
  
  

    
     

       
        

   

LandmachtLandmacht

zesde jaargang
nummer 7,
november 2008

Naam: Korporaal-1 Marije van der Leeuw
Functie: Instructeur manege
Afdeling: 11 Afdeling Rijdende Artillerie

Korporaal Marije van der Leeuw stond in 2006 op het punt om na vier jaar een parate 
functie te hebben bekleed, de dienst uit te gaan. Maar toen ze werd gevraagd van een van 
haar grootste hobby’s haar werk te maken, besloot ze het gevechtstenue aan te houden. 
Sindsdien is ze instructeur van de manege van 11 Afdra. ‘Beslist de juiste keuze’, weet ze 
twee jaar later. ‘Hier ben je instructeur, paardentrainer, berijder en ruiter tegelijk.’
Van der Leeuw heeft met haar collega’s twaalf prachtige vossen onder haar hoede. Geen 
toeval. ‘Voor het ceremoniële gedeelte van hun werk is het van belang dat al onze paarden 
dezelfde, rossige haren hebben. Ze hebben ook een rustig karakter, belangrijk aangezien ze 
veel vreemde mensen om zich heen hebben. En ze worden getraind voor een show waar 
met kanonnen wordt geschoten.’
De paardenclub van 11 Afdra is er niet alleen om op te komen draven voor ere-escortes 
(zoals bij het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander) en om met militaire shows 
reclame te maken voor de Gele Rijders. De manege op de Tonnetkazerne en haar 
“bewoners” doen ook dienst als sportfaciliteit voor Defensie. Van der Leeuw: ‘Met 
onze paarden wordt gesprongen, dressuur gelopen en eventing gedaan. Ik geef les aan 
militairen, politieagenten en eerste relaties. De manege is van alle gemakken voorzien en 
de omgeving is prachtig.’
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De imams van Defensie hebben hun eigen baretembleem. De islamitische geestelijk verzor-
gers zijn voortaan herkenbaar aan de baretgesp waarop de traditionele symbolen van de islam 
staan afgebeeld: de maansikkel en de ster.

Het nieuwe symbool, een ontwerp van Defensiefotograaf Casper van Bruggen, maakt de 
nieuwe geestelijk verzorgers herkenbaar in militair tenue en geeft de imams zo een duidelijke 
plaats binnen de defensieorganisatie. Aangezien alleen de landmacht wapens en dienstvakken 
kent en die met eigen emblemen herkenbaar maakt, komt een nieuw ontwerp nauwelijks 
voor. Dat maakt van de intrede van het embleem voor de imams een symbolisch en historisch 
moment.

De dienst Islamitische Geestelijke Verzorging is de zesde tak van de GV binnen Defensie, na 
de rooms-katholieke, de protestantse, de humanistische, de joodse en de hindoe geestelijke 
verzorging. Naar verwachting ronden de eerste imams in de loop van 2009 hun militaire 
opleiding aan de NLDA af. Vanaf dan kunnen collega’s het embleem ook in de dagelijkse 
werkomgeving tegenkomen.

Eerste baretembleem
      voor imams geslagen

Insigne voor optreden
onder gevechtsomstandigheden

Militairen die hebben deelgenomen aan een vuurgevecht met de vijand, kun-
nen voortaan in aanmerking komen voor een gevechtsinsigne. ‘Het insigne 
voor optreden onder gevechtsomstandigheden’ is een door de Commandant 
der Strijdkrachten individueel toe te kennen onderscheidingsteken.

Voor het insigne komen militairen in aanmerking die deelnamen aan een 
militaire operatie waarbij sprake was van vijandelijk optreden met direct vuur 
of vergelijkbare gevechtsomstandigheden. De betrokkene moet in overeen-
stemming met de geldende rules of engagement (ROE) hebben deelgenomen 
aan het gevecht. Hiertoe behoort elke vorm van actief en adequaat handelen, 
die niet uitsluitend in het kader van de persoonlijke veiligheid waren.
Een liggend-ovale lauwerkrans met daaroverheen een blank wapen vormt de 
basis van het gevechtsinsigne.

De liggend-ovale vorm is in Nederland nog niet eerder toegepast, dat maakt 
hem op het uniform uniek. Het insigne is bronskleurig, onder meer om 
zich te onderscheiden van bijvoorbeeld de goudkleurige brevetten. Voor het 
gevechtstenue komt een stoffen uitvoering.
Het gevechtsinsigne wordt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2001 toege-
kend, in voorkomend geval postuum. De exacte criteria en procedures voor 
het voordragen en toekennen van het gevechtsinsigne worden nog bekend 
gesteld. Het voordrachtformulier voor het gevechtsinsigne is vanaf 10 novem-
ber op intranet beschikbaar. Via de commandantenlijn zullen de operationele 
commando’s de voordrachten met terugwerkende kracht in behandeling 
nemen.

De Hulpverleningslijn Defensie is sinds 1 november makkelijker 
bereikbaar voor een grotere doelgroep. Ook veteranen, 
dienstslachtoffers en hun thuisfront kunnen voortaan bij de 24-uurs 
hulpverleningslijn terecht.

De hulplijn was al beschikbaar voor al het actieve defensiepersoneel 
en haar thuisfront. Dankzij nauwere samenwerking tussen het 
Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk en het Centraal 
Aanmeldpunt Stichting Veteraneninstituut kunnen voortaan ook 
veteranen en dienstslachtoffers buiten dienst om raad vragen via 
0900-4155555.

Waar mensen met acute psychosociale problemen (bijvoorbeeld 
acute crisis in de thuissituatie) voorheen na de diensturen een 
voicemail moesten inspreken en werden teruggebeld, krijgen zij nu 
24 uur per dag een hulpverlener direct aan de telefoon. Tussen 17.00 
en 8.00 uur wordt de Hulpverleningslijn namelijk doorverbonden 
naar Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Vooral voor de veteranen en 
dienstslachtoffers (militairen of burgers die tijdens de uitvoering van 
hun dienst blijvend lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen, 
zoals ex-werknemers met een militair invaliditeitspensioen of 
mensen met gediagnosticeerde PTSS) moet deze extra service de 
drempel helpen verlagen om hulp te zoeken.

Hulpverleningslijn Defensie
voortaan 24 uur ‘live’

De Kruif bevelhebber ISAF
                             in Zuid-Afghanistan 
 
  
Generaal-majoor Mart de Kruif voert sinds deze maand het commando over de 
ISAF-troepenmacht in Zuid-Afghanistan. De generaal en zijn staf vertrokken in 
de laatste week van oktober richting Kandahar Airfi eld (KAF).

Generaal De Kruif wordt een jaar lang de commandant van het Regional Com-
mand South (RC-South). Hij volgt de Canadese generaal Marc Lessard op. Het 
regionaal commando is verantwoordelijk voor alle regionale civiel-militaire 
activiteiten in het gebied, uitgevoerd door de verschillende Task Forces. Het 
Nederlandse aandeel in de staf van RC-South bestaat uit 75 militairen. Het 
hoofdkwartier is gevestigd op Kandahar Airfi eld.

Onder RC-South vallen de ISAF-eenheden in de zuidelijke provincies Kandahar, 
Helmand, Uruzgan en Zabul, waar 19.000 militairen gelegerd zijn. Nederland, 
Groot-Brittannië en Canada leverden de afgelopen jaren afwisselend het com-
mandant over deze troepen. In 2006 voerde de Nederlandse generaal-majoor 
Ton van Loon het bevel over RC-South. Generaal De Kruif was vanaf begin 2007 
commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Binnen deze functie 
was hij verantwoordelijk voor de operationele inzetbaarheid van zijn eenheden 
voor de ISAF-missie in Uruzgan.
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“Nationaal en internationaal oogsten we veel waardering voor onze professionele inzet in 
Afghanistan”, trapt luitenant-generaal Rob Bertholee, Commandant Landstrijdkrachten, de CLAS 
Infodagen af. “Maar daarnaast gebeurt er nog veel meer binnen de landmacht. Alles bij elkaar wordt 
er een fl ink beroep op het CLAS gedaan. We doen ons werk goed, maar de eerlijkheid gebied te 
zeggen dat onze organisatie kraakt en piept. Daarom praat ik u bij over nieuwe ontwikkelingen en 
hoe we de komende tijd verder gaan.”

CLAS Infodagen 
geven richting aan de toekomst

Majoor Corné Lankhaar verruilt in 
2001 zijn militaire leven voor een 
burgerdienstbetrekking. “In het 
bedrijfsleven draait het om geld, 
dus daar moet het er wel effi ciënt 
en effectief aan toe gaan”, denkt hij. 
Maar dat valt fl ink tegen. “Het gras 
was bij de buren niet groener. Mijn 
bloed bleek echter wel groener dan ik 
in eerste instantie wilde toegeven. Ik 
miste de spanning, het avontuur, de 
teamspirit en werk wat er toe doet.” 
Uiteindelijk is Lankhaar in 2007 weer 
teruggekeerd bij de landmacht. In 
2009 gaat hij voor de tweede keer op 
uitzending sinds zijn rentree in het 
groene pak.

“Het gras was niet groener”

“WE BOUWEN EEN GOEDE NAAM OP”

Een van de grote uitdagingen waar de 
Koninklijke Landmacht voor staat, zijn 
de zevenduizend vacatures. De staats-
secretaris heeft recent een actieplan aan 
de Tweede Kamer aangeboden, om daar 
wat aan te doen. “We zitten nu rond een 
vulling van 85 procent”, vertelt Bertholee. 
“Gebeurt er niets, dan zakken we in 2010 
naar een zodanig percentage dat we onze 
huidige inzet niet lang vol zouden kun-
nen houden.”
Maar ook het huidige vullingspercentage 
baart hem zorgen. “Het is slechts een 
gemiddelde, met een addertje onder het 
gras. Het klinkt nog wel redelijk, maar als 
ik al mijn chauffeurs of onderoffi cieren 
kwijt ben, dan heb ik een groter probleem 
dan dit gemiddelde cijfer doet vermoe-
den.” Daarom haalt hij de campagne ‘van 
werk naar werk’ aan. Inmiddels loopt 
er een wervingscampagne en hebben al 
1500 belangstellenden zich gemeld, waar-
van er honderd direct geschikt bleken om 
het aanstellingstraject in te gaan. Belang-
rijk: ze moeten aan alle eisen  voldoen of 
daarvoor geschikt te maken zijn.

Competenties
“We doen geen water bij de wijn”, aldus 
Bertholee. De aanstellingseisen verschil-
len echter toch enigszins ten opzichte 
van intern personeel. Niet op kwalitatief 
niveau, maar wel voor wat betreft het 
verplicht doorlopen van diverse func-
ties. “Het is onmogelijk om van iemand 
buiten de landmacht te eisen dat hij 
eerst twee sergeantsfuncties doorlopen 

moet hebben, voordat we hem aannemen. Daar moeten we reëel 
in zijn. Als ons personeel naar het bedrijfsleven overstapt, stelt 
geen enkel bedrijf zo’n voorwaarde. Iemand wordt aangenomen 
op basis van zijn expertise en competenties. En aangezien er heel 
veel vacatures zijn, hoeft niemand bang te zijn dat zijn baan door 
iemand anders wordt ingenomen.”
Bertholee  vraagt zijn publiek  de nieuwe collega’s te begeleiden 
en wegwijs te maken. “Als u ze laat vallen, slaagt er geen een. U 
heeft hier duidelijk een belangrijke rol te vervullen. Niet alleen 
omdat ik dat graag wil, maar omdat u er zelf baat bij heeft. Als er 
meer mensen de landmacht instromen, vermindert dat de druk 
op u en uw collega’s.”

Gebruik óók je verstand
Naast werving is het belangrijk zittend personeel voor de organi-
satie te behouden. Dat kan bijvoorbeeld door bindingspremies en 
gratifi caties, maar ook door het tegemoetkomen in wensen rond-

COMMANDANT LANDSTRIJDKRACHTEN

LUITENANT-GENERAAL ROB BERTHOLEE

BERTHOLEE SPREEKT HET PUBLIEK TOE TIJDENS DE CLAS INFODAGEN IN OIRSCHOT.
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Tijdens de CLAS Infodagen reikt 
commandant CLAS, luitenant-
generaal Rob Bertholee, samen 
met de minister van Defensie en de 
Commandant der Strijdkrachten in 
Bronbeek, zes Kruizen van Verdienste, 
twee dapperheidsonderscheidingen 
van de NAVO en een Ereteken van 
Verdienste uit (zie elders in dit blad). 
“De dapperheidsonderscheidingen 
worden uitgereikt, omdat deze 
militairen hun persoonlijke belangen 
ondergeschikt hebben gemaakt aan 
de belangen van hun collega’s of 
medemensen”, aldus de minister. 
“Ik vind het een grote eer om hierbij 
aanwezig te zijn en deze mensen in 
mijn organisatie te hebben”, aldus 
Bertholee.

onderscheidingenDapperheids

om de persoonsgeboden uitrusting (PGU). Bertholee: “Het 
is uitgebreid in het nieuws geweest dat onze militairen zelf 
uitrustingsstukken kopen. Dat strekt ze tot eer! Het maakt 
duidelijk dat ze alleen het beste willen en bereid zijn er ook 
nog eens zelf voor  te betalen. Om aan die  behoefte gehoor 
te kunnen geven, wordt nu voorzien in een uitbreiding van 
de PGU, ook komt er een catalogus waar het personeel aan-
vullende artikelen in kan vinden. We moeten echter wel reëel 
blijven, de markt ontwikkelt zich snel en morgen is er al 
weer een nieuw aantrekkelijk artikel gelanceerd. We kunnen 
als organisatie nooit in alles meegaan. Als landmacht staan 
we ervoor dat onze mensen met de beste spullen op pad 
gaan. Als iemand tegen mij zegt: ‘Onze helmen zijn niet vei-
lig’. Dan zeg ik: ‘Onzin’. Heeft iemand wél gelijk, dan pakken 
we dat signaal serieus op. Neem bijvoorbeeld de smockjas. 
Die is inderdaad handiger in gebruik dan onze eigen buiten-
jas. Vandaar dat we ze hebben aangeschaft. Maar dat wil niet 
zeggen dat onze jas niet goed of niet veilig is.” 

Dissatisfi ers
Ook het wegnemen of verminderen van andere zogenoemde 
dissatisfi ers draagt bij aan het binnenhouden van personeel. 
Bertholee doelt onder andere op het rigide handhaven van 
regels en bureaucratie. “We zijn niet altijd handig bezig. 
Onze organisatie kent veel regels, waar vaak strak de hand 
aan wordt gehouden. Ik verwacht dat u zich niet achter deze 
regels verschuilt, maar ook nog uw verstand gebruikt.” Als 
voorbeeld vertelt hij het verhaal van een sergeant die in Bos-
nië zijn rug breekt en in Friesland woont. Dankzij een com-

bat life saver raakt de sergeant niet verlamd, maar hij verblijft 
wel lange tijd in het Centraal Militair Hospitaal (CMH). Zijn 
vrouw wil hem graag iedere dag bezoeken, maar ze heeft 
net een baby’tje gekregen. Met het openbaar vervoer is het 
CMH onhandig bereikbaar, zeker met een kleintje, daarom 
kiest zij voor de auto. Na zijn herstel dient de sergeant een 
rekest in voor vergoeding van de gereden kilometers. “Deze 
wordt afgewezen, omdat de regels er niet in voorzien”, aldus 
Bertholee. “Dat is nogal logisch, anders had hij geen rekest 
hoeven indienen. Zonder iedereen op te roepen de regels 
aan zijn laars te lappen, vraag ik wel enige creativiteit en 
invoelingsvermogen in individuele gevallen. We kunnen bin-
nen de regels fl exibeler zijn dan nu het geval is. Uiteindelijk 
is het rekest alsnog goedgekeurd. Ook daarmee houden we 
onze mensen binnen.”

Voor het leven getekend
Een ander belangrijk punt voor Bertholee is de zorg en na-
zorg voor uitgezonden militairen. “We betreuren zeventien 
gesneuvelde collega’s en 37 gewonden. Daarnaast zijn er ook 
collega’s van binnen getekend, omdat  ze tijdens hun uitzen-
ding veel voor hun kiezen hebben gehad. Daarom is voor mij 
zorg en nazorg voor militairen en hun families een blijvend 
en belangrijk aandachtspunt.” Hij weet dat het thuisfront 
het zwaar heeft tijdens uitzendingen, zeker als ze kort op 
elkaar volgen. Daarom is het van belang te laten zien dat het 
CLAS voor zijn militairen zorgt. Bijvoorbeeld door goede 

voorlichting te geven aan de militair en zijn familie 
over wat hij op uitzending gaat doen, welke risico’s 
hij loopt en hoe die risico’s worden ingeperkt. 
Daarnaast is een goede opleiding en training on-
misbaar. “Dat mes snijdt aan twee kanten: aan de 
ene kant kan de militair goed zijn werk doen, aan 
de andere kant geeft dat het thuisfront een veilig 
gevoel. Verder is het belangrijk om het thuisfront 
zoveel mogelijk te faciliteren, zoals de thuisfrontaf-
delingen en –comités, thuisfrontdagen en het blad 
Monitor. En een  adequate informatievoorziening 
over incidenten in het uitzendgebied hebben mijn 
volle aandacht. We stellen alles in het werk om 
eerst de familie in te lichten, voordat een bericht in 
de media verschijnt. In  vrijwel alle gevallen lukt 
ons dat. Tot slot staan we klaar voor onze collega en 
zijn familie na terugkeer, als ze ook maar denken 
dat er iets mis gaat. Mensen, schroom niet om dan 
contact op te nemen.”

Goede naam
Bertholee constateert dat het CLAS nationaal en 
internationaal veel waardering oogst voor zijn inzet 
en kwaliteit. “We moeten zuinig zijn op dat imago, 
want het komt te voet en gaat te paard. Je bouwt 
het langzaam op, maar door domme opmerkingen 
of gedrag is het snel weer verdwenen. We doen het 
goed. We bouwen een goede naam op. Dat moeten 
we beseffen bij alles wat we doen. En we mogen er 
trots op zijn. Meer dan we nu laten zien. We hoe-
ven elkaar niet naar beneden te praten met wat er 
niet kan of wat we niet hebben. Natuurlijk zijn er 
problemen, maar dat neemt niet weg dat we  trots 
kunnen zijn op wat we doen en bereiken.” Die-
zelfde trots heeft hij ook voor de onderoffi cieren. 
“Zij oefenen grote invloed uit op onze organisatie 
en zijn onmisbaar bij het opleiden van toekomstige 
collega’s. Hoewel begrijpelijk, vind ik het onte-
recht en onacceptabel als commandanten goede 
onderoffi cieren vasthouden en niet laten gaan voor 
een instructeurfunctie. Het grotere organisatiebe-
lang gaat hier voor. Commandanten zullen op dit 
gebied pijn moeten  lijden.” Tot slot geeft Bertholee 
aan dat de missie in Uruzgan per 1 augustus 2010 
ophoudt. “Hoe het er na dat jaar uitziet? Politiek 
gezien is er veel aandacht voor Afrika, vandaar dat 
het ook op onze radar zichtbaar is. Maar de enige 
politieke werkelijkheid van dit moment is dat we 
nog twee jaar onze aandacht en energie stoppen in 
Afghanistan. We doen daar ontzettend goed werk 
en ik zie dat we iedere dag beter worden. Dus daar 
richten we ons voorlopig op.”

C-LAS BERTHOLEE: ‘WE KUNNEN TROTS ZIJN OP WAT 
WE DOEN EN BEREIKEN.’
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De eenheid van Gorissen was van december 
2007 tot en met april 2008 verbonden aan 
het eerste infanteriebataljon (kandak) van 
de vierde ANA-brigade. De 24 Nederlandse 
OMLT’ers begeleiden zo’n vijfhonderd 
man op alle niveau’s: van individueel tot 
bataljonsniveau. “Ons uiteindelijk doel 
is dat wij als OMLT en later ook als ISAF 
overbodig worden. Daarom hebben we 
de eenheden van de ANA gekoppeld aan 
gelijkwaardige ISAF-eenheden. Als OMLT 
zitten we daar tussenin. Wij trainen en 
begeleiden de ANA (mentoring). En we 
fungeren als liaison tussen de ANA, ISAF 
en de enablers.” Zodra een ANA-eenheid 
op niveau is, zal het OMLT ‘mentoring’ 
achterwege laten. Wel blijft de liaisonfunctie 
nog een tijdje bestaan, omdat de ANA 
moet wennen aan de commandovoering 
van ISAF, tijd nodig heeft om bepaalde 
vaardigheden en procedures op dat vlak te 
leren en daarom nog op het OMLT leunt als 
lifeline naar de enablers. Maar uiteindelijk 
verdwijnt het OMLT ook als liaison. Vanaf 
dat moment werken de ANA- en ISAF-
eenheden direct samen. Dat wordt twinning 
genoemd. Deze werkwijze zorgt ervoor, 
dat de ANA uiteindelijk zelfstandig verder 
kan. “Daarbij werken we bottom up: van 
groepsniveau naar brigadeniveau.

Ontwikkelingen
Het mooie is, dat er duidelijk goede 
ontwikkelingen te zien zijn. Toen wij 
aankwamen, had iedere soldaat een wapen. 
Maar of hij daar goed mee om kon gaan? In 
vier maanden tijd hebben we de niveau’s I 
(individu) en II (groep) op niveau gebracht 
en wordt er getipt aan niveau III (peloton). 

“We hebben er van gehoord, maar wat houdt het precies in?” Deze vraag krijgt majoor Haran 
Gorissen, commandant 43 Brigade Verkenningseskadron, regelmatig als hij vertelt over de 
Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT) in Uruzgan. “Het is onze exitstrategie: we maken 
onszelf overbodig door de Afghan National Army (ANA) op niveau te brengen. In tegenstelling tot 
wat sommige mensen denken, zijn de Afghanen leergierig en goede militairen.”

“ANA’s zijn
gemotiveerd en zeer dapper”

ERVARINGEN OMLT’ERS

Dat is een snelle vooruitgang. Nog niet alles 
gaat helemaal vlekkeloos en blindelings, maar 
de ‘ANA’s’ zetten hele acceptabele prestaties 
neer.”

Altijd voorop
Het werk van een OMLT’er is volgens Gorissen 
bijzonder zwaar; niet iedereen kan dit. “Je moet 
goed bedenken dat Nederlandse militairen 
elkaar door en door kennen en vertrouwen. Je 
hebt samen geoefend, je kent dezelfde skills en 
drills, en je weet wat je aan elkaar hebt. Mijn 
mensen gaan op pad met Afghanen die ze 
niet door en door kennen, die niet voldoende 
geoefend zijn en die niet hetzelfde niveau 
hebben. Omdat de ANA’s het meeste leren van 
training on the job voeren mijn mensen altijd 
samen met de ANA daadwerkelijke operaties 
uit. Met andere woorden: geen oefenterrein of 
een veilige omgeving, maar opleiden en trainen 
in de harde realiteit.”
Ook tijdens vuurgevechten houden de 
OMLT’ers het hoofd koel en geven ze 
instructies aan de Afghaanse militairen. “Daar 
heb je bijzondere karaktereigenschappen voor 
nodig.”, aldus Gorissen. “Ik heb heel veel 
respect voor mijn OMLT’ers, want het gaat 
wel om hun leven! Samen met hun Afghaanse 
collega’s – want dat zijn ze – voeren ze hun 
opdrachten uit en proberen veilig thuis te 
komen. ” Niet alleen mentaal wordt er een 
zwaar beroep gedaan op de OMLT’ers. Ook 
op het gebied van vakkennis, leiderschap en 
instructiebekwaamheid moeten ze vol aan de 
bak. Gorissen: “Je moet alle skills en drills 
kennen en kunnen. Bijvoorbeeld aanvallen en 
verdedigen, bereden optreden, uitgestegen en 
te voet. Het is zaak boven de stof te staan en de 

Afghanen te leiden en te begeleiden.” Daarnaast wordt ook fysiek veel 
van de OMLT’ers gevraagd, omdat veel te voet wordt opgetreden en er 
gebruikt wordt gemaakt van een grote diversiteit aan middelen: wapens, 
optiek en communicatieapparatuur. “Dat moet je allemaal beheersen én 
meeslepen te voet de green zone in.”

Onterecht slecht
De ANA heeft volgens Gorissen vaak een slechte naam, maar die is 
onterecht. Problemen worden volgens hem vooral veroorzaakt door 
verschillen in cultuur en het ontbreken van randvoorwaarden. “Neem 
de logistiek. In de Afghaanse cultuur zorg je voor jezelf en je gezin. Een 
compagnie die erop uit trekt, moet dus logischer wijs ook voor zichzelf 
zorgen. Wij proberen ze bij te brengen dat een eenheid niet zelf kippen 
moet gaan vangen, maar haar werk moet doen. Voor de Afghanen is het 
opzetten van een logistieke lijn helemaal nieuw. Sowieso is er weinig eten 
op voorraad. Dat wat er is, is vers en niet lang houdbaar. Ook is er weinig 
kleding, salaris wordt slecht of niet uitbetaald en ze kunnen niet op 
verlof. Dat is niet goed voor het moreel en leidt soms tot incidenten. Maar 
dat maakt van hen nog geen slechte militairen.”
Wat juist opvalt, is dat de Afghanen bereid zijn veel te leren en een 
enorme wil tot samenwerking hebben. Ze gaan graag met OMLT’ers op 
pad, omdat ze voor vol worden aangezien en goed onderwijs krijgen. 
Ook zijn de ANA’s gemotiveerd en zeer dapper. “Ze vallen gelijk aan 
als ze Taliban zien. Dat offensieve zit in hun genen: als een kogel mij 
treft, is dat allah’s wil. Wij moeten ze echt afremmen en leren planmatig 
op te treden. Verdedigen snapten ze in eerste instantie niet. Ook het 
posten bij een sector waar toch niks gebeurt, vonden ze raar. Ze verlaten 
liever hun positie en gaan mee in de aanval, want dat is dapper. Ook 
hier komt het verschil in cultuur boven drijven. Ze vechten vanuit een 
andere invalshoek. Zij zullen ons ook lang niet altijd dapper vinden, als 
we verdedigen…” Dat de ANA niet kan en wil verdedigen, is een van 
de belangrijkste lessons learned die Gorissen aan andere OMLT’ers 
meegeeft. “Wij kwamen er pas achter tijdens een zwaar vuurgevecht. 
Dat was een harde les.” Verder geeft hij aan dat de OMLT-organisatie 
mee moet groeien. “We kunnen nu tot compagniesniveau aan, maar de 
ANA ontwikkelt zich snel. Als ze op hoger niveau komen, moet onze 
organisatie aangepast kunnen worden. We moeten niet vastzitten aan een 
OTAS, maar fl exibel meegroeien.”

MAJOOR HARAN GORISSEN,
COMMANDANT 43 BVE / OMLT

MAJOOR HARAN GORSISSEN (OMLT):
‘ER ZIJN DUIDELIJKE ONTWIKKELINGEN BIJ HET AFGHAANSE LEGER.’
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Het doel van Operatie Gharbi is het gebied rond dit 
plaatsje in beeld te brengen door middel van een 
situational awareness patrouille en ondersteuning 
te leveren bij operaties langs de weg tussen Tarin 
Kowt en Deh Rawod. Daarnaast moeten de Afghan 
National Army (ANA) en de Battlegroup tot betere 
samenwerking komen. Naast ANA-eenheden bestaat 
de patrouille - onder leiding van het OMLT- uit 
een ISTAR-, genie- en EOV-eenheid (elektronische 
oorlogsvoering). “Plotseling wordt er over de radio 
geroepen dat de Bushmaster van de weg af is 
gekukeld”, vertelt Hammink. “Gelukkig gaat het 
niet om een Improvised Explosive Device (IED). De 
Bushmaster is door de weg gezakt en op zijn kant in 
een riviertje terechtgekomen.
Vooraf hebben we veel geoefend en scenario’s 
doorgesproken, maar deze niet. Dan val je terug op 
wat je weet en kent: de vier c’s. Als eerste confi rm: 
ik wil een bevestiging van wat er aan de hand is. Op 
dat moment blijkt er nog personeel in het voertuig in 
het water te liggen, maar die konden zichzelf redden. 
Vervolgens clear: ik laat het gebied ontruimen door de 
ANA en een cordon plaatsen, zodat niemand bij het 
voertuig kan komen. De genie houd ik bij het voertuig, 
om de search tijdens het bergen te doen. Ondertussen 
laat ik de Bushmaster volledig leegtrekken, zodat er 
geen vitale apparatuur achterblijft, mochten we ons 
moeten terugtrekken. De genie brengt explosieven 
aan, voor een mogelijke noodvernietiging van het 
voertuig.” Tot slot consolidate, het in de hand houden 
van de situatie. Hammink werkt zogenaamde ‘if… 
then…’ scenario’s uit en hij richt een stronghold in, 
mochten de Taliban een aanval uitvoeren.

Extra calamiteit
Bij het uitvoeren van zijn plan rijden, tot overmaat van 
ramp de twee Fenneks zich vast op een drassig poppy 
veld. Uit contact met Kamp Holland blijkt dat de 
Quick Reaction Force (QRF) op zich zal laten wachten 

Wachtmeester-1 Marc Hammink, 43 Brigade Verkenningseskadron, 
vertelt tijdens de CLAS Infodagen over zijn ervaringen als 
OMLT’er (Operational Mentoring and Liaison Team) tijdens 
Operatie Gharbi.  Toen hij  onverwacht te maken kreeg met grote 
problemen, bleek hoe belangrijk de onderoffi cierskwaliteiten 
vakmanschap, leiderschap en instructie-bekwaamheid zijn. 

Optelsom van instructeur,
vakmanschap en leiderschap

omdat  een andere OMLT-eenheid elders in een vuurgevecht 
verwikkeld  is. “Daar sta je dan statisch. Het duurt minimaal 
negentig minuten voor ze bij je zijn, want delen van de weg 
moeten opnieuw gesearched worden. De Taliban kent onze 
procedures bij inzet van een QRF en maakt daar gebruik van 
om aanslagen te plegen. Uiteindelijk gebeurt er niets en kunnen 
we de Bushmaster bergen.”
Het vakmanschap komt volgens Hammink terug in het 
beheersen van de skills en drills, en de grote diversiteit aan 
middelen. Hij neemt als leider het voortouw, is besluitvaardig, 
stuurt aan, delegeert, coördineert en informeert. Tot slot 
moedigt hij als instructeur gewenst gedrag aan, geeft hij 
instructies, coacht en begeleidt. “Dit wordt op zo’n moment 
allemaal in je naar boven gehaald. Ervaring is daarbij erg 
belangrijk. En in mijn ogen doe je die vooral op als je 
verschillende functies in verschillende ressorts hebt vervuld, 
operationeel en als instructeur.”

De Algemene Rekenkamer heeft diverse keren 
aangegeven dat het fi nancieel en materieelbeheer 
binnen Defensie en ook de landmacht niet 
in orde is. Daarom is zij een zogenaamd 
‘bezwaaronderzoek’ gestart, dat als een zwaard 
van Damocles boven het CLAS hangt. Vandaar 
dat diverse sprekers op dit onderwerp ingaan.

“Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer toont 
aan dat we ons fi nancieel en materieelbeheer moeten 
verbeteren. Daarvoor is het onder andere belangrijk dat 
al het materieel wordt geregistreerd”, aldus kolonel John 
Lievestro, hoofd afdeling Materieel Logistiek van St-
CLAS. “Wat heb je en wat niet? Daar draait het om. We 
moeten zicht krijgen op wat we in huis hebben en wat 
we missen. Dat mag van ons gevraagd worden, gezien 
de waarde en relatieve schaarsheid van het materieel dat 
we in beheer hebben. Maar iedere commandant zou in 
mijn ogen zijn materieelbeheer al lang op orde moeten 
hebben. Het is in zijn eigen belang: je wilt toch weten of 
je alles hebt voor de operatie die je moet uitvoeren? Als 
je weet dat je iets mist, dan kun je er nog voor zorgen 
dat je het krijgt. Vanuit staf CLAS zullen we komend jaar 
extra aandacht geven aan dit onderwerp en de regels op 
dit gebied aanpassen. Opleidingen zullen beter op dit 
onderwerp inspelen, zodat vanaf de initiële opleiding wordt 
geleerd hoe je aan materieelbeheer moet doen. Ook zal de 
informatievoorziening verbeterd worden, hoewel dat pas 
echt gerealiseerd wordt als het project SPEER over enkele 
jaren is uitgevoerd.”

Ernstige belemmering
“De plannen die we elk jaar weer hadden om ons 
fi nancieel en materieelbeheer te verbeteren, hebben 
helaas onvoldoende effect gehad.” Aan het woord is 
kolonel Martin Wijnen, hoofd Bestuursondersteuning. 
“De Algemene Rekenkamer heeft de afgelopen jaren 
zo vaak geconstateerd dat het niet goed gaat, dat ze een 
bezwaaronderzoek is gestart. In reactie daarop heeft 
Defensie de zogenoemde ‘bezwaargeneraal’ aangesteld die 
orde op zaken moet stellen. Maar uiteindelijk moet het in 

het land bij de operationele eenheden gebeuren. Zíj moeten 
hun zaakjes op orde hebben. Lukt dat niet, dan worden 
we als het ware ‘onder curatele’ gesteld en zijn we onze 
bewegingsvrijheid kwijt. We zijn dan een gekooide leeuw. 
Voor heel veel zaken moeten we dan vooraf toestemming 
vragen, wat ons ernstig belemmert in onze werkzaamheden 
en ons in het hart van de organisatie treft. Daarom roep ik 
iedereen op: weet waar je spullen zijn, ken je munitie- en 
materieelstromen. Houd je aan de afgesproken procedures 
voor fi nancieel en materieelbeheer. Laten we met z’n allen 
voorkomen dat onze manoeuvreerruimte wordt ingeperkt. 
Daar hebben we alleen onszelf maar mee.”

Te grabbel
Luitenant-generaal Rob Bertholee, Commandant 
Landstrijdkrachten, legt daarnaast ook  nadruk op 
de operationele risico’s als gevolg van gebrekkig 
materieelbeheer. “In Uruzgan heeft bijvoorbeeld een 
open MB op onbewaakt terrein gestaan, met daarin 
nachtzichtapparatuur. Het voordeel dat wij hebben ten 
opzichte van de vijand, gooi je zo te grabbel. Dat moet 
afgelopen zijn. Het gaat me er niet om dat alles netjes in 
de kast staat, omdat we dat zo leuk vinden. Het gaat erom 
dat we zulke grote risico’s niet willen lopen. Dit mag niet 
blijven bestaan. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat we er 
allemaal belang bij hebben om goed met onze spullen om 
te gaan en het materieelbeheer op orde te brengen.”

BEZWAARONDERZOEK ALGEMENE REKENKAMER

Goed beheer prio voor CLAS

WACHTMEESTER-1 MARC HAMMINK,
43 BVE / OMLT

OPERATIE GHARBI :

NA HET KANTELEN VAN EEN BUSHMASTER GREEP WACHTMEESTER HAMMINK 
TERUG OP DE VIER C’S: CONFIRM, CLEAR, CORDON, CONSOLIDATE.
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De landmacht is ambitieus. Dat blijkt wel uit de woorden van kolonel Martin Wijnen, hoofd afdeling 
Bestuursondersteuning. “We vinden ons zelf goed, maar we moeten de ambitie hebben om nog 
beter te worden. De Olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is voor het CLAS 
onvoldoende. Wij gaan voor het Olympische motto ‘sneller, hoger, beter’, met als eerste prioriteit de 
strijd tegen Improvised Explosive Devices.

“We moeten
            nog beter worden”

AMBIT IEUZE CLAS BL I JFT IN BEWEGING

Om meer te kunnen bereiken dan alleen meedoen, is 
een tomeloze inzet en betrokkenheid vereist. Dat het 
Commando Landstrijdkrachten die bezit, blijkt uit de 
forse inspanning die militairen op dit moment leveren. 
Natuurlijk in Uruzgan, maar zeker ook met de kleinere 
missies elders in de wereld. Opvallend daarbij is de 
tendens om naar Afrika te trekken. Veel kleinere missies 
gaan die kant op en er worden steeds meer militaire 
attachés en technische adviseurs geplaatst. “Vanwege die 
tendens en de afronding van de missie in Uruzgan in 
2010, hebben we dan ook speciale aandacht voor Afrika”, 
aldus Wijnen. “Een ambitieuze organisatie speelt in op 
actuele ontwikkelingen en blijft in beweging. Daarom 
hebben we binnen de CLAS een Team Afrika opgericht, 
dat alle voorbereidingsinitiatieven en kennisvergaring 
coördineert.” Vanuit dit team zal contact gezocht worden 
met Frankrijk, omdat dit land nog een sterke invloed heeft 
op het Afrikaanse continent. “Vooruitlopend op eventuele 
verkenningen en de internationale oefening Joint African 
Lion in 2012 zullen we op bezoek gaan bij onze strategische 
partner in Parijs.”

Nieuwe fases gereedstelling
Inmiddels is bekend dat 11 Luchtmobiele Brigade de 
oefening Joint African Lion toegewezen heeft gekregen. 
Dat brengt Wijnen op het nieuwe model van operationele 
gereedstelling na 2010. “We zijn nu gewend aan het 
zogenaamde 36-maandenmodel. In de toekomst zal de 
gereedstelling fl exibeler worden vastgesteld, passend bij 
de betreffende missie en eenheid. In plaats van standaard 
36 maanden voor het hele traject, zal dat al naar gelang 
de omstandigheden voortaan 24 tot 36 maanden beslaan. 
Ook krijgen de verschillende fases andere accenten.” In 
de eerste fase wordt vooral gewerkt aan eenheidsvorming, 
bijvoorbeeld na terugkeer van een missie. Opleiding 
en training vindt plaats tot en met niveau II, waarbij 
de eenheid limited operational capable is en daarmee 
beperkt inzetbaar voor bijvoorbeeld nationale taken. In 
de tweede fase verschuift die beperkte inzetbaarheid 
naar initiële inzetbaarheid voor offensieve, defensieve 
en stabilisatietaken tot en met niveau V en nationale 

Bestuursstaf een studie van staf CLAS overgenomen met betrekking 
tot joint fi res (vuursteun). Wijnen: “We hebben een tekort aan forward 
air controllers (FAC’ers). Er worden veel vliegtuigen aangevraagd voor 
close air support (CAS), die vervolgens bij wijze van spreken in een 
soort wachtruimte hangen voordat ze worden opgeroepen hun wapens 
in te zetten. Voor al die zogenaamde CAS-sorties dicteren de Rules of 
Engagement dat eindgeleiding van de projectielen moet plaatsvinden. 
En daar hebben we onze ‘FAC’ers’ voor nodig. Wij hebben studie gedaan 
naar hoe we dit kunnen veranderen en verbeteren. Het is nu aan de 
Bestuursstaf om er werk van te maken, omdat zij uiteindelijk over de 
budgetten en investeringen gaat.”
Een andere studie die invloed zal hebben op het CLAS, is het project 
Verkenningen. De Bestuursstaf doet interdepartementaal onderzoek 
naar hoe Defensie zich richting de toekomst zou moeten ontwikkelen. 
“Een belangrijk project, omdat het naar mijn overtuiging de status zal 
krijgen en de werking zal hebben van een defensienota of regeerakkoord”, 
aldus Wijnen. De inbreng van het CLAS richt zich op de toekomst van 
het landoptreden. Andere interne studies binnen de landmacht worden 
getoetst tegen dit document, zodat de hele organisatie zich langs dezelfde 
lijn ontwikkelt.

Goed is niet goed genoeg
Wat de toekomst in ieder geval brengt, zijn Improvised Explosive Devices 
(IED’s). In Afghanistan worden ze vaker ingezet, de soorten nemen 
toe en ze worden steeds weer aangepast aan het optreden van ISAF-
militairen. Wijnen: “Het gaat om een wapenwedloop. In een jaar tijd is 
de explosiekracht van de IED’s gestegen, als reactie op onze zwaardere 
bepantsering. Er wordt dus duidelijk naar ons gekeken. De Opposing 
Militant Forces zien dat we ons tegen vlakbaanvuur en krombaanvuur 
kunnen beschermen, maar dat IED’s impact hebben. Het is een echt poor 
man’s weapon en zal daarom nog lang gebruikt worden.
Het is daarnaast niet onwaarschijnlijk dat mogelijke tegenstanders in 
Afrika de kunst afkijken. Vandaar dat de Joint Task Force Countering IED 
samen met de defensie-industrie speciale onderzoekstrajecten is gestart 
en nieuwe technieken ontwikkelt. Ook gaan we het niveau van de search-
capaciteit van onze militairen opschroeven en meer unmanned aerial 
vehicles (UAV’s) inzetten.
Verder investeren we in extra capaciteit voor de explosieven 
opruimingsdienst, speurhonden, een mine resistant ambush protected 
verhicle dat snel en nauwkeurig met een beweegbare arm onderzoek 
kan doen naar IED’s en een forensisch team. Deze laatste onderzoekt 
ontdekte of ontplofte IED’s, net als een soort Crime Scene Investigation. 
Volgens een nieuw concept volgen we dan het logistieke spoor en de 
sporen van de fi nancierder en de maker, met als doel het voorkomen van 
IED-plaatsingen.” Al deze ontwikkelingen laten volgens Wijnen zien dat 
het CLAS steeds beter wordt. Maar goed is volgens hem niet goed genoeg. 
“We presteren goed, maar ik wil iedereen vragen zich in te zetten om 
de beste te willen zijn, zeker ten aanzien van deze wapenwedloop. We 
moeten het van onze tegenstanders winnen: sneller, hoger, beter.”

operaties. Na die fase is de eenheid 
initial operational capabele. In de derde 
fase werkt de eenheid aan haar volledige 
operationele inzetbaarheid. Het voordeel 
van deze nieuwe systematiek is volgens 
Wijnen dat een eenheid beter weet waar 
zij aan toe is en dat het beter aansluit op 
de hedendaagse operationele realiteit. Ook 
heeft staf CLAS hiermee beter zicht op 
de gereedheid van eenheden. “Op basis 
daarvan kunnen we schaarse middelen 
verdelen over de eenheden die het echt 
nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
het oefendorp Marnehuizen. In de fase 
van eenheidsvorming is het niet nodig 
daar te oefenen, zodat er plaats is voor 
een eenheid die het wél nodig heeft. 
Ook kunnen we materieel eventueel 
herverdelen op basis van de status van 
eenheden en kunnen we nieuw materieel 
op het juiste moment laten instromen.”

Aankomende veranderingen
Tijdens de verschillende fases is er 
uiteraard een belangrijke rol weggelegd 
voor opleiding en training. De ervaring 
leert dat er steeds vaker in dorpen en 
steden wordt opgetreden en minder 
op heides en vlaktes. Opleidingen en 
trainingen zullen daarop aangepast 
worden. Ook zullen er geavanceerdere 
oefenmiddelen worden ingezet voor 
het optreden in verstedelijkt gebied. 
Naast Miles is het de bedoeling om 
meer sensoren en meetinstrumenten 
in oefendorpen aan te brengen, zodat er 
beter geëvalueerd kan worden. Voor deze 
en andere zaken is een behoeftestelling 
van tientallen miljoenen euro’s ingediend 
bij de Bestuursstaf. Verder heeft de 

KOLONEL MARTIN WIJNEN,
HOOFD AFDELING BESTUURSONDERSTEUNING (BO)

KOLONEL MARTIN WIJNEN: ‘IN DE STRIJD TEGEN IED’S MOETEN WE

HET VAN DE TEGENSTANDER WINNEN: SNELLER, HOGER, BETER.’
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De functie van instructeur moet meer waardering en aanzien krijgen. Dat is de stelling van 
landmachtadjudant Theo Witlox. “Het is van belang dat we meer instructeurs krijgen, willen we in 
de toekomst goed opgeleid personeel in huis krijgen. We hebben ervaren onderoffi cieren nodig die 
jonge mensen willen laten uitgroeien tot toppers en die kunnen zeggen: ‘In Uruzgan deden we dat 
zo…’. Commandanten moeten hun onderoffi cieren daarom stimuleren om een instructeursfunctie te 
gaan draaien. Omwille van het grotere plaatje.”

“Draag ervaring over
          en word instructeur!”

IN IT IËLE VORMING ONDEROFF IC IEREN VERANDERD

Het lijkt zo gewoon dat ze er zijn, maar 
volgens Witlox ondervindt het CLAS 
steeds meer aan den lijve dat instructeurs 
onmisbaar zijn voor de organisatie. Feit is 
dat het CLAS een tekort aan instructeurs 
heeft. “Met meer instructeurs kunnen 
we meer mensen volledig opleiden.
Ook zal het opleidingsverloop bij de 
schoolbataljons dalen omdat we met meer 
instructeurs, kleinere klassen kunnen 
maken. Hierdoor krijgen de leerlingen 
meer persoonlijke begeleiding.” Witlox wil 
daarom nog eens goed onder de aandacht 
brengen dat het instructeurschap ook 
voor de onderoffi cier zelf een leuke en 
belangrijke uitdaging is. “Je wordt er 
zelf een veel betere man of vrouw van. 
Het geeft namelijk verdieping aan je 
vakmanschap, doordat je leerlingen 
vragen stellen, kritisch en leergierig zijn. 
Daardoor moet je zelf goed weten en 
onderbouwen wat je doet. Daarnaast is 
het geweldig om je eigen ervaring op een 
jonger publiek over te brengen. Het gaat 
niet alleen om de theorie, maar vooral 
ook over je uitzendingen, over je omgang 
met mensen. Jij vormt dertig leerlingen 
of onderoffi cieren die in je klas zitten. 
Jij hebt invloed op hun operationele 
optreden, op hun normen en waarden. 
Als je trots bent op je vak, dan doe je dat 
toch graag? Iedereen kent zijn eerste 
instructeur nog. Dat kan jij zijn! Help de 
KL professioneel te krijgen en te houden. 
Druk je stempel op onze organisatie en op 
onze toekomstige collega’s. Want zonder 
goed opgeleide mensen komen we er niet 
en kunnen we ons huidige niveau niet 
vasthouden.”
 

Zuinig zijn op mensen
Niet alleen onderoffi cieren zelf moeten volgens Witlox meer oog hebben voor 
het instructeurschap, maar ook commandanten en wapendienstvakmonitoren. 
Zij houden hun onderoffi cieren vaak vast, om zo hun eigen eenheid 
draaiende te houden. “Begrijpelijk, maar niet gewenst. Als iemand twee 
keer groepscommandant is geweest, laat hem dan naar de KMA, KMS of het 
Schoolbataljon vertrekken. Als die man of vrouw dan zo goed is, beloof hem 
dan een goede functie bij terugkeer. Want reken maar dat de betreffende 
persoon bij terugkomst persoonlijk gegroeid is. Je krijgt absoluut een beter 
iemand terug.” Commandanten die dit niet faciliteren, plegen volgens Witlox 
eigenlijk roofbouw op het personeel en ze doen de organisatie te  kort. “Laten 
we zuinig zijn op onze mensen.” Witlox roept dan ook om naar het grotere 
plaatje te kijken; verder dan de eigen eenheid. Het gaat om het KL-belang. “We 
hebben instructeurs nodig die vanuit eigen ervaring een goed beeld van het 
militaire vak kunnen geven, hoe het is om onder vuur te liggen en te moeten 
vechten. We hebben u als commandant nodig om de toekomst van het CLAS 
veilig te stellen.”

In vorm
In het kader van diezelfde toekomst, verandert de initiële vorming van 
onderoffi cieren. De eindleerdoelen blijven hetzelfde, maar de weg ernaar toe 
verandert. Witlox: “Je leert het meeste van wat je zelf doet en aan anderen 
onderwijst. Dat is dan ook de rode draad door de nieuwe opleiding.” Daarnaast 
krijgen leerlingen veel meer les in de context waarmee ze te maken krijgen. 
Kaartlezen in het leslokaal past daar in principe niet meer bij. Het aanstormend 
talent moet de deur uit, het veld in en op een kaart zelf de route van A naar B 
uitstippelen. “Laat ze zelf maar ontdekken waar de noord- en zuidkant van de 
kaart ligt. Dan vergeten ze het nooit meer.” De contactdrills die de leerlingen 
van de Algemene Militaire Opleiding kennen,moeten plotseling toegepast én 
gecombineerd worden met het geven van leiding als ze tijdens een verplaatsing 
in een hinderlaag lopen . “Er vliegt letterlijk van alles om hun oren, donder, 
geweld en de hele bliksemse bende. Na afl oop evalueren de instructeurs met de 
leerlingen wat er mis ging en wat er goed ging. En wat te denken van NBC-
beschermingsmaatregelen? Laat ze zelf maar uitvinden hoe het pak aanmoet, 
hoe de verschillende beschermingsgraden werken en hoe ze zich moeten 
ontsmetten.” 
Deze vorm van opleiden is een fl inke verandering voor de instructeurs. In plaats 
van ‘praatje, plaatje, daadje’ moeten ze begeleiden, coachen en stimuleren. 
Dat wordt met een mooi woord competentiegericht onderwijs genoemd. “Het 
reguliere onderwijs werkt ook steeds vaker volgens deze methode, daar sluiten 
wij nu op aan”, legt Witlox uit. “Door kennis, vaardigheid en vormingsaspecten 
aan te bieden in een realistische context, laten we de nieuwe lichting al tijdens 
de opleiding zien wat hun functie inhoudt. Tot slot hebben we doorstromers, 
soldaten en korporaals, die opgeleid worden tot onderoffi cier. Die hebben al 
ervaring, maar voelden zich vaak behandeld als groentjes. Dat steekt natuurlijk. 
Deze lesmethode gaat uit van hun competenties, van wat ze al weten en 
kunnen.” Dat de nieuwe aanpak succesvol is, blijkt uit de eerste pilot die recent 
gedraaid is. Slechts zes van de 39 onderoffi cieren in spe hebben de opleiding 
vroegtijdig verlaten.  

CLAS-ADJUDANT THEO WITLOX

ADJUDANT THEO WITLOX: ‘JE LEERT HET MEESTE VAN WAT JE ZELF DOET EN AAN ANDEREN ONDERWIJST.’
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“Je leven hangt af
             van goed materieel”

STRUCTURELE OPLOSS INGEN VOOR TEKORTEN

tekorten ontstaan. De verwervings- en 
levertijd van munitie is echter heel lang en 
internationaal gezien is Nederland te klein 
om grote prioriteit van leveranciers te krijgen. 
Lievestro verwacht dan ook dat de tekorten pas 
medio 2011 zijn opgelost. “En dan moet het 
munitiebedrijf nog vol aan de bak om dat te 
halen.”

Gat gedicht
Andere tekorten die worden geconstateerd, 
betreffen de overige uitrustingsstukken. Die 
zijn ontstaan doordat eenheden materieel 
in Uruzgan hebben achtergelaten en 
doordat er materieel onttrokken is uit de 
standaarduitrusting voor het maken van de 
oefenset. Deze set is bestemd voor eenheden 
die zich opwerken voor Uruzgan en wordt 
telkens aan de volgende opwerkende eenheid 
doorgegeven. Lievestro: “De pijn hebben we 
zoveel mogelijk verspreid over alle eenheden, 
maar deze knelpunten kunnen we niet verder 
oplossen. Het is budgettair onmogelijk om 
dubbel materieel te laten instromen. Wel 
hebben we voor kleinere uitrustingsstukken 

“We hebben goed materieel. Onze mensen gaan met de beste spullen de poort uit. Als er toch 
knelpunten zijn, moeten we die oplossen. En dat doen we ook. Maar dat kan niet van een kant 
komen. Ik verwacht ook dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt.” Kolonel John Lievestro, hoofd 
afdeling Materieel Logistiek, heeft tijdens de CLAS Infodagen een niet mis te verstane boodschap 
voor zijn publiek.

als communicatie- en optische apparatuur een behoeftestelling naar ‘het 
Plein’ gestuurd. 
Ook aan de persoonsgebonden uitrusting (PGU) wordt gewerkt. “In 
de praktijk blijkt dat er een gat zit tussen wat mensen voor hun taak 
noodzakelijk vinden en wat wij hebben”, aldus Lievestro. “Onze mensen 
gaan met de beste spullen op pad, maar soms willen ze wat anders.” Een 
speciaal ingesteld team, met daarin vertegenwoordigers vanuit de hele 
landmacht, heeft daar onderzoek naar gedaan en een lijst opgesteld. Het 
blijkt om zo’n vijftig artikelen te gaan, onderverdeeld in drie categorieën: 
artikelen die niet goed voldoen (bijvoorbeeld het opsvest, waar het stiksel 
van loslaat), functionele uitbreidingen (bijvoorbeeld een smockbroek 
met kniebescherming voor de Schutters Lange Afstand) en nice to have 
(zoals een horloge met ingebouwd kompas). Voor die laatste categorie 
stelt het KPU-bedrijf een speciale catalogus samen, waarna militairen op 
eigen kosten de ‘hebbedingetjes’ kunnen bestellen. “We maken nu een 
inhaalslag, waardoor in de loop van 2009 de nieuwe PGU al binnenkomt. 
Als dat is gerealiseerd, zijn alle andere aanvullingen niet meer toegestaan! 
Ook werken we aan een nieuwe procedure om wensen en behoeften uit 
de organisatie sneller te herkennen en te erkennen. En we proberen als 
sluitstuk daarvan een kortere doorlooptijd van de verwervingsprocedure te 
realiseren.”

Neem uw verantwoordelijkheid
Tijdens het onderwerp ‘onderhoud en materieelbeheer’ doet Lievestro 
een dringend beroep op de zaal om medewerking te verlenen. “Veel 
materieel wordt in Afghanistan anders gebruikt dan ooit gedacht bij 
aanschaf. De Patria is bijvoorbeeld aangekocht om hoofdzakelijk op de 
weg te rijden, terwijl dit voertuig in de praktijk merendeels in het terrein 
actief is. Onderdelen slijten daardoor sneller, gaan vaker kapot en gaan 
anders kapot. Onderhoud is daarom vreselijk belangrijk. En daar heb ik u 
voor nodig! Als staf CLAS zorgen we voor goed materieel, we werken aan 
extra reservedelen, munitie en PGU. Maar u moet ervoor zorgen dat alles 
in goede staat blijft! Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.” 
Deze oproep doet Lievestro niet voor niets. Hij maakt zich grote zorgen. 
Het blijkt namelijk dat eenheden weinig onderhoud plegen en niet altijd 
netjes met hun materieel omgaan. “En als je dat hier al niet doet, doe 
je dat zeker niet onder de operationele druk in het uitzendgebied.” Als 
sprekend voorbeeld van achterstallig onderhoud noemt hij de oefenset 
voor eenheden die opwerken voor Uruzgan, zoals die er begin dit jaar 
bijstond. “Omdat deze set telkens wordt doorgegeven, denkt iedere 
eenheid dat de ander maar onderhoud moet plegen. De staat van dit 
oefenmaterieel was dan ook dramatisch. We hebben nu een commandant 
oefenset aangesteld die eenheden op ordelijk gebruik controleert. Ook 
kijkt de MEO of het materieel in goede staat aan een volgende eenheid 
wordt overgedragen. Maar ik verwacht van u dat u zelf beter gaat opletten. 
Niet alleen vanwege het organisatiebelang dat hiermee is gemoeid, maar 
ook vanwege uw eigen belang: je leven hangt af van goed materieel.”

Dat er problemen zijn op het gebied van 
reservedelen, munitie en uitrustingsstukken 
heeft iedereen het afgelopen jaar kunnen 
merken. Volgens Lievestro wordt er hard aan 
gewerkt om die knelpunten op te lossen en 
gloort er licht aan het einde van de tunnel. Hij 
legt uit wat er aan de hand is. “Door een te 
laag budget voor reservedelen in 2007 heeft 
het Algemeen Goederen Bedrijf in dat jaar 
een tijdje stilgelegen en geen bestellingen 
kunnen doen. In de eerste maanden merk 
je dat nog niet zo, omdat er wordt ingeteerd 
op de voorraden. Maar daarna houdt het op. 
Halverwege 2007 werd de urgentie voelbaar 
en zijn er maatregelen genomen om geld 
vrij te maken voor de instandhouding van 
materieel. Zo zijn oefeningen geschrapt en 
zijn schietprogramma’s aangepast. Inmiddels 
is er structureel extra budget beschikbaar voor 
materieelexploitatie, maar het effect daarvan 
merken eenheden nu nog niet gelijk.”

Tijd
De verwervingsprocedures kosten veel 
tijd en ook leveranciers hebben tijd nodig 
om de gevraagde artikelen te maken en te 
leveren. Lievestro schat in dat vanaf  heden 
een langzame verbetering merkbaar moet 
worden. “We zijn nog niet gelijk terug op 
het oude niveau”, waarschuwt hij. “Ook al 
komen de onderdelen binnen, dan hebben 
de hersteleenheden nog tijd nodig om de 
voertuigen te onderhouden. Zij kunnen niet 
alles tegelijk. We moeten nog even doorbijten, 
maar ik verwacht dat in de loop van 2009 het 
ergste voorbij is.”
Dezelfde problemen doen zich ook voor bij 
munitie. Ook bij het Munitiebedrijf zijn 

KOLONEL JOHN LIEVESTRO,
HOOFD AFDELING MATERIEEL LOGISTIEK

(DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING)

KOLONEL JOHN LIEVESTRO:
‘WE MAKEN NU EEN INHAALSLAG, WAARDOOR IN DE LOOP

VAN 2009 DE NIEUWE PGU AL BINNENKOMT.’ GOED ONDERHOUD EN MATERIEELBEHEER IS VRESELIJK BELANGRIJK.
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Effi ciënt, doeltreffend en gestandaardiseerd. 
Dat zijn de eigenschappen waaraan het DHC 
volgens Ten Haaf moet voldoen. “De oprichting 
van het DHC is een rechtstreeks gevolg van 
de toenemende krijgsmachtbrede vraag naar 
helikopterondersteuning. Om die zo doeltreffend 
mogelijk in te vullen, brengt Defensie 
de krijgsmachtbreed verspreide schaarse 
helikopterexpertise en -middelen onder in één 
paarse organisatie, het DHC.” Dat houdt in dat 
alle krijgsmachtseenheden vanaf nu hun heli-
ondersteuningsaanvraag indienen bij één loket, 
het DHC. “Zo creëren we een duidelijk overzicht 
van de aanvragen”, legt Ten Haaf uit. “Vervolgens 
bepalen wij met welke middelen we het best aan 
de operationele vraag kunnen voldoen. Alles is er 
op gericht om onze helikopters en manschappen 
zo effectief mogelijk in te zetten.”

Die effi ciëntie voert het DHC ook door in de 
werkomgeving. “We gaan twee van de vijf  
vliegvelden afstoten. De helikopteractiviteiten 
van Soesterberg zijn inmiddels verhuisd naar 
onze thuisbasis, vliegbasis Gilze-Rijen. Dat houdt 
in dat we hier vanaf nu Apache gevechtsheli’s, 
Chinook transportheli’s, Cougar transportheli’s en 
de Alouette III herbergen.”

De AB-412 helikopers op vliegbasis Leeuwarden 
en de Lynx op De Kooy worden vervangen. “We 
gaan over op één type maritieme helikopter, de 
NH-90 (zie kader). Die introduceren we in 2009 
en centraliseren we op de lange termijn op De 
Kooy (zie kader). De helikopterwerkzaamheden 
op vliegbasis Leeuwarden verdwijnen. De 
transportversie van de NH-90 wordt op Gilze-
Rijen gestationeerd. Deze centralisatie bespaart 
niet alleen kosten, maar maakt ook dat we 
effectiever kunnen werken. De samenvoeging van 
de helikoptereenheden in één organisatie zorgt 
daarnaast voor standaardisatie van procedures, 
techniek en opleidingen. Ook werken we aan 
één krijgsmachtbrede doctrine op het gebied van 
helikopterinzet.”

“DHC laat expertise
              niet verloren gaan”

ALLE HEL IKOPTERS ONDER ÉÉN DAK

Het Defensie Helikopter Commando (DHC) gooit het roer om. Commodore Theo ten Haaf*, 
commandant DHC, laat er geen gras over groeien. Een meer defensiebrede inzet van helikopters, 
zeker ook met het oog op de ondersteuning van het landoptreden. “En dat alles vanuit één loket. 
Overzichtelijk en op elkaar afgestemd.”

Onafhankelijk van elkaar
Naast de inrichting van het commando, 
liggen volgens Ten Haaf verschillende 
uitdagingen te wachten op het gebied van 
air to ground ondersteuning. “Alleen door 
personeel te behouden en extra personeel 
aan te trekken, kunnen we de operationele 
helikopterondersteuning voortzetten. We 
hebben bijvoorbeeld maar 11 crews voor de 
Chinooks. Dat zijn in totaal 22 vliegers. Zij 
worden zwaar belast met uitzendingen. Om 
hen te kunnen ontzien, is extra personeel 
noodzakelijk. We zullen dus moeten 
werven.”

Een andere uitdaging in die onder-
steuning is de cry from the fi eld versus het 
voortzettingsvermogen. “Op operationeel 
niveau is de vraag naar helikopters groot. 
Maar als we iedereen op uitzending sturen, 
zijn we niet in staat om op te leiden. Dat 
zou betekenen dat we in de toekomst 
geen operationeel opgeleide mensen meer 
hebben. Het is daarom noodzakelijk dat 
we een balans vinden tussen uitzending en 
opleiding.”
Door de toenemende defensiebrede inzet 
rijst bij het commando de vraag hoe de 
niche capaciteit op het gebied van air assault 
het best te behouden is. “In het verleden 
was er een strikte koppeling tussen 11 
Luchtmobiele Brigade en de heli’s. Die 
binding blijft, maar wordt wel iets losser. 
Dat zien we in de praktijk waar zowel de 
luchtmobiele eenheden als de helikopters 
los van elkaar worden ingezet in een 
andere rol. In Afghanistan opereren de 
luchtmobiele grondeenheden momenteel 

als onderdeel van de Task Force Uruzgan (TFU): ondersteund door helikopters, 
maar vechtend als grondtroepen. Onze helikopters ondersteunen niet alleen de 
TFU, maar worden door Regional Command South in heel Zuid-Afghanistan 
ingezet. Deze verbrede inzet vergt een bredere training. De specifi eke kennis van 
air assault operaties mag echter niet verloren gaan. We zullen een balans moeten 
zien te vinden.”

Zicht op eigen vuur
Ook op technologisch gebied zijn er uitdagingen. De technologie staat niet stil 
en Ten Haaf verwacht grote veranderingen. “Unguided bewapening loopt op 
z’n eind. Nu nog schieten de Apaches ook met ongeleide raketten. Heel precies, 
dat wel. Maar in de nabije toekomst worden de technologieën om preciezer 
te kunnen schieten, nog beter. Ook als het gaat om command & control en 
identifi cation verwacht ik verbeteringen. Zien en gezien worden in het gevecht 
is van groot belang. We moeten elkaar kunnen identifi ceren. Een verbetering 
van de grond-lucht coördinatie kan bijdragen aan het minimaliseren van de 
kans op blue on blue (eigen vuur) omdat de commandant een nog beter beeld 
krijgt van zijn gevechtsveld. Op het gebied van de sensor shooter, waarbij 
onbemande vliegtuigjes beelden sturen naar een centrale commandopost, volgen 
de nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op. Zo is het tegenwoordig mogelijk dat 
onbemande vliegtuigjes worden aangestuurd vanuit Apaches. Daardoor ontstaat 
er een beter overzicht en kan sneller en effectiever worden gereageerd op 
mogelijke dreigingen. Al deze technologieën kunnen in de toekomst bijdragen 
aan een verbeterde inzet van het DHC. Dus, ook al staan de zaken soms op 
zijn kop, het (on)gewone werk gaat door. We bouwen aan een mooie, paarse 
helikoptertoekomst.”

OP 16 OKTOBER WERD DE PRESENTATIE OVER HET DHC 

VERZORGD DOOR DE PLV. COMMANDANT DHC, KTZ POLET 

DHC is offi cieel opgericht op 4 juli 2008. In 2013 moet het 
commando helemaal zijn ingericht. Om dit te realiseren is een 
tijdpad uitgestippeld. “De eerste twee jaar (2008 en 2009) 
van ons bestaan staan in het teken van de verhuizing van 
helikoptereenheden van Soesterberg naar Gilze-Rijen en de 
introductie van de NH-90 en de CH-47F Chinook”, vertelt DHC-
commandant commodore Theo Ten Haaf. “De introductie van de 
NH-90 is een belangrijke stap vooruit op het gebied van maritieme 
helikoptercapaciteit. Vanaf 2009 gaan we deze helikopter invoeren. 
Eerst halen we twaalf Nato Frigate Helicopters aan boord die we 
inzetten voor search and rescue-taken, ter vervanging van de 
AB-412 en de Lynx, die de fregatten en overige marineschepen 
ondersteunen. Deze nieuwe helikopters zijn overigens ook prima 
uitgerust voor optredens boven land. Als blijkt dat we met de 
NH-90 goed op schepen kunnen opereren, stromen acht nieuwe 
Transport Nato Frigate Helicopters in. Op dat moment stoten we 
de Lynx volledig af.” Tussendoor krijgt het DHC  de beschikking 
over zes nieuwe Chinooks, model F. Dit model is onder meer zeer 
geschikt voor operaties met special forces. Bestaande Chinooks 
worden door DHC omgebouwd naar het nieuwe model. De 
helikoptervloot bestaat in 2013 in totaal uit 87 helikopters.

bestekTijds

COMMODORE THEO TEN HAAF,
COMMANDANT DEFENSIE HELIKOPTER COMMANDO
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Vijf strategische
partnerlanden
Het CLAS werkt nauw samen met het leger 
van vijf strategische partnerland. Een aantal 
Nederlandse offi cieren zijn daarom in buitenland 
werkzaam, als liaison offi cer (LSO). Daarnaast 
zijn er exchange offi cers actief: een Nederlandse 
offi cier vult de plek op van een buitenlandse 
offi cier, die op zijn beurt de Nederlandse functie 
vervult. In een kort overzicht lichten we de 
belangrijkste high lights per land uit: Duitsland, 
Noorwegen, Verenigde Staten, Frankrijk en Groot 
Brittannië.

overste Ruud Soulier
“Het belangrijkste wat binnen de Duitse landmacht 
speelt, is de inzet in diverse landen. Zo is het leger 
actief als lead nation in Noord-Afghanistan en zijn 
er eenheden in Bosnië, Kosovo en Afrika. Net als 
wij zijn de Duitsers inmiddels sterk expeditionair 
gericht. We werken dan ook op diverse fronten 
samen. Zo is Nederland lead nation voor de EU 
Battlegroup in 2011, maar is Duitsland onze 
grootste partner. Ook voor NATO Response Force-18 
werken we nauw samen via het 1 (GE/NL) Corps. 
Daarnaast lopen er nog talrijke andere lijntjes, 
bijvoorbeeld voor opleiden, doctrineontwikkeling, 
bewapening en uitrusting. Ook lessons learned 
pakken we gezamenlijk op en we wisselen informatie 
uit over bijvoorbeeld counter IED (improvised 
explosive devices) en counter RAM (rakketten, 
artilleriegranaten en mortieren). Ook logistiek kijken 
we bij elkaar in de keuken. Zo heeft Duitsland al 
ervaring opgedaan met enterprise resource planning 
en SAP-software, zoals dat bij ons door het project 
SPEER wordt geïmplementeerd. In Duitsland 
is dit ook een groot project, net als het nieuwe 
Führungsinformationssystem Heer. Dit nieuwe 
command and control bevelvoeringssysteem is 
vergelijkbaar met onze ISIS; ondersteuning van de 
commandovoering met elektronische informatie-
uitwisseling. Verder is het oprichten van een 
luchtmobiele brigade een belangrijke activiteit. Als 
Nederland zijn we daar nauw bij betrokken, om onze 
kennis en ervaring te delen. En om er voor te zorgen 
dat de Duitse versie aansluit op ons Nederlandse 
brigade.”

overste Arjen Zwaanswijk
“Noorwegen heeft een uitzonderlijk grote 
bezuinigingsronde op het leger achter de rug. De 
sterkte is teruggegaan van dertien naar één brigade. 
Dat is te. Daarom zijn de Noren het leger weer 
opnieuw aan het opbouwen, van hoogwaardige 
kwaliteit en met de nadruk op brigadeniveau. De 
meeste eenheden zijn in het noorden gelegerd en 
ook de staven zullen daarheen verhuizen. In de 
samenwerking valt op, dat onze culturen dicht bij 
elkaar liggen: zelfde humor en can do mentaliteit. 
Een Nederlands peloton draaide pas mee in een 
Noorse compagnie, en al na twee dagen was het 
volledig gemixt en op elkaar ingespeeld. Voor 
Nederland is Noorwegen de kleinste van de vijf 
partnerlanden, maar wel een belangrijke om samen 
capaciteit mee op te bouwen. Onze insteek, kwaliteit 
en mentaliteit sluiten goed op elkaar aan en we 
kunnen van elkaars sterke punten leren. De Noren 
zijn goed in koud weer en de bergen, en hebben 
goede oefenmogelijkheden. Nederland heeft veel 
ervaring in Uruzgan opgedaan en is verder met 
optreden in verstedelijkt gebied. Verschil is er ook. 
In Noorwegen  is het percentage werkende vrouwen 
enorm hoog. Dat is, denk ik, een van de redenen 
waarom er meer vrouwen op hogere posities in 
het leger zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is het 
land klein en kan het ten opzichte van ons sneller 
schakelen.” overste Johan Bergsma

“De Livre Blanc is net uitgegeven. Dat is bij 
ons vergelijkbaar met de defensienota en de 
Prinsjesdagbrief uit 2003. Ging de vorige nota 
nog in op interventie, deze nieuwe richt zich 
met name op Defensie en nationale veiligheid. 
45.000 banen worden geschrapt en kazernes 
gaan dicht. De landmacht houdt nog 88.000 
man over. De investeringen richten zich vooral op  
inlichtingencapaciteit en satellietcommunicatie, maar 
er gaat ook 18 miljard naar nieuw defensiematerieel. 
Verder komt er een departement Nationale Veiligheid 
en een organisatie die vergelijkbaar is met onze 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. 
Onder Sarkozy wordt duidelijk de toenadering tot 
de NAVO gezocht, maar wel in combinatie met de 
EU. Frankrijk is voorstander van een gezamenlijke 
Europese interventiemacht die samenwerkt met 
de NAVO. Het land stuurt dan ook, als voorzitter 
van de EU, aan op een Europese defensienota. Als 
strategisch partnerland biedt Frankrijk kansen, 
omdat zij bijvoorbeeld al aanwezig zijn in Afrika 
(onder andere Ivoorkust en Senegal) en daar goede 
contacten hebben.”

kolonel Jan van der Woerdt
“Engeland is zwaar vertegenwoordigd in Irak en 
Afghanistan. Dat is duidelijk merkbaar. Het legt 
een enorm beslag op de organisatie. Eigenlijk te 
veel. De wijzer schuift naar rood, vanwege de grote 
hoeveelheid tijd en energie die er ingestopt wordt. 
Nog een stukje erger dan bij ons in Nederland. 
Tijdens het optreden is de focus gericht op de 
bevolking, om hen te helpen en het lokale bestuur 
te ondersteunen. Zoals wij dat doen in Uruzgan, 
doen zij dat in Helmand. De laatste vijf jaar heeft 
het land 5 miljard euro besteed aan nieuw materieel, 
gericht op urgent operationeel optreden. Net als 
wij kennen  de Britten ook ondervulling als groot 
probleem. Daarmee staat ze  voor dezelfde uitdaging: 
hoge operationele commitment, werving en behoud, 
en het aan elkaar knopen van de eindjes binnen de 
budgettaire ruimte. Een belangrijk actueel speerpunt 
is junior leadership; extra aandacht voor bijvoorbeeld 
jonge pelotonscommandanten. Gezamenlijk zullen 
we de komende tijd kijken hoe we vaker kunnen 
oefenen, want één ding is zeker: onze landen blijven 
elkaar in de toekomst tegenkomen.”

kolonel Jan Kruidenier
“In Amerika spelen de verkiezingen op dit moment 
de hoofdrol. Toch verwacht ik voor het leger geen 
grote veranderingen, tenzij de fi nanciële crisis 
roet in het eten gaat gooien. Vorig jaar is namelijk 
nog toegezegd dat de landmacht met 80.000 man 
versterkt zou worden. We moeten niet vergeten dat 
het land in oorlog is, daaraan wordt alles afgemeten. 
Inmiddels is men er wel achter dat het divisieniveau 
te traag werkt. Daarom reorganiseert men het 
leger nu naar fl exibele brigades: Brigade Combat 
Teams (BCT’s). Ook komt er nog meer aandacht 
voor Family Support. Door de hoge uitzenddruk, 
komen steeds meer hulpvragen binnen bij de 

organisatie. Er wordt een grote wissel getrokken op 
militairen en hun gezinnen. Daarom voeren ze nu 
een Army Force Generation in, vergelijkbaar met ons 
36-maandenmodel. Daarmee willen ze meer balans 
aanbrengen tussen eenheden die wel en niet worden 
uitgezonden. Dat was er niet, waardoor sommige 
eenheden kort achter elkaar werden uitgezonden, 
met alle stress en spanning van dien. De Amerikanen 
streven er naar om volgens dit model zo’n 21 BCT’s 
direct inzetbaar te hebben. Verder wordt er 170 miljard 
geïnvesteerd in nieuw materieel, dat volledig met elkaar 
kan communiceren binnen een netwerk. Ondertussen 
blijft men de huidige operaties in Irak en Afghanistan 
steunen, die hebben absoluut prioriteit 1!”

  NOORWEGEN

  DUITSLAND

  VERENIGDE STATEN

  FRANKRIJK   GROOT-BRITTANNIË
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101 Geniebataljon

Korporaal der eerste klasse Martijn Simons

Chauffeur, 105 Brugcompagnie

‘Vanwege mijn technische ach-

tergrond, leek het me leuk om 

iets met water te gaan doen. In de 

banenwinkel vertelden ze toen dat 

ik dan goed bij de genie terecht 

kan. Hiervoor was ik genieverken-

ner, nu chauffeur. Ons bataljon is 

een gezellige club. Heel sociaal, je 

hebt hier nooit scheve ogen. Het praat ook heel makkelijk 

met elkaar, omdat iedereen dezelfde achtergrond heeft. 

Op termijn wil ik onderoffi cier bij de genie worden, dus 

ik hoop naar de KMS te mogen. Ik ben meerdere keren op 

uitzending geweest (KFOR, ISAF, red.) en dan merk je wel 

hoe nuttig en dankbaar werk je doet als je bij de genie zit. 

Ik heb bijvoorbeeld meegebouwd aan noodonderkomens in 

Kosovo voor arme hulpbehoevenden.’

GESCHIEDENIS
Het Regiment Genietroepen komt voort uit het Regiment 
Mineurs en Sappeurs, dat op 15 mei 1748 in het leven werd 
geroepen. Dit kwam onder leiding te staan van Nicolas François 
de Torcy, baron de Bréda. Door de jaren heen is de naam van het 
regiment herhaaldelijk gewijzigd (Korps Mineurs en Sappeurs, 
Bataljon Mineurs en Sappeurs, Korps Genietroepen).

De taak van het regiment bestond oorspronkelijk uit mineren 
(ondergraven en met springmiddelen vernietigen van de 
vestingwerken van de tegenstander) en sapperen (aanleggen 
van loopgraven en veldversterkingen). In de negentiende eeuw 
kwam hier een veelvoud aan technische werkzaamheden bij. 
In 1927 werd het Wapen der Genie uitgebreid met het Korps 
Pontonniers en Torpedisten. Deze eenheid, die tot dan toe onder 
de artillerie viel, was belast met het slaan van bruggen en het 
aanbrengen van versperringen in de grote rivieren. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog gingen de pontonniers integraal deel 
uitmaken van de genietroepen.

Het huidige 101 Geniebataljon is opgericht in 2000. Vóór dat 
jaar bestond de constructiecapaciteit van de landmacht uit 
slechts twee constructiecompagnieën. Eind 2001 is 101 Gnbat 
operationeel geworden en sindsdien is de eenheid onafgebroken 
betrokken geweest bij alle uitzendingen en heeft zij op velerlei 
gebied steun verleend. In 2003 is het bataljon uitgebreid met 
een NBC-compagnie (101 NBCverdcie) en in 2005 met een 
brugcompagnie (105 Brugcie).

STANDPLAATS EN TAKEN
Bij 101 Geniebataljon werken de ‘aannemers’ van Defensie. Zij 
zorgen ervoor dat alle eenheden van de krijgsmacht bij inzet 
gebruik kunnen maken van complete infrastructuur met alle 
nutsvoorzieningen (compounds, kampementen, logistieke 
installaties, wegen, gebouwen, bruggen, elektra, water en gas). 
Tevens kunnen eenheden van 101 Gnbat hulp verlenen aan 
de lokale bevolking door bijvoorbeeld de lokale infrastructuur 
te herstellen, waterputten te slaan en vluchtelingenkampen te 
bouwen. 101 Gnbat is gelegerd op de Prinses Margrietkazerne 
in Wezep. 

Landmacht brengt elk nummer een eenheid onder de aandacht in de rubriek ‘Eenheid in Beeld’. 

Deze keer is het de beurt aan 101 Geniebataljon (101 Gnbat) uit Wezep. Het bataljon valt operatio-

neel onder 101 Gevechtssteunbrigade en maakt deel uit van het Regiment Genietroepen.

EENHEID AAN HET WOORD

Sergeant Henk de Vries

Groepscommandant 104 Constructiecompagnie

‘Ik kan alle bouwmachines 

bedienen. Graafmachines, 

kranen, noem maar op. Ik vind 

het allemaal geweldig. Niet voor 

niets ben ik hier als korporaal 

begonnen, naar de KMS gegaan, 

en weer terug hier. Het is een 

dankbare taak om als genist op 

uitzending te gaan. Je bouwt voor je collega’s een veilig 

kamp met de noodzakelijke voorzieningen. Ik heb er 

zelf al vijf uitzendingen op zitten. Het leuke vind ik dat 

je er vanaf de opbouw van het kamp al bij bent. Genisten 

steunen elkaar altijd. Als er op Vliegbasis Eindhoven een 

groep vertrekt of aankomt, zingen wij altijd samen het 

Mineurslied. Dan trekken we wel de aandacht, ja.’

Eerste-luitenant Foeke Dijkstra

Offi cier opleiden & trainen 101 NBC-verdedigings-

compagnie

‘Op de KMA wilde ik al iets met 

bouwen of water gaan doen. Ik 

vind de genie een interessant 

vakgebied, omdat je met van alles 

bezig bent. Mensen denken vaak 

dat wij van de NBC-compagnie 

altijd met een gasmasker op lopen, 

maar dat is niet zo. Wij onder-

steunen ook bij rampenbestrijding en het uitbreken van 

besmettelijke dierziekten zoals varkenspest en vogelgriep. 

Het leuke daarbij vind ik dat we veel te maken hebben met 

civiele autoriteiten. Het werken hier in Wezep bevalt me 

prima. Het is toch een beetje de ‘geniekazerne’; iedereen 

kent elkaar. Wij steunen elkaar altijd. Iedereen heeft een 

genieachtergrond en dat schept een band. We proberen 

altijd tot een oplossing te komen.’ 

REGIMENT GENIETROEPEN 
“Aut bene aut non” (“Of goed, of niet”)

WAPENFEITEN
Uitzendingen vanaf december 2001:  Bosnië: SFOR 2001-2004, TF-
WATERBOOR 2002, TF-HELI MOVE 2002, TF-SUICA 2002, EUFOR 
2006. Macedonië: TFF 2002. Eritrea: UNMEE 2002. Irak: SFIR-1 2003, 
SFIR-2 2004. Afghanistan:  ISAF-5 2003, ISAF-6 2003, TT ATTACK 
HELI 2004, SRF 2005, DTF 2006. Verder levert 101 Gnbat permanent 
personeel voor de Infra Support Detachementen (ISD) en individuele 
uitzendingen. 
101 Geniebataljon verleent jaarlijks steun aan nationale activiteiten 
en staat paraat om te assisteren bij nationale rampen. Zo heeft het 
bataljon lokale overheden geholpen bij het evacueren van paarden 
in het Friese Marrum in 2006. In 2007 werd de eenheid ingezet bij 
herstelwerkzaamheden nadat in de Bommelerwaard een helikopter een 
hoogspanningsleiding raakte.

van de genie: een hindernisgordel, een brug, water 
en een weg. Deze elementen vormen samen een 
kasteeltoren. Dit is ook de internationale afbeelding 
van de constructiegenie. Het embleem staat op de 
eenheidsvlag van 101 Gnbat.

LIEDEREN EN GEBRUIKEN
De defi leermars van het Regiment Genietroepen, 
tussen 1915 en 1920 gecomponeerd door eerste-
luitenant Zwart, heet ‘De Kolonel Heemskerck van 
Beetmarsch’. Het laatste deel wordt ‘staande gezeten’ 
(één voet op de grond, één voet op de stoel) gezongen 
en wordt ook wel het ‘Mineurslied’ genoemd. Het 
wordt gezongen bij speciale gelegenheden, zoals de 
succesvolle oplevering van een brug of kampement.

Het Mineurslied
Wij zijn de mineurs van het Nederlandse leger,

En onze naam is overal bekend…

Sodeju!

Wij dragen ‘n jas met goudgehelmde knopen,

De pikhouweel is ons niet onbekend…

Sodeju!

En iedereen die mag het weten,

Wij krijgen vanavond uienrats te eten,

En moeder de wasvrouw staat aan de deur,

Dat is de roem van elk mineur,

Dat is de roem van elk mineur.

Sodeju!

Bataljonscommandant: luitenant-kolonel Nico van der Zee.
Bataljonsadjudant: adjudant Peter Metsemakers.

TRADITIES
De marketenster, voorzien van haar houten vaatje met brandewijn, is 
binnen het Regiment Genietroepen een fenomeen. Zij is gekleed in 
een marketentsteruniform naar het voorbeeld van een oud kostuum, 
dat is ondergebracht in het Geniemuseum in Vught. Tot 1900 was zij 
veelal de echtgenote van de ‘korporaal-wasbaas’. Tegenwoordig heeft 
het bataljon de beschikking over ruim twintig vrouwelijke militairen 
die zich op vrijwillige basis, bij toerbeurt inzetten als marketenster. 
Het bataljon beschikt over een eigen marketensteruniform, voorzien 
van een geborduurd bataljonsembleem. De marketenster is op vliegba-
sis Eindhoven aanwezig als er genisten vertrekken of terugkeren van 
uitzending. Zij staat dan klaar met een bijzondere versnapering. 

VAANDELS EN EMBLEMEN
In het kader van het 200-jarig bestaan van het Regiment Genietroepen, 
reikte prins Bernhard in 1948 een nieuw vaandel uit, dat is ondergebracht 
in het Geniemuseum. Dit draagt de opschriften ‘Veldtocht 1815’, 
‘Krijgsverrichtingen 1830 en 1831’, ‘Citadel van Antwerpen 1832’, 
Rotterdam 1940’ en ‘Java en Sumatra 1946 – 1949’.
De genie kent vier (baret)emblemen:
• Genie algemeen: sappeurshelm. 
• Pioniers: gekruiste schop en houweel met op het snijpunt de 
 sappeurshelm.
• Pontonniers: een anker omgeven door een touw tegen een 
 achtergrond van golven. Midden op het anker de sappeurshelm. 
• Offi cier Opzichter van Fortifi catiën: een sappeurshelm omgeven 
 door een vestingwerk met vier bastions.
Het onderdeelsembleem van 101 Gnbat bestaat uit vier losse elementen 
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De Taskforce Uruzgan (TFU) is een missie waarin de 
landmacht als organisatie alles uit de kast moet halen en alle 
competenties kan tonen. En na twee jaar leidt dat tot algemene 
tevredenheid. ‘We hebben nu in praktijk kunnen brengen waar 
we jaren voor geoefend hebben’, zegt kolonel Nico Geerts, 
commandant TFU-3 (augustus 2007-februari 2008). ‘We 
beheersen de gevechtsoperaties, dat blijkt nu. En er is nog 
een aantal dingen bijgekomen: humanitaire hulpverlening, 
ondersteunen van economische ontwikkeling, het realiseren 
van basisgezondheidszorg, omgang met een andere cultuur, 
werken met overheidsorganisaties. Dat maakt ons werk 
dynamischer en uitdagender. We kunnen het aan.’

De TFU, regionaal onderdeel van de International Security 

Assistance Force (ISAF) is een grote verantwoordelijkheid voor 
CLAS, dat als grootste krijgsmachtsdeel het leeuwendeel van de 
missie draagt. Een zware last die fl ink op de organisatie drukt. 
‘Bijna de hele organisatie is op een of andere manier bezig 

met de TFU’, vertelt kolonel Geerts. ‘Dat is voor ons ongekend. Maar we 
zijn dan ook niet meer alleen met het gevecht van verbonden wapens, 
zowel gemechaniseerd als luchtmobiel, bezig. Integendeel. We werken 
ook met het Provincial Reconstruction Team, het “inlichtingenbataljon” 
ISTAR en psychologische operaties (PSYOPS, red.) en de Operational 
Mentoring and Liaison Teams. Het zijn essentiële onderdelen van de 
TFU, noodzakelijk naast alle andere ondersteunende eenheden om de 
opdracht uit te kunnen voeren.’
Ondanks het leveren van strijd, het verlies van collega’s en het 
oplopen van fysieke en materiële schade, stemmen de eerste twee 
jaar in Uruzgan de betrokken kopstukken redelijk tevreden. Het werk 
in de woestijn is een slijtageslag voor mens en materieel, maar de 
Nederlanders houden prima stand en leren dagelijks bij. Geerts: ‘De 
afgelopen twee jaar heeft ons erg veel kennis en ervaring opgeleverd. We 
zijn een kleine speler qua middelen, maar doen wat betreft de kwaliteit 
zeker niet onder voor de grotere landen. En in de essentie gaat het er om 
dat wij in Uruzgan het verschil maken voor de Afghaan, hoe klein de 
stapjes ook zijn.’

Kwetsbaar succes
De missie in Afghanistan is een kluif van jewelste voor de organisatie. 
Alleen al de volksverhuizing en de logistieke opvoer zijn prestaties op 
zich. ‘Logistiek gezien is de TFU een kwetsbaar succes’, constateert 
brigadegeneraal Jan Broeks, commandant van 1 Logistieke Brigade. ‘De 
keten bestaat uit vier gevoelige schakels. Van Deh Rawod naar Tarin 
Kowt kunnen we via de weg en door de lucht. Over de weg moet er 
gevechtskracht mee, door de lucht kunnen we niet veel vervoeren. Voor 
de lijn van Kandahar naar TK geldt precies hetzelfde. Van Al Minhad 
naar Kandahar gaat het alleen door de lucht, waarbij je altijd voor keuzes 
wordt gesteld. Vanuit Nederland kun je vliegen en varen, maar dat laatste 
gaat erg langzaam. Het is de kunst om te reageren op wat er zich afspeelt 
en de aanvoer zo snel mogelijk door deze vier schakels te krijgen. Je weet 
niet wanneer de verschillende uitrustingsstukken reserveonderdelen 
nodig hebben, maar als het zover is, moet het er zo snel mogelijk zijn. 
Dat is een echte uitdaging.’
Het formaat van de Taskforce en de diversiteit van het materieel maken 
die uitdaging alleen maar groter, weet generaal Broeks. ‘In Irak of 
Ethiopië waren de aanvoerlijnen veel simpeler. Bovendien is de eenheid 
nu vele malen groter en beschikt het over veel meer materieel. Het vergt 
een enorme hoeveelheid improviserend vermogen en een continue 
communicatie. We hebben altijd en overal lijntjes lopen. Als Logistiek 
iets heeft geleerd in twee jaar Uruzgan, dan is het wel improviseren.’
Dat vermogen komt van pas nu het materieel begint te kraken. Broeks: 
We hebben bijvoorbeeld maar een jaar in Kosovo gezeten. In zo’n 

Twee jaar is Nederland nu in 
Uruzgan. Wat heeft de Task 
Force Uruzgan de provincie, de 
landmacht en de Nederlandse 
militair zelf opgeleverd? De 
antwoorden volgen in een 
drieluik. Deel twee: de winst 
voor de organisatie.

                   Twee jaar TFU
  ‘We doen voor niemand onder’

Bijna twintig jaar na het vallen van het IJzeren 
Gordijn is de landmacht een dynamische 
alleskunner in internationaal landoptreden. Onze 
skills en drills blijken goud waard, net als de lessen 
die we leren in Zuid-Afghanistan. ‘We hebben 
geleerd dat een missie nooit meer een klus voor 
Defensie alleen zal zijn, maar een zaak van de hele 
bv Nederland.’
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ondernemers. De insteek is wel dat we het in noodgevallen 
zelf moeten kunnen, maar het is veel makkelijker om zulke 
dingen ter plaatse te regelen. Want niet de afstand is de 
grote uitdaging van de TFU, het is de bereikbaarheid. Het 
wordt vaak “logistiek door een rietje” genoemd. Het loopt nu 
redelijk, maar het blijft dun. Er hoeft niet veel mis te gaan om 
voor een uitdaging te staan.’
Generaal Broeks waarschuwt dat de lessen van de TFU niet 
de norm zijn. ‘De huidige logistieke doctrine is niet ingericht 
op Irak of Afghanistan. Die doctrine wordt veranderd, maar 
we moeten oppassen dat die niet geschreven wordt op 
Uruzgan. We moeten overal kunnen opereren, vanuit een 
structuur en ad hoc. Flexibiliteit, dat moet de kern van de 
logistieke doctrine zijn. Dat hebben we geleerd van twee jaar 
TFU. En ik ben er van overtuigd dat we dankzij de TFU niets 
meer voor standaard aannemen en ons steeds meer zullen 
afvragen: wat betekent dat voor wie of wat?’

Doctrine
Dat we ons bivak hebben opgeslagen in de woestijn, heeft 
niet alleen gevolgen voor de logistieke standaarden. De 
manier van optreden is de laatste jaren grondig veranderd en 
dus volstaan oude doctrines landoptreden niet meer.
‘De huidige doctrine stamt uit 1995 en beschrijft nog 
alleen de “oude” gevechtsoperatie, het kinetische optreden’, 
legt kolonel Geerts, nu commandant Opleidings- en 
Trainingscentrum Operatiën, uit. ‘We zijn nu aan het helpen, 
vechten en opbouwen tegelijk, soms zelfs alle drie binnen een 
kilometer. Wat we hebben geleerd van twee jaar TFU is dat 
een missie waarschijnlijk nooit meer een klus voor Defensie 
alleen zal zijn, maar een zaak van de hele bv Nederland. 
En we kiezen niet alleen maar de kinetische benadering. 
Dat besef is er tot op het laagste niveau. Ook manschappen 
realiseren zich dat ze soms krijger, soms hulpverlener en dan 
weer een diplomaat zijn. Maar het vereist ook een andere 
doctrine, waarin alle aspecten binnen hetzelfde bevel passen. 
Daar wordt nu aan gewerkt.’
Ook de intensieve samenwerking tussen verschillende 
krijgsmachtsdelen en verschillende nationaliteiten, 
binnen één operatie, is relatief nieuw. Geerts heeft een 
mooi voorbeeld uit zijn eigen tijd als commandant van de 
TFU. ‘De grootschalige operatie Spin Ghar, met als doel te 
zorgen dat de vijand in de omgeving van de Baluchi-vallei 
en ten noorden van Tarin Kowt niet meer gestructureerd 
kon optreden. Het was een gecombineerde grond- en 
luchtmobiele operatie van Nederland met Australische, 

Amerikaanse, Canadese, Engelse en Afghaanse troepen, maar ook 
met geïntegreerde PSYOPS- en PRT-eenheden. Dat was dus met 
verschillende disciplines, dus joint, én met verschillende landen, dus 
combined. Een joint combined operatie van brigadeomvang onder 
Nederlands bevel, dat is vrij uniek.’
‘En het ging goed. Iedereen deed wat hij moest doen, de 
samenwerking was goed en de aansturing verliep prima. Nu een jaar 
later, kun je constateren dat die operatie meerwaarde heeft gehad. 
Het gebied is veiliger. Een succes voor de TFU en een waardevolle 
les.’

Doorgeven
Om alle ervaringen en lessen om te zetten in nog beter optreden in 
de twee resterende jaren, dienen ze goed te worden overgedragen. 
Volgens brigadegeneraal Theo Vleugels, commandant Opleidings- 
en Trainingscommando (OTCO), gebeurt dat. ‘We slagen er steeds 
beter  in de ervaringen die we opdoen aan elkaar door te geven, 
bijvoorbeeld door ze in de Uruzgan Integration oefeningen aan 
de volgende club mee te geven’, zegt generaal Vleugels. ‘En we 
concentreren ons op het doorgeven van zaken die er echt toe doen 
en halen er een boel “ballast” vanaf. Zo doen we momenteel niet 
zoveel meer aan CBRN en juist wel aan Zelfhulp Kameradenhulp. 
Dat heeft alles te maken met de uitzend- en opleidingsdruk. Je moet 
nu eenmaal prioriteiten stellen.’
‘Wel nieuw is geweest dat veel nieuw materiaal direct naar Uruzgan 
is gestuurd. Hiervoor was er een operationele noodzaak, maar in 
Nederland moesten we voor de opleiding van de opvolgers wel 
nieuwe wegen bewandelen, want de spullen waren in Nederland niet 
of beperkt aanwezig.’
Generaal Vleugels heeft zelf als commandant van de TFU-1 ervaren 
hoe het is om zonder ervaringsoverdracht richting Uruzgan te 
gaan. ‘De weg wordt nu steeds nauwer’, stelt hij vast. ‘De TFU-1 had 
natuurlijk als nadeel dat het alles voor de eerste keer moest doen. We 
hadden wel alle capaciteit en ondersteuning, maar alles was nieuw. 
De tweede club hebben wij kunnen begeleiden, de derde leerde weer 
meer voor aanvang. Dat proces heeft inmiddels wel rendement. Na 
twee jaar is het wel duidelijk hoe het werkt. Toch moeten we met 
zijn allen open blijven staan voor veranderingen en aanpassingen op 
basis van ontwikkelingen in het inzetgebied.’
De TFU is nu ruim twee jaar onderweg. Ook in de komende twee 
jaar is nog veel werk te verzetten in de Afghaanse provincie en veel 
ervaring op te doen voor het CLAS.
‘We leren veel van de praktijk van alledag,’ stelt kolonel Geerts. ‘Van 
onze eigen praktijksituaties, maar ook die van andere landen. Al die 
lessen kunnen we haast niet snel genoeg oppikken. In de eerste twee 
jaar heeft de organisatie zich al een boel nieuwe disciplines eigen 
gemaakt. We pakken de zaken nu completer aan dan vroeger. De 
organisatie blijft zich doorontwikkelen.

periode loop je nog niet tegen al te grote problemen op. Nu, na 
twee jaar TFU treedt de echte slijtage wel in. Alles waarvan je 
het niet had verwacht, is al wel eens stuk gegaan.’

Geen trucje
‘Het materieel slijt veel harder dan we ooit bedacht hadden’, 
constateert ook kolonel John Lievestro, hoofd van de afdeling 
Materiële Logistiek van Directie Operationele Ondersteuning. 
‘En we verbruiken dan ook veel meer reservedelen. Maar 
positief is dat we, waar nodig, slim gebruik hebben kunnen 
maken van Fast Track Procurement (FTP), een manier om snel 
operationeel noodzakelijk materieel aan te schaffen.’
‘FTP hebben we bijvoorbeeld gebruikt voor de aanschaf van 
nieuwe Bushmasters. In Afghanistan is gebleken dat dit 
voertuig erg geschikt is, vooral omdat het bestand is tegen 
IED’s. Omdat er sprake is van operationele noodzaak, hoefden 
we het niet via de lange weg van een openbare aanbesteding 
te doen. We deden een behoeftestelling en bestelden de 
Bushmaster direct bij de leverancier. Dat scheelt maanden: de 
laatste zijn vlak voor de zomer besteld en de eerste zeven zijn al 
in september in het inzetgebied afgeleverd.’
Volgens Lievestro is het noodzakelijk dat ‘de logistieke 
footprint’ zo klein mogelijk wordt gehouden. Dus we doen 
bepaalde dingen niet zelf. De catering en bevoorrading van 
brandstof hebben we bijvoorbeeld uitbesteed aan civiele 

In twee jaar is veel personeel van de landmacht al eens ingezet 
geweest in Afghanistan binnen de Task Force Uruzgan. Dit waren 
de commandanten en formerende eenheden van de TFU, het 
Provinciaal Reconstructie Team en de Battlegroup.

Deployment Taskforce 
maart 2006 - juli 2006
Kolonel Henk Morsink
Task Force Staf   1 Logistieke Brigade

TFU-1 
1 augustus 2006 - januari 2007
Kolonel Theo Vleugels
Task Force Staf  11 Luchtmobiele Brigade

TFU-2 
januari 2007 - augustus 2007
Kolonel Hans van Griensven
Task Force  Staf 13 Gemechaniseerde Brigade

TFU-3 
augustus 2007 - januari 2008
Kolonel Nico Geerts
Task Force  Staf 11 Luchtmobiele Brigade

TFU-4 
januari 2008 - augustus 2008
Kolonel Richard van Harskamp
Task Force  Staf 43 Gemechaniseerde Brigade

TFU-5 
augustus 2008 - januari 2009
Kolonel Cees Matthijssen
Task Force  Staf 11 Luchtmobiele Brigade

Provinciaal Reconstructie Team (PRT)
PRT-1   (aug-nov ‘06)  42 Tankbataljon RHPO
PRT-2   (dec ‘06-mrt ‘07) 11 Tankbataljon RHvS
PRT-3   (apr-sep ‘07)  41 Pantsergeniebataljon
PRT-4  (okt ‘07-mrt ‘08) 14 Afdeling Veldartillerie
PRT-5   (apr-sep ‘08)  11 Pantsergeniebataljon
PRT-6   (okt ’08-mrt ’09) 101 Communicatie & Informatie 
   Systemen bataljon

Battlegroup (BG)
TFE-1   (aug-nov ‘06)  12 Infanteriebataljon RvH
TFE-2   (dec ‘06-mrt ‘07) 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI
TFE-3   (apr-jul ‘07)  42 Pantserinfanteriebataljon RLJ
TFE-4   (aug-nov ‘07)  13 Infanteriebataljon RSPB
TFE-5   (dec ‘07-mrt ‘08) 44 Pantserinfanteriebataljon RIJWF
TFE-6  (apr-jul ‘08)  45 Pantserinfanteriebataljon RIOG
TFE-7   (aug-nov ‘08)  11 Infanteriebataljon Aaslt GGJ

Wie waren er allemaal van?

BRIGADEGENERAAL

JAN BROEKS

BRIGADEGENERAAL

THEO VLEUGELS

KOLONEL

NICO GEERTS

KOLONEL

JOHN LIEVESTRO
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‘Voor altijd op het netvlies’
UITRE IK ING DAPPERHE IDSONDERSCHE ID INGEN

Kruis van Verdienste, de NATO Meritorious Service Medal en een 
Ereteken van Verdienste: Landgoed Bronbeek vormde donderdag 
16 oktober het decor voor de uitreiking van enkele bijzondere 
onderscheidingen. De verhalen achter de onderscheidingen.

‘Mijn gedachte was:

        als er maar geen slachtoffers vallen,
                     we moeten ze helpen.’

Korporaal Alex van de Wege (25) doet niet aan toekijken. Toen hij 
zag dat de voetpatrouille van zijn eenheid ingesloten werd door de 
Taliban in Siah Sang, was er voor de MAG-schutter maar één optie: 
hulp bieden. Het initiatief en de tactische keuzes van de toenmalige 
soldaat-1 hielpen zijn collega’s uit hun benarde situatie.

Korporaal Van de Wege: ‘De bedoeling was dat we die dag, 6 september 2006, een 
patrouille zouden rijden en ondertussen contacten onderhouden met de bevolking. Op 
een paar honderd meter van ons af stonden jongens van het 44e op Quick Reaction 
Force (QRF). Wij reden onze patrouille in de buurt van het dorp Siah Sang. Het 
terrein was in slechte conditie, er lagen behoorlijk veel diepe greppels. Je moest steeds 
omrijden. De pelotonscommandant besloot dus om te voet verder te gaan. Wij moesten 
met drie MB’s in de buurt van de QRF-locatie gaan staan om daar te wachten. Ik was 
MAG-schutter van 
het derde peloton Alfa-compagnie 12 Infanteriebataljon Regiment Van Heutsz. 
Ik had toen al een voorgevoel dat er iets stond te gebeuren. Het voelde niet goed. We 
hadden de MB’s nog niet geparkeerd of er was mortiervuur richting de QRF-locatie. De 
voetpatrouille werd ook meteen onder vuur genomen met mortieren, RPG’s en klein 
kaliber wapens. Ik zag de jongens van de voetpatrouille tegen een quala aangedrukt 
staan en toen de Taliban dat doorhadden probeerden ze onze jongens te omsingelen.

Kwetsbaar
We wisten dat ze daar kwetsbaar waren, er hoefde maar één RPG daartussen terecht 
te komen en we waren meteen het halve peloton kwijt geweest. Op het moment dat 
het gebeurde, keek soldaat Groen me aan en we begrepen elkaar meteen. Toen zei ik: 
omhangen en we gaan. Voor mijn gevoel was dat de beste beslissing die we op dat 
moment konden maken. Mijn gedachte was: als er maar geen slachtoffers vallen, we 

moeten ze helpen.
Achteraf denk je dat de actie misschien 
minder briljant was, we zijn ervaren soldaten 
maar het had ook anders kunnen afl open. 
Op het moment zelf denk je alleen maar 
aan je maten. Het belangrijkste is dat je 
snel handelt. We reden met onze drie MB’s 
ongeveer zevenhonderd meter door open 
terrein en vormden een soort driehoek 
om maximaal dekkingsvuur te geven. Wij 
werden gelijk onder vuur genomen door 
mortieren en kleinkaliberwapens. Je ziet 
dan het mondingsvuur uit de wapens van 
de Talibs die in het maïsveld lopen. Voor 
je gevoel duurt zo’n actie echt uren, maar 
waarschijnlijk duurde het maar een minuut 
of twintig.
Op het moment dat wij dekkingsvuur gaven, 
kon de Patria van de luitenant bijtrekken 
en konden de jongens via een greppel 
instappen. Met zijn twintigen zaten ze 
in de Patria toen we terugkeerden naar 
de QRF-locatie. Daar vonden we nog een 
vijandelijke 7,62 patroon in het handvat van 
een van onze MAG-schutters. Het is leuk 
dat ik deze medaille krijg en ik vind het ook 
een hele eer, maar je doet het natuurlijk niet 
alleen, we zijn met zijn zessen voorwaarts 
gegaan. Wij vertegenwoordigen ook een 
hoop jongens en iedereen weet precies wie 
daarmee bedoeld wordt. Je doet gewoon 
je werk. We hebben wel veel geluk gehad, 
mede doordat we zo snel mogelijk onze 
jongens wilden helpen.’

KRUIS VAN VERDIENSTE VOOR KORPORAAL ALEX VAN DE WEGE

‘We begrepen elkaar meteen:
omhangen en gaan’

KRUIS VAN VERDIENSTE
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KRUIS VAN VERDIENSTE EN NATO MERITORIOUS
SERVICE MEDAL POSTUUM TOEGEKEND AAN SOLDAAT-1 SCHOL

‘Wesley bracht het ultieme offer
bij het redden van een collega’

‘Onder hevig vuur probeerde soldaat-1 Wesley Schol zijn dodelijk 
getroffen collega in veiligheid te brengen. Op het moment dat hij 
korporaal Aldert Poortema probeerde weg te slepen, werd hij dodelijk 
getroffen.’ Bewust van de grote risico’s die hij liep, heeft Wesley 
geprobeerd zijn collega te redden. 

stonden we dat Aldert gewond was. Wesley’s eerste 
reactie was: “Die vent moet daar weg!”’ 
Lubbo ligt inmiddels plat op de grond omdat nog 
steeds hevig gevuurd wordt op hun positie. Wesley 
en Jon overleggen snel wat te doen, waarop Wesley 
uiteindelijk de knoop doorhakt: “Ik ga ernaartoe”. 
‘Hij deed zijn OPS-vest uit om de afstand naar de 
andere wachtpost te kunnen sprinten. Zonder vest 
zou hij zich sneller kunnen verplaatsen en was de 
kans kleiner om geraakt te worden’, verklaart Jon. 
Zonder geraakt te worden weet Wesley de vijftien 
meter af te leggen. Eenmaal aangekomen bij Aldert, 
wil hij hem zo snel mogelijk verplaatsen. Maar dat is 
niet makkelijk.
Lubbo schreeuwt nog dat Wesley laag moest blijven. 
‘Maar het was niet mogelijk Aldert te verplaatsen als 
je laag bleef. Wesley stond daarom op om kracht te 
kunnen zetten. Maar hij kwam veel te hoog. Al snel 
werd hij geraakt.’ Na tien minuten kunnen Aldert 
en Wesley geëvacueerd worden, omdat dan even niet 
gevuurd wordt. Wesley en Aldert hebben de actie niet 
overleefd. 

Gangmaker
Volgens Lubbo en Jon was Wesley niet bang, en 
durfde hij zich daarom door de regen van kogels 
te wagen. ‘Het zat in zijn karakter. Hij was enorm 
behulpzaam en was er altijd voor je. Voor hem was 
de keuze daarom snel gemaakt om naar de andere 

Vanaf november 2007 maakt de Charliecompagnie van 44 Pantserinfanteriebatal-
jon (Regiment Johan Willem Friso) deel uit van de Battlegroup 5. Het is hun taak 
een veiliger leefomgeving in Uruzgan te creëren en het ondersteunen van diverse 
eenheden zoals het Provinciaal Reconstructie Team (PRT). De eerste maanden 
verlopen goed, tot 12 januari 2008. Deze dag zal voor altijd gebrand staan op het 
netvlies van de infanteristen. Op die dag verliezen zij twee van hun collega’s tij-
dens een actie in Uruzgan. Kapitein Jeroen, compagniescommandant van de C-cie, 
vertelt over de bewuste dag. ‘In de omgeving van Deh Rawod zat een onbekende 
hoeveelheid hardnekkige vijand. We hadden al een keer of vijf ondervonden dat 
deze Taliban grotere eenheden aan durfde te grijpen. Er werd daarom besloten een 
“agressieve verkenning” te ontplooien en een nog grotere eenheid eruit te sturen.’ 
Het doel is te achterhalen waar de vijand zit en wat deze van plan is. Samen met 
de Alfacompagnie 44 Painbat wordt de actie ingezet. 
Jeroen vervolgt: ‘Vanaf de startlijn had de A-cie gevechtscontact. Wij van de C-cie 
hadden nauwelijks contact, maar hoorden wel door het radioverkeer van de Taliban 
af te luisteren waar ze zaten. We verplaatsten ons naar onze eindpositie. Inmiddels 
was het onvoorstelbaar donker. Er was geen maan en ook geen sterren. Daar kun 
je je in Nederland echt niets bij voorstellen, hoe donker het dan is.’ De tempera-
tuur droeg ook niet bij aan de omstandigheden: het eind van de middag kondigde 
een koude mistige nacht aan.
De eindpositie van de eenheden van de C-cie is een quala. Onderweg daarnaartoe 
ondervinden ze nauwelijks weerstand. De quala wordt ter verdediging ingericht en 
de wachtposten ingenomen. ‘De bedoeling was om deze positie te behouden, zodat 
later verder voorwaarts gegaan kon worden’, aldus kapitein Jeroen. ‘We hadden 
verschillende mannen op wacht, toen het schieten op ons begon.’

“Die vent moet daar weg!”
Soldaat-1 Lubbo, minimischutter van C-cie, staat samen met korporaal Aldert 
Poortema op wacht als ineens vanuit noordelijke richting geschoten wordt en licht-
mortieren overvliegen. ‘Daarop volgde meer vuur maar we wisten niet goed waar 
het vandaan kwam. Het zicht was enorm slecht. Aldert werd geraakt.’ Als eerste 
reactie roept Lubbo dat er een gewonde is. Hij voelt of Aldert nog een hartslag 
heeft, maar vindt die niet. Nog steeds ligt hun positie onder vuur. In zijn eentje 
krijgt Lubbo Aldert niet weg. 
Vanuit de andere wachtpost hebben soldaat-1 Jon en soldaat-1 Wesley gehoord dat 
er iets goed mis is. Jon: ‘We hoorden vaag wat Lubbo zei over de radio. Wel ver-

post te rennen.’ De mannen van de Cobracompag-
nie zullen Wesley blijven herinneren als iemand 
die altijd voor je klaar stond, maar daarnaast ook de 
gangmaker van de groep was. ‘Als ‘ie eenmaal begon 
te praten, hield hij ook niet snel op! Hij was altijd 
vrolijk, maar kende wel zijn verantwoordelijkheden.’
Op 16 oktober ontvingen de ouders van Wesley 
uit handen van minister Eimert van Middelkoop 
tijdens de ceremonie in Bronbeek de dapperheids-
onderscheiding voor hun zoon. Ook namen zij de 
postuum toegekende Meritorious Service Medal van 
de NAVO in ontvangst. 
Waarom de Cobra’s Wesley hebben voorgedragen 
voor een dapperheidsonderscheiding is duidelijk. 
Compagniescommandant Jeroen verklaart: ‘Voor 
zo’n onderscheiding moet je voldoen aan drie 

dingen: moed, beleid en trouw. Wesley heeft moed ge-
toond. Met gevaar voor eigen leven heeft hij geprobeerd 
zijn collega te redden. Hij heeft bij zichzelf gedacht: ik 
ga het proberen en zal alles proberen om Aldert daar 
weg te krijgen. Beleid, omdat hij erover nagedacht had 
hoe hij het zou doen. Hij besloot te rennen in plaats 
van te tijgeren om zo snel mogelijk te kunnen hande-
len. Trouw; naar zijn maten. Wesley bracht het ultieme 
offer voor Aldert.’

‘Wesley’s eerste reactie was:
                   Die vent moet daar weg!’

DE OUDERS VAN WESLEY SCHOL NAMEN DE DAPPERHEIDSONDERSCHEIDINGEN 
VOOR HUN ZOON IN ONTVANGST.
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We waren die middag op de terugweg naar de vooruitge-
schoven post Poentjak na een opdracht aan de voet van 
de Baluchipas; het Provinciaal Reconstructie Team (PRT) 
had daar een brief voor een dorpsoudste afgegeven. Rond 
kwart over drie in de middag stonden rechts van de SUA 
twee voertuigen in de berm. Zoals gebruikelijk volgepakt 
met Afghanen. Normaal gesproken blijven lokale voer-
tuigen altijd stilstaan wanneer ISAF-voertuigen passeren. 
Maar in dit geval bleef één voertuig doorrijden. Dat vond 
ik opvallend. De inzittenden keken ons met vragende 
en angstige blikken aan. Alsof ze meer wisten. Op het 
moment dat het tweede voertuig van ons konvooi – de 
YPR van de genie - de bewegende auto passeerde, klonk 
een enorme klap. De rijdende auto bleek een vehicle born 
improvised explosive device (VBIED) te zijn.
Ik stond op dat moment achter de granaatwerper in een 
MB softtop. Instinctief dook ik naar beneden. In de secon-
den die volgden schoot er vanalles door me heen: eerst het 
besef dat er van die auto en inzittenden niets meer over 
zou zijn en daarna de angst over wat er met m’n collega’s 
gebeurd kon zijn. Of er sprake was van een gecoördi-
neerde actie weet ik niet, maar direct na de aanslag werd 
vanaf rechts het vuur geopend. Ik zag vervolgens mijn 
pelotonscommandant (elnt Rob Steehouwer, red.) aan 
de linkerkant van de MB softtop lopen. Hij zat helemaal 
onder het bloed en ik besefte direct dat het helemaal mis 
was met hem.

Meeknokken
Er werd door de OMF zo zwaar gevuurd dat ik eerst niet 
kon zien waar dit vandaan kwam. In eerste instantie heb 
ik met de granaatwerper vuur uitgebracht in de richting 
van onze tracers. Omdat de gewondenverzorger met 
de luitenant bezig was en de chauffeur vanachter de 
motorkap vuur aan het uitbrengen was, heb ik geprobeerd 
de leiding over te nemen en ben ik in de verbindingen 
geklommen om een medevac aan te vragen. De ops op 
Poentjak wilde een coördinaat hebben maar dat kon ik op 
dat moment - gelet op de hevigheid van het gevecht - niet 
geven. In eerste instantie heb ik de gewondenverzorger 
proberen te assisteren maar die gaf aan de boel redelijk 
onder controle te hebben. Vervolgens ben ik zelf weer in 
dekking gegaan achter onze MB om mee te knokken.
De luit werd gestabiliseerd maar zijn situatie bleef kritiek. 
Desondanks rende de gewondenverzorger onder dek-
kingsvuur naar voren om medische bijstand te verlenen 
bij de collega’s in de YPR voor ons.

De collega’s uit de andere voertuigen hadden inmiddels 
goede vuurposities ingenomen waardoor de voorste YPR 
van de Echo de luit kon ontzetten. Onder dekkingsvuur 
heb ik hem samen met een medic van ISTAR naar de YPR 

gebracht. Vervolgens zijn we teruggerend richting onze 
softtop. De genie gooide op dat moment rookbommen af 
zodat we afstand konden nemen van de OMF-vuurmonden 
om het gevecht af te breken. Daarop hebben we met de ove-
rige voertuigen functiecontroles gedaan: gelukkig hadden 
we iedereen nog.
Inmiddels was een heli-landingssite ingericht; binnen een 
half uur waren Black Hawkhelikopters ter plaatse om de ge-
wonden af te voeren naar het hospitaal op Kamp Holland. 
Het konvooi zette via een omweg koers richting Poentjak.
Dat we de aanslag met de bomauto en het vuurgevecht met 
z’n allen nog kunnen navertellen is zeker aan een goede be-
heersing van de skills en drills te danken. Toen ik op zeker 
moment ‘leeg was’ heb ik “magazijn” geroepen. De Primary 
Trauma Life Supporter (PTLS’er) in onze bak die zelf van 
luchtmobiel kwam en al drie keer eerder op uitzending was 
geweest, bekommerde zich om de luit maar nam vervol-
gens het vuur over en riep ‘vuur overgenomen’. Dan weet je 
dat de procedures kloppen.

Erkenning
Ik beschouw deze dapperheidonderscheiding als een 
erkenning voor de inzet van al mijn collega’s. Iedereen in 
de patrouille heeft onder de omstandigheden gedaan wat 
hij kon en moest doen. In die zin hadden we allemaal wel 
zo’n lintje mogen krijgen. Het is ook een signaal richting 
samenleving dat duidelijk maakt wat ons werk inhoudt. De 
meeste mensen weten wel dat er Nederlandse militairen in 
Uruzgan zitten maar daar houdt het doorgaans wel op.
Ik ben als mens door die ene ervaring niet wezenlijk 
veranderd. De nazorg was en is nog steeds goed. Zo kregen 
we direct na terugkeer op Poentjak al een korte debriefi ng. 
Qua verwerking scheelt het natuurlijk ook een hoop dat 
we het er allemaal levend vanaf hebben gebracht. Het had 
natuurlijk allemaal veel slechter af kunnen lopen. Als die 
zelfmoordenaar iets langer had gewacht met afdrukken, 
hadden we misschien in plaats van vijf zwaargewonden, 
vier doden moeten betreuren. Ik denk dat ik door de totale 
uitzending beter heb leren relativeren. Als ik soms zie waar 
mensen zich in Nederland druk over maken. Jullie moesten 
’ns weten, denk ik dan.’

 KRUIS VAN VERDIENSTE VOOR KORPORAAL YOERI  VIJGEN

‘Deze onderscheiding is voor al mijn collega’s’

Korporaal Yoeri Vijgen van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 
(GFPI) ontving een dapperheidonderscheiding voor de moedige wijze waarop hij op 19 januari 
2007 de leiding nam na een bomaanslag en vuurgevecht met vijandelijke eenheden ten westen van 
de Forward Operating Base (FOB) Poentjak.

De inzittenden keken ons
        met vragende blikken aan.
      Alsof ze meer wisten
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Mike van de Vondervoort is 24 jaar en sinds de zomer 
geniet hij van het burgerbestaan in het Limburgse Hey-
thuysen. Vanuit zijn appartementje stuitert dagelijks 
een verse dosis hardcore muziek de wijde wereld in. ’s 
Ochtends rijdt hij trouw naar zijn werk, verderop in het 
dorp. Zo af en toe staat hij als portier voor de deur van 
een disco of club in de omgeving. ‘Voor erbij, als hobby 
en voor de extra centen.’
De energieke Van de Vondervoort gedijt prima in kalm 
vaarwater. Een riante fotocollage aan de muur en aller-
lei souvenirs uit exotische missiegebieden verraden een 
sluimerende passie. Van de Vondervoort is een oerin-
fanterist, afgezwaaid maar voor altijd bloedverwant.
‘Ik heb een erg mooie tijd gehad’, vertelt de korporaal-1 
buiten dienst (bd) van Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene (17 Painfbat). ‘Ik heb jarenlang alleen maar blind 
kunnen “gaan”. Als we terug waren van een uitzending, 
wilde ik alweer op oefening en andersom. En in het 
missiegebied wilde ik altijd op pad. Je kon mij niet 
stil op wacht laten zitten. Maar ik heb raketaanvallen 
meegemaakt, een zelfmoordaanslag, mortierinslagen. 
Ik heb mensen om me heen geraakt zien worden. En 
m’n ouders hebben me vier keer naar oorlogsgebieden 
zien vertrekken. Het werd tijd iets rustiger aan te doen. 
Bovendien: ik heb veel geluk gehad, misschien is het 
wel een keer op.’

PTLS’er
Van de Vondervoort, getraind Primary Trauma Life Sup-
porter (PTLS’er), ging in gevechtstenue zijn lot nooit 
uit de weg. Hij was niet bang. Niet als luchtmobieler 
in Irak en Afghanistan (tweemaal Kabul) en ook niet 
als korporaal van 17 Pantserinfanteriebataljon, tijdens 
TFU-2 in Uruzgan. ‘De laatste keer zaten we veel op 
de Forward Operating Base (FOB) Poentjak. Een keer 

kregen we een mortier net naast onze tent, een andere keer de raket-
scherven tegen de klep van de YPR, een seconde nadat de chauffeur 
hem dicht had gedaan. Ik bleef er rustig onder: als er geen gewon-
den waren, hadden wij gewonnen.’
Op 19 januari 2007 ging het goed mis, tijdens een patrouille bij 
Sorkh Morghab. Een zelfmoordenaar blies zichzelf en zijn auto op 
pal naast het Nederlandse konvooi en leidde zo een hinderlaag van 
de Taliban in. 
Zelfs nu bleef Van de Vondervoort koel. ‘Ik zat achter in het derde 
van vijf voertuigen, een softtop MB. De auto van de zelfmoordenaar 
explodeerde rechts naast het tweede voertuig, een YPR van de genie. 
We kwamen stil te staan met rechts van ons een rij quala’s en links 
woestijn. Meteen werd er ook op ons geschoten. Ik zat links in de 
MB, dook achter het voertuig en opende vuur. Van voorlangs kwam 
luitenant Steehouwer naast me zitten. Ik vergeet het nooit: “Ik loop 
leeg”, riep hij.’
Als Van de Vondervoort zijn verhaal vertelt, schakelt hij automatisch 
een tempo bij. Alle details staan hem nog scherp voor ogen. ‘Hij had 
zijn gezicht openliggen, het bloedde aanhoudend uit zijn wang. Ik 
heb hem verbonden en een infuus aangesloten. Ik zag dat bij het 
tweede voertuig ook gewonden waren. Ik kon nog goed met Stee-
houwer praten, dus ik heb hem gezegd dat ik moest gaan. Ik heb 
een tweede infuus vol “naar binnen” geknepen, heb vuurdekking 
aangevraagd en ben overgestoken. Ik heb achter de YPR mensen 
geholpen en ben, toen ik Steehouwer “wazig” zag worden, weer 
teruggegaan. Zo ging het een paar keer op en neer.’

Trance
Het kalme, adequate optreden verbaasde Van de Vondervoort zelf. 
‘Bij oefengewonden werd je gek als er iemand begon te gillen. Maar 
nu was de hele ploeg kalm, de gewonden bleven rustig en iedereen 
deed wat er moest gebeuren. Het was een gecontroleerde chaos, heel 
apart.’ De hele tijd werkte de PTLS’er als in een trance. ‘Alles ging 
zoals het moest, ik hoorde alleen wat ik moest horen. Het leek van-
zelf te gaan. Ik zat Steehouwer te verbinden, terwijl korporaal Vijgen 
naast me zat te vuren. ‘Magazijn leeg’, hoorde ik hem zeggen. Als 
automatisch pakte ik mijn wapen, gaf ik Steehouwer zijn infuus en 
nam ik vurend Vijgens sector over.’
Na anderhalf uur was de situatie onder controle, waren de zes 
gewonden afgevoerd en had de rest van de patrouille zich in de 
richting van de woestijn teruggetrokken. 
‘Ik heb altijd mijn werk gedaan, hoefde geen schouderklopjes. Er 
werd ons gezegd dat we goed hadden gehandeld. En Steehouwer 
vertelde me: ‘Dankzij jou leef ik nog’. Ik was blij dat de gewonden 
het hadden gehaald. En vooral dat ik nu wist dat ik zo zou handelen 
in een gevechtssituatie. Dat kun je niet oefenen. Ik bleef rustig, deed 
mijn werk en volgde het protocol. Het gaf me zelfvertrouwen.’

De beloning voor zijn optreden, vier maanden nadat 
hij zijn laatste contract heeft uitgediend, is voor de 
nieuwbakken burger een waardevolle afsluiting. ‘Een 
kroon op mijn werk. Ik had zes jaar getraind, maar 
pas bij de actie in Sorkh Morghab heb ik mijn werk 
op alle vlakken kunnen toepassen. In die situatie 
deed ik wat de bedoeling was en heb ik laten zien hoe 
het moet. Dat ik deze waardering krijg voor dat werk, 
maakt me trots.’
Nu de jonge korporaal buiten dienst is bedankt voor 
bewezen diensten, kan hij met een gerust hart verder 
met zijn rustige leven in Limburg. Zijn overschot 
aan energie moet hij nu zien kwijt te raken in thai 
boxing wedstrijden en zijn geliefde stuitermuziek. In 
zijn appartement herinnert slechts de verzameling 
memorabilia aan vervlogen tijden als infanterist. Het 
Kruis van Verdienste krijgt een centrale plek in het 
thuismuseum. ‘Nu kan ik het afsluiten’, concludeert 
Van de Vondervoort. ‘Meer hoef ik niet.’

‘Ik heb een infuus “naar binnen”
         geknepen, heb dekking gevraagd
    en ben overgestoken’

‘Ik deed wat de bedoeling was en 
            heb laten zien hoe het moet’

 KRUIS VAN VERDIENSTE VOOR KORPORAAL-1 MIKE VAN DE VONDERVOORT (BD)

‘Ik bleef rustig, deed mijn werk en volgde het protocol’

Mike van de Vondervoort is één brok energie. Als de Limburger praat, praat hij aanhoudend en snel. En ook als 
hij zijn werk doet, is hij niet te houden. Die onverzettelijkheid leverde hem tijdens een gevechtssituatie in Sorkh 
Morghab het Kruis van Verdienste op.
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Korporaal-1 Martijn Smits (29): ‘Het begon als een rustige dag 
voor de mortiergroep van 12 Infanteriebataljon Regiment van 
Heutsz. We waren ingevlogen op de Forward Operating Base 
(FOB) Martello en we vonden het allemaal wel fi jn om daar te 
zijn. Iedereen was lekker ontspannen en het ging er wat meer 
ontspannen aan toe dan op Kamp Holland. We hadden net gege-
ten en zaten aan de koffi e toen we het typerende geluid hoorden 
van een Rocket Propelled Grenade (RPG) die openklapt. Vanaf 
dat moment was het gedaan met onze rust. 
De kogels kwamen van alle kanten en ik stond ervan te kijken 
hoe goed de aanval van de Taliban gepland was. We zijn snel de 
tent ingegaan om onze uitrusting te pakken. Bij de radio ben ik 
plat op de grond gaan liggen en van die positie had ik een goed 
uitzicht op het mondingsvuur van de vijandelijke wapens. Al vrij 
snel kwam er via de radio een vuuraanvraag voor onze mortieren 
en kwam ik erachter dat de vuurregelcomputer nog aan de opla-
der lag. Dat zul je natuurlijk altijd zien, dat net op zo’n moment 
de computer niet in de buurt is.

Accuraat
Ik heb even gekeken of we nog een noodprocedure zouden kun-
nen doen, maar dat was echt geen optie. De landkaarten die je 
daarvoor gebruikt zijn op een veel te grote schaal en dat risico wil 
je echt niet nemen als je eigen mensen zo dicht bij de vijand lig-
gen. Dan is werken met een kaart te onnauwkeurig. Het was mij 
dus al vrij snel duidelijk dat we die computer moesten hebben 
om accuraat in te grijpen. Met die computer is het mortiervuur 
veel nauwkeuriger uit te brengen. Ik ben die computer dus toch 
maar gaan halen, ook al lag hij op een moeilijk te bereiken plek.
Het begon al wat te schemeren tijdens de aanval en ik had het 
idee dat ik voor de vijand niet zo goed zichtbaar was. Het eerste 
gedeelte liep ik onder dekking van Hesco’s tot ik het open terrein 
moest oversteken. Het was duidelijk: ik moest dat ding halen, 
hoe dan ook. Dan maar lopend als er niets anders is. Ik gok dat 
elke militair in mijn positie hetzelfde had gedaan. Toen ik de 250 

meter over open terrein rende merkte ik dat overal vandaan op mij 
gevuurd werd. Ik heb de computer gepakt en heb hetzelfde stuk 
weer terug gerend, waarna ik snel de computer aangesloten heb 
en het mortiervuur op de juiste plek gericht kon worden. Pas later 
denk je: “Dit had misschien anders af kunnen lopen.”
De ceremonie op Bronbeek was indrukwekkend. Ik had het niet zo 
massaal verwacht en stond er toch even van te kijken. Zeker toen 
ik die hoeveelheid pers zag. Natuurlijk ben ik trots op de onder-
scheiding. Ik heb gedaan wat ik moest doen en verderop liepen de 
infanteristen met het vuur in de rug de heuvel op te stekkeren. Zij 
verdienen net zozeer waardering voor de actie. Het klinkt mis-
schien cliché, maar dat is wat ik ervan vind. Er zijn zoveel verhalen 
als deze.’

‘Het was 29 april, we voerden met de compagnie de actie 
Aardschok uit. Samen met de Afghaanse politie gingen we 
een berg op om ervoor te zorgen dat ze de politiepost Kalah 
Kalah weer konden betrekken. We waren puur voor hun 
veiligheid meegegaan en in het begin verliep alles rustig. Ze 
waren halverwege de berg toen ze opeens zwaar bestookt 
werden en wij ook onder vuur kwamen te liggen.
Met onze drie MB’s stonden we op een soort van talud om 
overzicht te krijgen. Ik was destijds voertuigcommandant 
van mijn MB met daarop een 40 millimeter granaatwerper. 
De twee andere MB’s waren uitgerust met gewone MAG’s. 
We werden continu bestookt. De ene sectie van ons had acht 
treffers op de bak en een mobility kill. Het voertuig raakte 
zodanig beschadigd dat daarmee verder verplaatsen niet 
meer mogelijk was. De OMF bestookte ons met klein kaliber 
wapen, rocket propelled grenades en een scherpschutter. 
Wij waren op dat moment de grootste vuurtrekker, omdat wij 
het zwaarste wapen hadden. We konden ons hoofd niet laten 
zien, want dan werd er ook direct op ons gevuurd. Ik kreeg 
de melding van mijn pelotonscommandant of ik op het doel 
kon vuren. Elke keer als we omhoog kwamen, hoorden we 
de schoten langs ons heengaan. Ik zei tegen de pc dat ik 
mijn best zou doen om mijn vuur op de weg te krijgen. 
Ik kroop daarom op de bak, maar moest eerst een storing 
aan het wapen verhelpen. Op dat moment werd er dusdanig 
op ons geschoten dat ik me achterover van de bak moest la-

ten vallen. Anders was ik gewoon “het bokje” geweest. Toen 
heb ik nog een keer de communicatieapparatuur gepakt en 
gezegd dat het moeilijk was, maar dat ik toch zou proberen 
het vuur over te nemen. Mijn collega gaf me extra dekkings-
vuur en ik klom nog een keer op het voertuig. Toen heb ik 
vuur uitgebracht totdat het rustig werd en de rest van de club 
zich kon formeren.

Druk
Op het moment zelf ben je zo druk bezig met het uitvoeren 
van je skills en drills, je communicatie en met de jongens 
die op dat moment op de bak zaten, dat je eigenlijk geen tijd 
hebt om over de actie na te denken. Je bent echt met alles 
tegelijk bezig. Een goede vuurpositie zoeken, noem maar 
op. Zodoende komt het niet in je op dat je eigenlijk iets ge-
vaarlijks doet. Je bent gewoon bezig met je werk. Ik denk dat 
iedereen van ons clubje hetzelfde gedaan zou hebben. We 
konden de vijand mooi een koekje van eigen deeg geven toen 
de granaatwerper het weer deed.
Ik vind het een hele eer om een dergelijke onderscheiding te 
krijgen, maar daarnaast vind ik wel dat meer jongens hem 
verdiend hebben. Erg mooi dat mijn eigen compagnie erbij 
was op Bronbeek. Ik vond de ceremonie erg mooi en het was 
goed om te zien dat mijn hele compagnie erbij aanwezig 
was. Daarnaast waren ook veel generaals aanwezig die daar-
door ook waardering aan ons werk geven.’

 KRUIS VAN VERDIENSTE VOOR KORPORAAL-1 MARTI JN SMITS

‘Ik moest dat ding halen, dan maar lopend’

Geen secure vuursteun zonder vuurregelcomputer. Tijdens een aanval op de vooruitgeschoven post 
Martello rende korporaal Martijn Smits een halve kilometer door vijandig vuur om de broodnodige 
computer van de oplader te halen. Dankzij zijn gevaarlijke sprint kon de mortiergroep korte metten 
maken met de vijand.

 KRUIS VAN VERDIENSTE VOOR KORPORAAL-1 DENNIE VENEBERG

 ‘We gaven de vijand een koekje van eigen deeg’

Korporaal-1 Derk-Jan ‘Dennie’ Veneberg kwam in de lente van 2007 met zijn eenheid onder vuur te 
liggen bij Qual’ eh-ye Ragh. De 24-jarige ‘Stoter’ van 13 Infanteriebataljon posteerde zich met gevaar 
voor eigen leven achter een granaatwerper, terwijl een scherpschutter op hem richtte. Die onverstoorbare 
inzet leverde hem een Kruis van Verdienste op.

‘Pas later denk je: dit had
         misschien anders af  kunnen lopen’
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De genist David Zwanink (29) maakt van augustus tot december 
2007 deel uit van de TFE-4. Amper aangekomen op Camp Hadrian 
in Deh Rawod nemen de gewelddadigheden in het gebied hand 
over hand toe. ‘De eerste paar weken waren betrekkelijk rustig, hoe-
wel we af en toe een “cadeautje” toegeworpen kregen’, zegt Zwanink 
cynisch, doelend op de Improvised Explosive Devices die ze gere-
geld op hun pad tegenkomen. ‘Al bij onze tweede patrouille hadden 
we onze eerste IED te pakken.’ De eenheid van Zwanink krijgt 
de eerste harde dreun te verwerken als pelotonsgenoot sergeant 
Martijn Rosier op 26 augustus omkomt door een bermbom. ‘Na die 
mokerslag werden ook de geruchten steeds sterker dat de Taliban in 
aantal aan het toenemen was in de regio.’ 

Aanval
De dag in september 2007, als Zwanink gezamenlijk met twee 
pelotons in een grote TIC (Troops in Contact) loopt ten noorden van 
Camp Hadrian, staat in zijn geheugen gegrift. De patrouille, van 
de buitenpost Volendam naar Camp Hadrian, wordt gedeeltelijk 
uitgestegen uitgevoerd en begint rustig. Als commandant op de 
‘genistenbak’, een YPR, rijdt Zwanink met de andere voertuigen op 
gepaste afstand achter de uitgestegen infanteristen van 11 Lucht-
mobiele Brigade. ‘Er werd hier en daar een praatje gemaakt met de 
bevolking. Niets wees op een ophanden zijnde vijandelijke aanval’, 
herinnert Zwanink zich.
Onverwachts wordt de patrouille onder vuur genomen. ‘Met de 
achtergebleven voertuigen probeerden wij zo snel mogelijk bij te 
trekken om steun te kunnen leveren. Een van de twee uitgestegen 
groepen kon tijdig bij de voertuigen komen en dekking zoeken. 

NATO MERITORIOUS SERVICE MEDAL VOOR KORPORAAL-1 DAVID ZWANINK

‘Die opgeluchte blikken, dat is echt onbetaalbaar’
Tijdens een hevig vuurgevecht ten noorden van Camp Hadrian moeten tien infanteristen zich 
noodgedwongen verschansen in een quala. Korporaal der eerste klasse David Zwanink van 111 
Pantsergeniecompagnie aarzelt geen moment wanneer hij zijn YPR onder vijandelijk vuur naar 
de belaagde quala stuurt en zo de mannen weet te ontzetten. Voor zijn buitengewone leiderschap, 
doortastendheid en toewijding kreeg Zwanink de NATO Meritorious Service Medal.

Zwanink geeft zijn chauffeur opdracht te gaan 
‘rollen’ en zo bereiken ze dwars door een hoog 
maïsveld de quala. ‘Op een gegeven moment 
stonden we even statisch in dat veld met mans-
hoge maïsplanten. Dat was even angstig, omdat 
de vijand ons daar gemakkelijk ongezien kon 
naderen. We hadden totaal geen overzicht.’ Hevig 
vurend komt de YPR van Zwanink aan bij de 
quala, waar inmiddels een tweede rupsvoertuig 
is gearriveerd. Deze drukt een groot gat in een 
muur waardoor de infanteristen naar buiten 
kunnen. Zwaninks voertuig vormt een schild tus-
sen de vijand en het gat. Zo kunnen de mannen 
onder dekking de twee YPR’en bereiken. ‘Ik liet 
de klep neer en drukte de bak zo vol mogelijk 
met mannen, waarna we zo snel mogelijk de weg 
probeerden te bereiken.’

Inmiddels is het vijandelijk vuur gestaakt en 
hangt een Apache-gevechtshelikopter boven het 
gebied. ‘Als je die heli ziet, weet je dat je zo goed 
als veilig bent’, weet Zwanink. ‘Er zijn toen wel 
wat omhelzingen over en weer geweest. Vervol-
gens hebben we de koppen geteld en zijn we 
plankgas naar Camp Hadrian gereden.’

Samen
Terugkijkend zegt Zwanink weinig angst gehad 
te hebben toen hij besloot de relatief veilige 
opstelling te verlaten en het vijandelijke vuur in 
te rijden. ‘Ook al weet je dat je de kogels tegemoet 
rijdt, de afweging om je collega’s te helpen telt 
veel zwaarder.’ Zwanink vindt dat zijn voertuig-
bemanning de medaille net zo goed verdient. ‘Als 
zij geen vertrouwen hebben in hun commandant, 
gebeurt er niets. Maar nog belangrijker dan de 
medaille is dat iedereen veilig Camp Hadrian wist 
te bereiken. Als je al die kerels ongeschonden ziet 
uitstappen en je de opgeluchte blikken in hun 
ogen ziet, dat is echt onbetaalbaar.’

‘Deze medaille is net zo goed 
                 voor de rest van de bemanning’

ERETEKEN VOOR VERDIENSTE KROON OP WERK
LUITENANT-KOLONEL TON NIJKAMP

‘Ik heb altijd een goed stel
kerels om me heen’
Absolute liefde voor het militaire vak en leven; het vormt de 
basis voor het uitzonderlijk goede functioneren van luitenant-
kolonel Ton Nijkamp, hoofd Instructiegroep Manoeuvre. 
Vanwege de waardering voor zijn werk is overste Nijkamp 
onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste. 

‘Luitenant-kolonel Nijkamp is een militair met een ongekende staat van 
dienst. Het betreft hier een militair die kan worden gekenschetst als een groot 
leider, een uniek stafoffi cier, een voorbeeldig offi cier in houding en voorko-
men en een collega met een onafgebroken, tomeloze inzet’, schrijft generaal-
majoor Mart de Kruif uit persoonlijke ervaring. Maar wie is de man achter 
deze lovende omschrijvingen? Te midden van de instructiegebouwen voor 
Fennek, YPR en Leopard op de Bernhardkazerne is overste Ton Nijkamp, 
gezeten in gevechtstenue, duidelijk in zijn element. ‘Ik ben niet zo van de 
parades en in het zonnetje gezet worden, maar het Ereteken is een kroon op 
mijn werk. Daar moet ik direct bij opmerken dat ik altijd een goed stel kerels 
om me heen heb gehad.’

Leercurve
Als gevolg van de uitzendingen naar Irak en Afghanistan heeft de landmacht 
de laatste drie jaar een zeer steile leercurve ondergaan. In het juryrapport valt 
te lezen dat overste Nijkamp er in is geslaagd die leercurve om te zetten in 
lesmateriaal, oefeningen en cursussen. Tijdens de Deployment Task Force 
Uruzgan in 2006 rijdt Ton Nijkamp bijvoorbeeld zes weken mee met de eer-
ste konvooien van Kabul naar Tarin Kowt. Zo kan hij de konvooicommandant 
ter plekke coachen en terug in Nederland de geleerde lessen en opgedane 
situational awareness direct verwerken in de opleidingen en cursussen van 
de Gevechtstrainingschool Manoeuvre. ‘In Uruzgan zie je bijvoorbeeld dat je 
met een hele mix aan voertuigen de poort uit gaat, terwijl je tot dan toe oefent 
met konvooien die alleen uit YPR’en bestaan.’

Hobby
Heeft Nijkamp nog tijd voor andere zaken? ‘Tja, ik kan mijn werk moeilijk 
loslaten. Het is ook altijd een hobby geweest. Daarin schuilt tegelijkertijd 
mijn grootste valkuil. Ik kan geen nee zeggen. Mijn mannen vinden dat ik 
wel eens te veel hooi op mijn vork dreig te nemen. Wil ik daar aan werken? 
Eigenlijk niet.’ 
Het Teken voor Verdienste is voor overste Nijkamp in ieder geval geen teken 
om het rustiger aan te gaan doen. Integendeel. ‘Ik hoop volgend jaar com-
mandant te worden van het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre. In 
die rol hoop ik de laatste ontwikkelingen in het OTCMan te integreren. Denk 
aan de nieuwe opleidingen, trainingen en oefeningen die bij de invoering van 
de CV90 komen kijken. Die functie zou ik trouwens zo proberen in te richten 
dat ik nog voldoende in het veld kom, bij het veldwerk ligt mijn echte liefde.’

Maar een andere groep van tien tot vijftien man 
lukte dat niet. Zij moesten hun toevlucht zoeken in 
een van de quala’s om aan het vijandelijk vuur te 
ontkomen. ‘Op dat moment was ik met enorm veel 
verschillende signalen bezig. Ik probeerde te achter-
halen waar de mannen van mijn eigen groep zich 
bevonden en waar de andere eenheden. Maar ook wat 
de vijandelijke bewegingen waren.’

Groene rook
Zwanink hoort over de radio dat de infanteristen in 
de quala van alle kanten onder vuur worden geno-
men. Met een groen rooksignaal geven de mannen 
in de quala hun positie kenbaar. Zwanink ziet de 
rook ongeveer tweehonderd meter bij hem vandaan 
opstijgen en aarzelt geen moment. ‘Ik had een zo 
goed als leeg voertuig tot mijn beschikking. Daarbij 
hadden we een .50 mitrailleur aan boord waarmee 
we onderdrukkingsvuur konden uitbrengen.’
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Er gaat het een en ander veranderen op het gebied van opleiden 
en trainen. Onder de titel “Verbetering Gereedstellingsproces 
– CLAS” wordt de komende tijd een groot aantal activiteiten 
uitgevoerd die allemaal raken aan opleiden en trainen en 
waarmee alle eenheden en staven binnen het CLAS te maken 
zullen krijgen. 

Eén van die activiteiten is het opstellen van de zogenaamde PTE – database (PTE 
staat voor: programma van taken en eindeisen). De database vermeldt voor alle 
niveaus (brigade t/m groep) de operationele taken die voor welk type missie 
dan ook moeten worden beheerst. Het opstellen van die taken geschiedt door 
de OTCa (kenniscentra) in nauwe samenwerking met de operationele eenheden. 
Het is dus zaak om op alle niveaus goed over de taken na te denken; via de com-
mandantenlijn zal worden gevraagd om bijdragen te leveren. Aan het einde van 
dit jaar moet de PTE – database compleet zijn. Landmacht stelt projectoffi cier 
kolonel Ties Kruize enkele vragen.

Dus ú stelt vast wat elke eenheid vanaf 1 januari moet doen?

’Haha, nee! Wel zorg ik voor een totaaloverzicht, waarin per brigade, bataljon/
afdeling, compagnie/batterij/eskadron, peloton en zelfs tot op groepsniveau de 
taken staan beschreven, die ze moeten kunnen uitvoeren. Overigens betekent dit 
niet dat ik dat allemaal achter mijn bureau in de computer zit te kloppen. Sinds 
begin dit jaar zijn mensen van de opleidingscentra met vertegenwoordigers van 
de eenheden al die taken in kaart aan het brengen. Daar zijn lange takenlijsten 
uitgekomen, en kortere! Via intranet (http://pte.applic.mindef.nl/) kunnen men-
sen deze tot januari bekijken en eventueel reageren als ze fouten of tekortkomin-
gen constateren. Het overzicht is namelijk nog steeds in de maak. Begin volgend 
jaar wordt het totaaloverzicht vastgesteld en kan het als brondocument dienen 
voor verdere plannen.’
 
Waarom moet dit overzicht er nu opeens komen?

‘Het is een eerste stap in een groter plan dat moet leiden tot een slimmer proces 
van opleiden en trainen. De Commandant Landstrijdkrachten noemde het al tij-

dens de CLAS Infodagen. We moeten minder dubbel doen, 
minder opnieuw het wiel uitvinden en minder verschillen 
creëren tussen gelijksoortige onderdelen die dezelfde taken 
moeten kunnen uitvoeren. Als elk pantserinfanteriebataljon 
een opmars moet kunnen uitvoeren, hoeft niet elk bataljon 
zich opnieuw te bedenken, hoe dat het best getraind kan 
worden. Dat geldt ook voor de herstelcompagnieën die al-
lemaal moeten kunnen optreden als kern van een National 
Support Element (NSE).’
 
Wat gaan mensen verder merken?

‘Vooral voor die langere lijsten moeten we vaststellen wat de 
belangrijkste taken zijn. Met die kennis kunnen we het op-
leidings- en trainingsproces verder inrichten en zal helder 
worden voor welke taken we - gegeven de middelen - uitein-
delijk allemaal inzetbaar zijn. Het is natuurlijk niet allemaal 
nieuw waar we mee komen. Veel taken kennen we al lange 
tijd, maar er zijn de laatste jaren ook veel nieuwe taken bij-
gekomen. Waar het nu om gaat is dat we voor alle niveaus 
het totale takenpakket opnieuw vaststellen, gebaseerd op 
de huidige en toekomstige inzetopties. We creëren op die 
manier weer duidelijkheid waarvoor we als CLAS moeten 
staan.’
 
Wat is hier nu ‘slimmer’ aan?

‘In de volgende stap gaan we op basis van de vastgestelde 
taken trainingspakketten samenstellen voor de eenheden. 
Dat wil zeggen, de OTCa gaan met de eenheden trainings-
pakketten maken met scenario’s, een lijst met de benodigde 
middelen en capaciteit en de doelen die je daarmee kunt 
halen. Nu regelen de meeste eenheden dit telkens weer 
voor zichzelf en doen ze dubbel werk, terwijl nadien voor 
niemand duidelijk is waar die eenheid uiteindelijk feitelijk 
allemaal toe in staat is.’

VERBETER ING GEREEDSTELL INGSPROCES
                            COMMANDO LANDSTRI JDKRACHTEN

Zeker inzetbaar

Verliezen eenheden hiermee niet de fl exibiliteit om zich 
goed voor te bereiden op risicovolle missies als Uruzgan?
‘In het algemene deel van de voorbereiding verliezen ze aan 
fl exibiliteit, maar met dat strakke algemene deel worden ze 
fl exibeler voor het missiegerichte deel van het opleidingstra-
ject. Je kunt stellen dat eenheden in de toekomst meer richt-
lijnen zullen krijgen over de wijze waarop taken getraind 
moeten worden. T.o.v. van de huidige situatie betekent dat 
inderdaad minder vrijheid. Daartegenover staat dan wel dat 
die nieuwe richtlijnen een beter traject van gereedstellen 
voor alle taken mogelijk maken waardoor eenheden beter 
in de startblokken staan op het moment dat een specifi eke 
missie wordt opgedragen. Uiteindelijk winnen eenheden 
dan juist aan fl exibiliteit bij de voorbereiding op missies.’

En u gelooft dat!

‘Ik kan mij goed voorstellen dat een commandant niet graag 
mogelijkheden uit handen geeft om zich naar eigen inzicht 
goed voor te bereiden. Met het nieuwe systeem worden een-
heden bovendien beter vergelijkbaar en ook dat kan confron-
terend zijn. Je moet echter vertrouwen hebben in elkaar en 
in jezelf om tot betere resultaten te komen. Daar is ons hele 
systeem op gebaseerd. Professionele mensen met vertrou-
wen in de deskundigheid van hun collega´s. Als iedereen 
voortaan alles zelf wil doen, behouden we nooit onze pro-
fessionele status. De afgelopen jaren hadden we fl exibiliteit 
nodig om een bijzonder zware missie te kunnen volbren-
gen. Dat kon echter alleen omdat er een goede basis was en 
naar die basis moeten we terug. Daartoe zijn en worden nu 
diverse initiatieven ondernomen, zoals aangekondigd door 
C-LAS. Die initiatieven zijn op intranet gebundeld onder 
het project ´verbetering gereedstellingsproces CLAS.’

EEN KLEINE GREEP UIT DE VERSCHILLENDE TAKEN VAN CLAS EENHEDEN
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OEFENING RHINO HEROIC 

Groen is de basis

in Oberlausitz
De basis van militair optreden wordt gevormd 

in zogenoemde staal-op-staal-oefeningen. 

Tijdens Rhino Heroic, afgelopen maand op het 

Oost-Duitse oefenterrein Oberlausitz, legde 

17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment 

Fuseliers Prinses Irene de fundering voor een 

geslaagde missie in Uruzgan. ‘Als je het hoogste 

geweldsniveau aankan, kun je ook handelen op 

lagere niveaus.’

‘Travel light, fi ght fast’. In het duistere bos is niet te zien wie het zegt. Maar dankzij zijn rauwe 

stem is sergeant-1 Dries Kaptijn, opvolgend commandant van het derde peloton van de Bravo-

compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon (GFPI), direct herkenbaar. Aan de toehoorders van de 

ervaren infanterist is de tip welbesteed.

Het is dinsdagavond 23.30 uur, de dag op het bos- en heideterrein van Truppenübungsplatz 

Oberlausitz is lang geweest en ook in de staart van de bataljonsoefening Rhino Heroic zal 

dankzij een fi kse nachtelijke wandeling nog fl ink venijn zitten. De bepakking wordt dus nog 

maar eens afgewogen, overbodige ballast afgehangen en in de YPR opgeborgen. ‘Ready?’, roept 

pelotonscommandant, tweede luitenant Mathijs Creemers, dan. ‘Opstellen, we gaan.’

De formatie van Creemers en Kaptijn banjert, voor de gelegenheid aangevuld met twaalf collega’s 

van andere pelotons, met stevige pas door het mulle zand. De opdracht is simpel: het uitschakelen 

van drie tanks, diep in het terrein van de vijand Oderland. Tijd is schaars, want om 03.00 uur 

rijden de tanks weg. Beperkende bepaling: de brug naar vijandig gebied is opgeblazen, dus de 

patrouille moet volledig te voet worden gedaan. Alle beschikbare Panzerfausten gaan op de rug 

mee.
‘Het derde peloton is sinds drie maanden in deze samenstelling samen’, vertelt sergeant Kaptijn. 

‘Rondom uitzendingen is het verloop nu eenmaal groot. Rhino Heroic is de eerste grote oefening 

in deze samenstelling.’

Het is donker op de Oost-Duitse heide, het regent en het is fris. Alleen het losse zand onder 

de kisten van de pantserinfanteristen doet ergens denken aan Afghanistan, verder niets. Er is 

één vijand, één opdracht en een groot bos met een lange weg ertussen. Geen bebaarde mannen 

onderweg die op het eerste oog zowel vriend als vijand kunnen zijn, geen ANA-militairen die 

moeten worden geïnstrueerd, geen continue IED-dreiging.

‘Dat hoeft ook nog niet’, vindt luitenant-kolonel Joost Doense, commandant van 17 

Pantserinfanteriebataljon en opdrachtgever van de actie. ‘Dit is een van de eerste keren dat de 

mannen van mijn compagnieën met een training op bataljonsniveau te maken krijgen. Er moet 

nog veel geleerd worden. De acties die ze hier doen hebben een hoog staal-op-staal-gehalte, het zijn 

“ouderwetse”, reguliere gevechtssituaties. Maar het zijn wel allemaal basics. Het maakt daarbij niet 

uit of het een regulier of irregulier optredende tegenstander is waartegen je vecht.’

Voorwaarts

Staal-op-staal, dat betekent nu het donkere bos in, op zoek naar de vijandige tanks en ze 

uitschakelen. Dat Uruzgan vooral uit woestijn bestaat en de Taliban geen tanks heeft, doet er 

voor de overste Doense nu niet toe. ‘Of het nu Afghanistan, Irak of de Oirschotse Heide is: 

het commandovoeringsproces, synchronisatie en coördinatie zijn altijd essentieel’, stelt hij. ‘Ik 

vind het belangrijk dat de mannen leren omgaan met veel en diverse informatie tijdens het 

besluitvormingsproces en met frictie bij de uitvoering. Voordat ze de opwerkperiode ingaan, 

moeten ze goed getraind zijn in commandovoering, bevelvoering onder de knie hebben, 

leiderschap kunnen tonen en zaken waar nodig snel en goed kunnen aanpassen. En misschien wel 

het belangrijkste: mentale weerbaarheid. Als je niet oppast, ga je je tijdens een missie focussen op 

beperkingen. Hoe doorbreek je dat als het echt tegenzit? Dat oefenen we hier, onder andere door 

er even fl inke druk op te zetten.’

Sergeant Kaptijn zat zelf tijdens TFU-2 in Afghanistan en kent de waarde van de “groene” lessen 

die zijn peloton nu leert. ‘De omgeving maakt niets uit. Wat we hier doen, horen we overal te 

kunnen. Staal-op-staal, het kale vechten, de strijd aangaan met een vijand; het is oefenen in het 

hoogste geweldsspectrum. Het is de essentiële basisvoorwaarde voor gevechtseenheden om zich 

verder te ontwikkelen. Dat is de winst van Rhino Heroic. Als je het hoogste geweldsniveau aankan, 

kun je ook handelen op lagere niveaus.’

‘Tijdens de oefening Uruzgan Integration wordt de realiteit benaderd zoals we die daadwerkelijk 

hebben ervaren’, vervolgt Kaptijn. ‘Er worden dan allerlei subeenheden aan elkaar gekoppeld, er 
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wordt geoefend in een variabel geweldsspectrum en in praktische voorbeeldsituaties, zoals met 

als burger verklede vijanden, sociale patrouilles en embedded journalisten. Dat maakt de oefening 

veel complexer, dus de basisvaardigheden moeten er dan goed inzitten. 

Vanwege het zware rotatieschema is de oefening wel aangekleed met situaties die we in 

Afghanistan aantreffen, zoals IED’s en een overleg met een burgermeester. ‘Ons bataljon zat in 

het voorjaar van 2007 in Uruzgan en zit er in het voorjaar van 2009 al weer’, zegt overste Doense. 

‘Natuurlijk hebben we voor deze oefening ook met een half oog naar Afghanistan gekeken, want ik 

wil geen kostbare tijd verspillen. Dat bouwen we uit in de volgende oefening, in december in Guz-

Altmark, en later natuurlijk in de missiegerichte opleiding.’

Mis
‘Groen is de basis’, realiseert ook luitenant Creemers zich. Ruim een jaar geleden rondde hij zijn 

opleiding op de KMA af, over een halfjaar zit hij al met zijn eerste peloton in de woestijn. ‘Maar we 

zitten niet ons hele leven in Afghanistan. We werken hier vooral aan basisvaardigheden, als groep 

en als peloton in samenwerking met anderen. Die zijn van levensbelang in elk missiegebied.’

De oefening hebben Creemers en zijn peloton ook nodig. Onderweg naar de tanks is de motivatie 

en het tempo nog hoog. Maar de diepe stappen in het vochtige zand maken moe – en de weg 

is lang. Eenmaal aangekomen op de locatie - waar maar één van de drie tanks wordt gevonden 

- heersen de zenuwen zichtbaar in de vermoeide hoofden van de pantserinfanteristen. De Alfa-

groep knielt in het zand aan de bosrand, met de Panzerfausten op de schouders. Bravo, Charlie en 

Echo verzorgen de rugdekking rondom de schutters.

Zodra Alfa vuurt, wordt vanaf de tank geschoten. De mannen schieten terug en maken een 

terugtrekkende beweging. Wat rest is de lange terugweg, die uitmondt in een uitputtingsslag.

De “fl inke druk”, waar de overste het eerder over had, wordt op het peloton gelegd als het veilige 

gebied al bijna in zicht is. Het peloton loopt in een hinderlaag. Vanuit de bosrand aan een 

vijfsprong, die met onvoldoende beveiliging wordt overgestoken, wordt het vuur op de groep 

geopend. ‘Eroverheen. Voorwaarts’, schreeuwt opc Kaptijn zijn rauwe stem nog schorder en zijn 

weifelende mannen wakker. ‘Waar wachten jullie nou op?’

Een groep duikt al schietend het bos in, anderen zetten een 360 graden beveiliging uit. Twee 

gewonden worden behandeld en meegenomen naar de hoofdweg, die Oderland scheidt van eigen 

gebied. Ruim acht uur na vertrek is het derde peloton eindelijk terug bij het afwachtingspunt.

Kleur bekennen

Woensdagochtend, 9.00 uur. Luitenant Creemers staat met 

sergeant Kaptijn en de groepscommandanten in een kring. 

Kapitein Justin Buitenhuis heeft de actie namens de brigadestaf 

gadegeslagen en voert het woord tijdens de evaluatie. Alle 

beslismomenten, elk struikelblok en alle handelingen worden 

besproken. De betrokkenen bekennen kleur en vertellen eerlijk 

en uitvoerig wat ze wanneer dachten, deden en nalieten. Het voelt 

als een groepsgewijze mea culpa, maar kapitein Buitenhuis blijft 

positief en geeft tips.

‘Dit is de eerste keer dat Bravo in deze samenstelling oefent’, 

verklaart Creemers. ‘En het is ook de eerste keer dat we met 

onderbevelstellingen oefenen. Deze weken zijn, meer nog om de 

vaardigheden en het optreden als groep te trainen, erg geschikt 

voor de teambuilding. Een sterk team kan elke taak aan.’

De kring rondom de kapitein valt uiteen. Er zijn nog tien minuten 

om het bivak te verlaten, dus de commandanten sluiten snel aan bij 

hun groep. Het is licht in het bos en het is gestopt met regenen. De 

mannen van Bravo zijn moe, maar de stemming is prima. De vele 

vervloekte kilometers zijn alweer vergeten, gemaakte fouten in het 

geheugen geprint en nieuwe lessen geleerd. Creemers: ‘Het mooie 

van zo’n actie is dat het veel leermomenten biedt.’
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Actieve dienst verlaten

Deze gegevens zijn afkomstig uit PeopleSoft en beschikbaar gesteld door het Bureau Rapportages van het 
Dienstencentrum Human Resources (DC HR) in Enschede. Indien de getoonde informatie onjuist is, kan 
contact opgenomen worden met DC HR: *06-733-3 / 0800-225573 of uw eigen regionale P-dienst.

Militair personeel bevorderd Mutaties burgerpersoneel 
       bevorderd

A. Jongeneel, P.J. Boot, P.H. Menke, R.P.G. 
Bauhuis, P.J.M. Penris, J.A.M.J. Schors, 
R.P.E.W. Lahaije, H.J. Maessen, C.A.J. 
Schoutens, G. Wieldraaijer, P.E. van der Velden, 
J.C.M. Hoevelaken, P. Smittenaar, E. Hoek, H. 
Vellinger, B.J.W.E. Claessens, M.W. Roeloffs, 
G.J. Tichelaar, M.P. van Genugten

Mutaties burgerpersoneel 
       dienst verlaten

kolonel
C.A.J. ten Anscher (log ma), R.A. Schravendeel 
(gn), J.J. Zijp (log gnk)

luitenant-kolonel
E.H.P. Backus (log b&t), G. Dobben (log b&t), 
R.S. Eimers (inf), O.J.M. Ghuijs (vbdd), A.M. 
Haccou (lua), M.R. Jongejan (inf), G. Kruitwagen 
(lua), T.R. van Nijen (log ma), E. Post (art), G. van 
de Ruit (log b&t), A.M.M. Veeke (log ma), R.J. 
Verbrugh (cav), M.A.J.J. Vial (log b&t), T.J. de 
Wolff (rk gv)

majoor
O.D. Albinus (log ma), B.E. Huisman (log ma), 
R.P. van der Landen (log ma), J.J.A. Meulenaar 
(log gnk), J. Nijmeijers (log b&t), F.H.M. Peters 
(inf), J. Rijzenga (log b&t), P. Schrijver (inf)

kapitein / ritmeester
S.R. Boogaard (vgdd), M. Bosch (log b&t), G.L. ter 
Braak (gn), B.M.D.M. van den Broek (inf), L.L.L. 
van Dijck (log gnk), J.T. Dijkshoorn (cav), P.N.J. 
Duurland (log td), A. Eppich (log b&t), G.H. 
Haverkamp (log b&t), A.W.J.B. Jansen (gn), D. 
Knubben (cav), R.N.J. Laheij (cav), M.A.P.M. Mol 
(cav), H.P. Pannekoek (log b&t), A. Rijnders (log 
gnk), T.J. Stauttener (log gnk), G,R, Thomassen 
(log b&t), I.M.V. Tromp (log td), A.C.M. Veldkamp 
(log td), D. de Weert (inf), P. Zuur (inf)

eerste-luitenant
W.T.L.A. Acke (gn), A.J. Bekker (log gnk), M. 
Creemers (inf), P.M. Dotinga (log td), R.G. 
Fehres (log td), C.G. Fokker (inf), T.J. Grabandt 
(log td), D.M. Grinwis (inf), H.J. Groote (log b&t), 
W. Knigge (log b&t), M.P.D.A. de Kort (log gnk), 
A.B.J. Kroon (log td), R.L.T. Meulemans (inf), 
J. Miedema (log b&t), P.C. Mouwen (inf), G.J. 
Peters (log b&t), P. Pintaric (inf), H.G. Sas (inf), 
M. van Scherpenzeel (inf), D. Stoppelenburg 
(inf), S.H. van Velthoven (inf), R.J.A.J. Vugts 
(inf), R. Wassink (inf), R.L.H. Wessels (inf)

tweede-luitenant
R.Y. Heule (cav), L.A. Konings (cav)

adjudant
F.G. de Bruin (gn), P. Dinkelman (log td), 
G.A.J.M. Geurtz (log b&t), A.W. ter Haar (art), 
K.G. Herwich (log b&t), A.A.J.M. van Hienen 
(cav), S.A.M. Klouwer (art), S.M. Marinus (log 
ma), P.C. van Meetelen (inf), F.W. Naaktgeboren 
(inf), H. Poelarends (vbdd), J. Temmink (gn), B.T. 
Wijnja (log b&t)

sergeant-majoor / opperwachtmeester
B. Bergsma (log b&t), J.J.A. Feij (gn), A.G. de 
Haas (vbdd), H.J. Langkamp (log b&t), K. Sewradj 
(log td), J.A. Straub (gn), P.J. van der Veen (log 
b&t), A.G. Zandbergen (log gnk)

sergeant der eerste klasse / wachtmeester 
der eerste klasse
A. Bleekman (inf), E. Blom (inf), P. de Boer (log 
b&t), M. Warris (log b&t), C.R. Bosker (log b&t), 
D.J. Breg (log b&t), M.M. Bruin (log b&t), O. 
Catalpinar (inf), V. van Eck (log b&t), H.P. van 
Essen (inf), K.H.J.C.M. Gerritsen (log ma), J.M.E. 
Goetjaer (inf), O.Heezius (inf), J.G.L.J.M.P. 
Hurkens (inf), R.J. van Ierland (log b&t), W. de 
Jager (inf), L.L. Kamminga (art), A. Klooster (log 
b&t), G.M.M. Lambermo (log b&t), E.A. Lemaire 
(gn), J.Maat (inf), R.P. Metsen (log b&t), A.J.A 
Netjes (art), R. Pijl (log b&t), A.G.T. Platvoet (inf), 
R.B.T. Westendorp (art), R. Wibier (log td), W.S. 
Wierda (inf), M.M. Woldhuis (art)

sergeant
M. de Jong (log b&t), S.V. Jongejan (log td) 

korporaal der eerste klasse
B. van Aanholt (cav), S.O. Acheampong 
(vbdd), J.K. Alting (log b&t), L. van Asselt 
(cav), F. Belksma (log b&t), J. van den Berg 
(inf), F. de Beukelaer (lua), V. Blansjaar (log 
gnk), B.J.P. Boekema (vbdd), M.B.B. Bons 
(inf), L. Boonstra (log gnk), C.J.M. Borsboom 
(tech st), T. van’t Boveneind (log td), M. Brands 
(cav), T.R.F. Bussey (cav), R. van Buuren 
(log td), G.J.M. Cremers (cav), B. Dekker 
(art), M.W.N. Dekker (cav), E.J. Delgrado 
(inf), P. Dilling (inf), C. Douma (cav), R.S. 
Echten (cav), A. Ferket (gn), S. Folmer (log 
td), D. Gamelkoorn (inf), N. van Gog (cav), 
T.H. van der Graaf (cav), R. de Groot (art), 
T. ter Haar (inf), J. van Harten (cav), P.H.P. 
Haverkort (cav), D.T. Heijligers (inf), L. 
Heus (gn), D. Hiemstra (inf), M. Hoogland 
(inf), B. Hoonhorst (inf), P.C.W. Hoskens 
(inf), R,W. Kaczmarek (inf), E.E.I. Kamp 
(inf), M.A. Klazema (cav), M.D. de Klerk 
(inf), B. Lampe (inf), M.J.W. van Leeuwen 
(inf), C.R. Liebeek (inf), D.A. Lodewijk (cav), 
J.V. Manger (log b&t), L. Meier (inf), L.H.R. 
Meijering (cav), F.M.M. Mellema (log ma), 
N.A. Meulenbroek (gn), R.R. van Nes (log 
td), S. Nieuwenhuis (vbdd), L. Oost (cav), 
J.A.D. Oosterkamp (log td), R. van Overbeek 
(inf), R.R.P. Palma (cav), C.L.J. Passage (log 
gnk), B.J.H. Pennings (inf), J.G.N. Pennings 
(inf), P.Pennings (inf), R.J.W. Petersen 
(gn), s. Prins (cav), R. de Ridder (log td), S. 
Ruiter (log b&t), S.G.J.H. Sampers (cav), E. 
Schmeetz (log ma), M. Slik (log td), R.G. 
Smook (cav), M.C. Smoorenburg (log gnk), 
S. Snijder (log b&t), J.D. Sol (gn), D.A.L. 
Steegh (cav), P.Stern (inf), R.F.J. Stevelmans 
(cav), K.C.J. Stook (log b&t), B.H.H. Telkamp 
(log td), P.C. Tierie (inf), G.E.M. Tromp (log 
gnk), J.P. Tromp (gn), J. Twigt (log b&t), B. 
van Utrecht (cav), R.J.C. van de Ven (log td), 
R. Verdonk (log gnk), D.J. Verhoeks (art), C. 
Verweij (inf), A. Vink (cav), H.G. Vonk (log 
b&t) A. Weijers (log b&t), T. Wiersma (art), 
A.A.H. Wijgergangs (log gnk), J. Wijnsma 
(log b&t), A. Winkels (inf), R. de Winter 
(inf), T.J.G. Zeelte (vbdd)

Schaal 12
M.G. Vieveen

Schaal 10
P. Muijs, F.A. Wijnands

Schaal 9
H.M.J.M. Denissen, M.J. Gijsbertser

Schaal 7
A.D.A. Hunitetu, N.J. Keus, J.W. Luiks, W.G. van 
Leeuwen, Z.B.J. Siwabessy

Schaal 6
A.R. Abalain

Schaal 5
G.G. Bouwman, G. Nijhof, E.W. van Nijhof, E.W. 
Schooten, S. Talakua, 

Schaal 4
M.M.H. Janssen, J.M. Kuipers, T. Vural

Burgers:
† De heer T.H.C. Pollaert geplaatst bij OTCO

In Memoriam:

luitenant-generaal
J.A. van Diepenbrugge (cav)

kolonel
T.G.J Damen (inf), C.H. van der Meij (militair 
juridische dienst), 

majoor
M. Delfgou (inf), W.A. Kieftenbeld (vbdd)

kapitein
F.H.T van den Berg (gn), W.H. Hoekman 
(vbdd), A.H.M van Klein (inf), M.K.W. Koolen 
(cav), E.C.M. Sleegers (log ma), J. Steller (art), 
B.E. Wanders (cav)

eerste-luitenant
A.J. van der Meer (gn)

adjudant / vaandrig
G. Hoogerhuis (log b&t), D. Stip (log b&t), 
J.P.M. van Elk (log ma), A.T.M. Janssen (log td)

sergeant-majoor / opperwachtmeester
F.A.J. Bolder (log td), P.F. Cok (log gnk), J. van 
Heerde (log gnk), M. Spithout (log td)

sergeant der eerste klasse / 
wachtmeester der eerste klasse 
M.J. Alberts (log gnk), L. Beije (cav), S.R. 
Boulaabi (inf), A.S. Braun (log gnk), M.D. de 
Bruijn (vbdd), P.D.M Floren (cav), J.T.M.G. de 
Haas (log b&t), J. Horstra (art), P.E. Houwen 
(lo/sport), J. Kiewik (log gnk), J. Kooij (inf), 
D.P. Matualatupauw (log gnk), C. Onnink (log 
gnk), A.P. Reij (log b&t), M. Thijs (art), A.W.H. 
Welling (log gnk)

sergeant / wachtmeester
R. Bertelink (vbdd), P.A.P.M. Coehorst (cav), 
D. Hage (log td), S. de Leeuw (inf), P.T.J. 
Meeuwissen (log td), J.N. Min (vbdd), R. 
Nieuwenhuizen (log gnk), J.J.S. Ramos (inf), 
H.J. Ribbers (log b&t), M.H. van Straten (cav)

korporaal der eerste klasse
N. van Amelsvoort (inf), E.R. Arends (log td), 
R.B. Assink (log b&t), B.H.A. Augustin (cav), T. 
Aydogan (art), B.J.J. Balemans (log b&t), B.J.M. 
van Ballegooij (cav), D.B. Beenen (log gnk), A. 
Beltman (log b&t), T.G. Boer (log gnk), R.F. 
Buijs (inf), J. van Campen (log b&t), M.J. Dubois 
(log td), R.M. van Emmerik (log td), T. Fonteijn 
(lot td), M. de Groot (inf), M. Hageman (log 
gnk), D.F.A.J. Hardenbol (log b&t), J. Heemstra 
(inf), J.A. van Helden (log b&t), J.C.J. Hendrikx 
(log td), F.T.G. Herben (lua), A.L. Heeg (log ma), 
R. van den Hooven (log td), D. Hovius (art), E. 
Huising (cav), A. Janse (inf), M.P.C. de Jong 
(inf), K. Kardol (gn), R. Klop (log b&t), H.A.G. 
Kooij (log td), W.A. Lanser (cav), W. Musters (log 
gnk), L.P.M. Nieuwlaat (inf), R. Raadschelders 
(log b&t), F.M.L. Craen (log b&t), S.H. Rooshad 
(log b&t), M. Roozeboom (log td), E. Schellekens 
(inf), R. Schnitker (art), R.P. Scholtens (log td), 
S.J.D. Schuman (log td), J. Seegers (inf), J.H. 
Siegers (cav), A.J.H. Sjoers (log td), J.A. Staring 
(inf), J.M. Steenbergen (art), R.F.M. Swaving 
(log td), M. Uithol (logtd), P. van der Veen (log 
b&t), T.A. van Veen (gn), L. Veenstra (log b&t), 
M.H.W. Verdam (log b&t), M. Visbeen (inf), 
S.E. Visser (gn), W.K. Waanders (log td), G.R. 
Willems (log b&t), B.M. Willemsen (log td), 
D.M. de Wit (log td), A.W. Wubs (log b&t), L.F. 
Zeegers (gn)

Reünies
O.V.W.-bataljon
Kennemerland II-4 R.I.
Datum : dinsdag 9 december
Locatie : Marinekazerne
  (Kattenburgerstraat) in Amsterdam
Info en aanmelding: E. Pereboom,
telnr. : 0368 448554
  of D. Ypma tel. 0251-374335.

13 Pantser Antitankcompagnie
(13 PAATCIE Oirschot)
Datum :  11 januari 2009
Locatie : Eindhoven
Informatie en aanmelden: Adjudant Bart Spijkers
LHJC.Spijkers@mindef.nl
telnr. :   0495-598817 /
  *06-686-998817

Reünie
Unifi l Dutch Infantry Company no. 1 
Datum : zaterdag 8 november 2008,
  van 10.00 tot 16.30 uur
Locatie : Multifunctionele ruimte op
  de Bernhardkazerne in Amersfoort
Info/aanmelden: Ruud Krijnen:WPJM.Krijnen@
MINDEF.NL,  of Peter van der Meulen: hepesteen-
wijk@hotmail.nl
Bijzonderheden: partners en kinderen ook welkom

Korpsdiner (oud-)onderoffi cieren
Nationale Reserve
Datum : vrijdag 14 november,
  ontvangst vanaf 19.00 uur
Locatie : Eetzaal ISK Harskamp,
  ontvangst in ‘Het Trefpunt’
  (gebouw 127)
Aanmelden per brief: Staf 30 Natres Bataljon,
t.a.v. Aoo J. Nellen, Antwoordnummer 10011,
5260 VB Vught (zonder postzegel)
Inlichtingen: 06-22499045
Bijzonderheden: voorafgaand aan het diner is 
vanaf 17.00 de mogelijkheid het Natresmuseum 
te bezoeken

Ook uw reünie op 
deze pagina?
Om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk 
(oud-)collega’s naar de reünie van uw 
(voormalige) eenheid komen, is het verstandig 
om de bijeenkomst Landmacht-breed aan te 
kondigen. Dat kan door een oproepje te sturen 
naar de redactie van het blad Landmacht.

Stuur een berichtje met informatie als datum, 
tijdstip, locatie en gegevens waar deelnemers 
zich voor de reünie kunnen aanmelden naar: 
redactielandmacht@mindef.nl. Of stuur een 
briefje naar:

Staf CLAS, sectie Communicatie
T.a.v. Redactie Landmacht
Aankondiging reünie
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Redactieraad:

De Nederlandse Forward Operating 
Base Poentjak in Afghanistan is in 
april overgedragen aan de Afghan 
National Army. Voor de militairen die 
er hebben gezeten, rest de herin-
neringen die ze op de patrouillebasis 
verzamelden. De naam van het kamp 
bracht ook herinneringen boven bij 
huzaar (bd) Jos Keune, die op West-
Java diende. Daar was de Poentjak 
een steile pas op de route tussen 
Bandoeng en Batavia. ‘Het was wat je 
noemt het hoogtepunt’, weet Keune 
nog. ‘Het was echt “ik worstel en kom 
boven”, vooral als je in de achterste 
Humber (pantserwagen, red.) zat en 
de aanloop die je probeerde te nemen 
steeds korter werd. De spectaculaire 
afdaling gaf dan pas de gelegenheid 
weer aan te sluiten bij de rest van het 
konvooi.’

photoshoot

Heb je ook een leuke, mooie of spannende foto 
gemaakt tijdens een oefening, uitzending of op 
de kazerne? Stuur deze op naar de redactie van 
Landmacht, voorzien van achtergrondinformatie 
zoals waar en wanneer de foto is genomen, welke 
eenheid of personen te zien zijn en waarom de foto 
zo bijzonder is. De foto moet voldoende resolutie 
hebben, bij voorkeur 1 MB of meer, vanwege de 
afdrukkwaliteit.
De foto, bij voorkeur, mailen naar: redactieland-
macht@mindef.nl

Postadres:
Staf CLAS, sectie Communicatie

T.a.v. redactie Landmacht / Photoshoot
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Geplaatste inzendingen worden beloond 
met een Victorinox Multi Tool!

Oproep photoshoot

Voor ideeën en opmerkingen over het blad Landmacht kun je terecht 
bij de leden van de redactieraad: 

200 B&T: smi Erik Vriens * 06 530 68232
45 Painfbat: aooi Douwe Bruinsma * 06 533 78058
Colua: kap Arjen Nijkamp * 06 678 81703
Staf CLAS: maj Tjeerd Dijkstra * 06 573 73259 
ISK Harskamp: aooi Paul Fontein * 06 538 54212
KCT: kap Marcel Krul * 06 589 58021
KMS: aoo Leo Wijntjes * 06 578 62660
Korps Natres: elnt (r) Fred Warmer * 06 573 73107
OTCMan: maj Jeff Rutten * 06 500 61731
Persco: Sandra van der Schleij * 06 580 7616
Artillerie: kap Corné van den Berg * 06 549 65678
DIVI: aooi Ruud Slangen * 06 536 37742
11 Luchtmobiele Brigade: maj Peter Grotens * 06 564 32374
101 GSB: aoo (R) Roel van Essen * 06 573 71708

Is jouw eenheid nog niet vertegenwoordigd in de redactieraad en 
praat je graag eens in de twee maanden mee over de inhoud van 
het blad? Neem dan contact op met de redactie van Landmacht: 
redactielandmacht@mindef.nl

Inloopdag militair-
historische foto’s en 
voorwerpen
Zes Defensiemusea organiseren op zondag 23 
november de jaarlijkse inloopdag ‘Mijn opa was 
een…en mijn oma ook!’ op landgoed Bronbeek in 
Arnhem. Daar kun je terecht bij een expertpanel 
met vragen over meegebrachte foto’s, documenten 
of delen van uniformen die betrekking hebben op 
het militaire verleden van familieleden.

Veel Nederlanders hebben grootouders, tantes 
of ooms die bij de krijgsmacht hebben gediend. 
Bij het opruimen van de zolder of kast vind je 
dan soms voorwerpen en oude foto’s waarop die 
familieleden in hun uniform staan afgebeeld. Wat 
nu precies het belang en de betekenis van die spul-
len is weet men vaak niet. Met hulp van experts 
kunnen die foto’s en voorwerpen echter veel gaan 
vertellen over het leven van deze familieleden. Om 
mensen gelegenheid te geven een antwoord op 
hun vragen te vinden organiseren de Defensiemu-
sea deze inloopdag. 

Het aanwezige panel heeft expertise op het gebied 
van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers, 
de Koninklijke Luchtmacht, Landmacht en Mare-
chaussee, het voormalige Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (KNIL) en Nederlands-Indië. Deze 
experts analyseren getoonde foto’s bijvoorbeeld aan 
de hand van uniformen, wapens, voer- en vaartui-
gen en gebouwen die op de foto’s te zien zijn, en 
geven uitleg bij de meegebrachte voorwerpen en 
documenten. 

Het panel van de zes musea is op zondag 23 
november 2008 van 12.00 tot 17.00 uur aanwe-
zig in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek, 
Velperweg 147 te Arnhem. Reserveren is wense-
lijk. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij 
museum Bronbeek via telefoon 026-3763555. De 
toegang bedraagt 2,30 euro.

Meer informatie: www.legermuseum.nl, www.mare-

chausseemuseum.nl, www.marinemuseum.nl, www.

mariniersmuseum.nl, www.militaireluchtvaartmu-

seum.nl, www.bronbeek.nl.

Kilometervreters van het KCT 
De sergeants Hans en Christian van het Korps Commandotroepen (KCT) hebben 
afgelopen maand de TransAlpinerun voltooid. De twee militairen legden als duo 
300 kilometer en 14.000 hoogtemeters af tijdens de loodzware hardloopwedstrijd, 
over acht etappes tussen het Duitse Ruhpolding en het Italiaanse Sexten im Hoch-
pustertal. 

De twee KCT’ers liepen hun tocht door de Alpen met rugnummer 105, geïnspi-
reerd door de compagnie van beide mannen, 105 Commandotroepencompagnie. 
De twee kwamen aan het einde van de achtste etappe moe, maar voldaan over de 
fi nishlijn, met een vlag van het KCT tussen hen in. Het Nederlandse duo fi nishte 
in de TransAlpinerun als 27 ste van honderden mannenkoppels. 
Sergeant Hans, na aankomst: ‘Mijn visie over het menselijk presteren blijft over-
eind: op fysiek gebied kan je vaak veel meer dan je dacht.’

Cd Wieteke van Dort
voor veteranen

Wieteke van Dort heeft een nieuwe cd 
uitgebracht die speciaal gericht is op 
veteranen. ‘From the time you say goodbye’ 
is opgenomen samen met de Koninklijke 
Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Op het album staat een verzameling van 
liederen die verhalen over de Nederlandse 
missie in Nederlands-Indië, maar ook aan 
militaire uitzendingen in het algemeen. 
‘Deze cd is gemaakt met diep respect voor 
alle veteranen, de ouderen maar zeker 
ook de jongeren’, vertelt Van Dort op haar 
website. De songteksten zijn onder andere 

van Van Dort zelf, de muzikale arrangementen zijn voor rekening van pianist, 
componist en arrangeur Rik Elings.
De plannen voor de samenwerking van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Wil-
lem Friso met van Dort ontstonden in de aanloop naar de Nationale Veteranendag 
2007, waar de zangeres/actrice met het militaire orkest optrad en het Ereteken 
voor Verdienste in zilver uitgereikt kreeg. Die onderscheiding verdiende zij omdat 
ze met haar veelvuldige optreden voor veteranen de gevoelens van respect, erken-
ning en herkenning zo prominent weet uit te dragen.
Wieteke van Dort (65), bekend van haar personage Tante Lien, is geboren in 
voormalig Nederlands-Indië en heeft gedurende haar carrière vaak de aandacht 
gevestigd op het vroegere inzetgebied en de (KNIL-) veteranen. Ze is nog altijd erg 
populair onder Indië-gangers, voor wie ze nog regelmatig optreedt. Haar album 
‘We’ll meet again’ uit 1996 was haar eerste cd voor veteranen.

‘From the time you say goodbye’ is onder meer verkrijgbaar via de website www.wieteke-

vandort.nl
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