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Generaal Bertholee feliciteert collegacoaches
Tijdens het symposium Collegacoaching op 21 oktober
heeft de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee, het certificaat aan de eerste dertien
geslaagde collegacoaches uitgereikt. Hiermee is het
officiële startschot voor de inzet van collegacoaches als
ontwikkelinstrument gegeven.
De collegacoach is een defensiemedewerker met een
leidinggevende functie of ervaring die als sparringpartner
en spiegel kan fungeren voor collega’s op het gebied van
leidinggeven. Collegacoaching is een neventaak. Voordeel
hiervan is dat de collegacoach midden in de praktijk van
het leidinggeven binnen Defensie staat en dezelfde ‘taal’
spreekt. De coach weet hoe de machtverhoudingen en
patronen in de organisatie liggen. In deze herkenbaarheid schuilt ook een valkuil. Het is dan ook wenselijk dat
coach en coachee (gecoachte) in het dagelijks functioneren zo weinig mogelijk met elkaar te maken hebben.
De loopbaan van zowel burgers als militairen binnen
Defensie is een weg van doorlopend leren, tijdens de

loopbaanopleidingen en tijdens de functieperiodes. Door
kritisch te kijken naar het eigen functioneren en door te
werken aan de verbeterpunten die hieruit voortkomen
kun je je effectiviteit als leidinggevende vergroten. Voorbeelden van verbeterpunten zijn het stellen van de juiste
prioriteiten, het vinden van de balans tussen mensgericht
en taakgericht optreden en de omgang met conflictsituaties.
‘Collegacoaching is een instrument dat krachtig kan werken, maar we zullen er wel met z’n allen in moeten investeren’, sprak Bertholee. ‘Ik ben er echter van overtuigd dat
we de investering zeer snel terugverdienen’. Bertholee is
zelf opgeleid tot coach en heeft dan ook de effecten van
coaching als coach en coachee mogen meemaken.
De database met de contactgegevens van de collegacoaches en
andere informatie over collega-coaching vindt u op de intranetsite Collegacoaching Defensie: Portaal > links, snel naar …
defensiebrede projecten.

Osiris te beoefenen op intranet
Militairen die te maken krijgen of hebben met het commandovoeringssysteem Osiris
kunnen hun basiskennis van het systeem nu via het intranet opdoen. De Computer
Based Training Osiris 3.1 Basis biedt ze de informatie die nodig is om een reguliere
OSIRIS- training te kunnen volgen. Ook kunnen via het programma vaardigheden
worden getraind.
Osiris is een commandovoeringssysteem en onderdeel van het Battlefield Management Systeem, dat stapsgewijs defensiebreed in voertuigen wordt geïnstalleerd. Osiris
wordt gebruikt door pantserinfanterie- en tankbataljons, verkenningseenheden, afdelingen veldartillerie en andere ondersteunende eenheden.
Met het systeem is het mogelijk snel informatie op te halen en verspreiden over de
situatie in het gebied waarin de militair zich bevindt. Informatie over de eigen positie,
de rol en de situatie in de omgeving, wordt weergegeven op een elektronische kaart.
De cursus op het intranet bevat geen lessen voor het operationele gebruik van OSIRIS,
maar biedt een introductie in de basisstructuur en de meeste beschikbare functies komen. De Computer Based Training is te starten via: http://delp.mindef.nl/c2sc/osiris312basis. Voer eerst een (willekeurige) gebruikersnaam in. Van elke gebruikersnaam
worden de gegevens bewaard, zodat ze bij opnieuw inloggen weer voorhanden zijn.

Sportbeha’s en panty’s op kosten Defensie
Vrouwelijke militairen in Nederland krijgen
sinds kort sportbeha’s en panty’s verstrekt via de
winkelketen Run2Day.

De uitkomsten van die draagproef hebben
geresulteerd in selectie van twee modellen
sportbeha’s waaruit gekozen kan worden.

Run2Day levert aan alle vrouwelijke militairen
twee sportbeha’s en twaalf paar panty’s per
twaalf maanden, op kosten van Defensie. De
kledingtoelage voor vrouwelijke militairen vervalt
daarmee.
Om te waarborgen dat een goed en comfortabel
product aangeboden wordt, heeft het KPU-bedrijf
eerst een uitgebreide draagproef georganiseerd.

Run2Day heeft 23 filialen en franchisewinkels verspreid over heel Nederland. Op www.
run2day.nl staan de adressen vermeld. De
procedure voor verstrekking is gepubliceerd
op de KPU-webwinkel. Hier staat hoe je je
moet legitimeren, hoe de klachtenprocedure
werkt en wat je moet doen als je in het buitenland geplaatst bent.
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IED-oefenstraat vernoemd naar Mark Leijsen
De Counter IED-oefenstraat op Kamp
Holland is op 15 oktober officieel vernoemd
naar sergeant-majoor Mark Leijsen. Op
die dag zou de onlangs gesneuvelde
Leijsen 45 jaar zijn geworden. Tijdens
een indrukwekkende plechtigheid is een
naambord onthuld en is in het leslokaal
op het oefenterrein een plaquette
gepresenteerd.
In het betreffende oefengebied leren
militairen hoe ze Improvised Explosive
Devices (IED’s) tijdig kunnen herkennen
en onschadelijk maken. De ‘Mark Leijsen
C-IED Trainingslane’ kreeg de naam van de
sergeant-majoor omdat hij een expert was

op het gebied van de voortdurende strijd
tegen de geïmproviseerde explosieven.
Tijdens de onthullingsceremonie namen
militairen uit Frankrijk, Australië,
Slowakije en de Verenigde Staten samen
met Nederlandse militairen van het
Operational Mentoring Liaison Team en
het Regiment Genietroepen een moment
stilte in acht. Sergeant-majoor Leijsen,
afkomstig van 101 Geniebataljon in Wezep,
sneuvelde 7 september bij een aanslag
met een IED. Hij maakte tijdens zijn
uitzending naar Afghanistan deel uit van
een Operational Mentoring and Liaison
Team (OMLT).

Nieuwe huisstijl voor de landmacht
Vanaf 1 januari 2010 gaat het ministerie van
Defensie over op de nieuwe rijkshuisstijl.
Ook de landmacht neemt dan afscheid van de
pijlenbundel. Voortaan treedt het Rijk met één
gezicht naar buiten.
Om hun bijzondere positie binnen het Rijk
te benadrukken, hebben de krijgsmachtdelen
een aangepaste huisstijl gekregen. Voor de
landmacht blijft daardoor de vertrouwde
leeuw behouden, evenals de kleur groen.
Nieuw is het oranje lint, dat prominent op alle
huisstijldragers zichtbaar zal zijn.
De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd ingevoerd.
In januari wordt het Correspondentiesysteem
Defensie (CSD) voorzien van nieuwe sjablonen.
Ook visitekaartjes en PowerPoint-presentaties

worden vanaf dat moment in de nieuwe huisstijl
vormgegeven. Daarna volgen onder meer
brochures, relatiegeschenken, periodieken,
voertuigen en bewegwijzering. Een aantal items,
waaronder schildjes en onderdeelsvlaggen, zijn
niet aangemerkt als huisstijldragers en vallen
dus niet onder de nieuwe richtlijnen.
In principe zal overgang naar de nieuwe
huisstijl samenvallen met eerder geplande
vervagingen. Oude voorraden kunnen in de
meeste gevallen gewoon worden opgemaakt.
Voor meer informatie: http://rijkshuisstijl.
communicatieplein.nl/defensie en http://intranet.
mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/projecten/
implementatie_rijksbrede_huisstijl/index.aspx.

CLAS roadshow ‘een goed verhaal’
Tussen 19 en 22 oktober zijn, verspreid over Nederland, vier bijeenkomsten gehouden
met als onderwerp de missie in Uruzgan. Insteek van de zogenoemde ‘CLAS roadshow’
was de civiele contacten van het CLAS te informeren over wat we ‘daar aan het doen zijn’.
Uit de reacties na de bijeenkomsten bleek dat we een ‘goed verhaal hebben’.
Twee jaar eerder was er al eens een roadshow gehouden, toen met het CLAS-personeel
als doelgroep en de ‘Slag om Chora’ als invalshoek. Dit keer was de doelgroep een geheel
andere. Doel was de civiele contacten van de Commandant Landstrijdkrachten en het
CLAS (bedrijfsleven, medewerkers van andere departementen, hulpdiensten en lokale
overheden) te informeren over de Taskforce Uruzgan. Brigadegeneraal Tom Middendorp
(C-TFU 6), Joep Wijnands (directeur PRT tijdens TFU 6) en IDEA-reservist Fred Koolhof
vertelden een aandachtig luisterend gehoor over hun ervaringen in Uruzgan en welke
vooruitgang zij zagen.
De reacties waren positief, waarbij opmerkingen als ‘verhelderend’, ‘waarom horen we
dit nu pas’ en ‘dit wist ik niet’ duidelijk aangaven dat de roadshow een belangrijke behoefte heeft afgedekt. Bezoekers gaven daarmee ook aan dat het CLAS een goed verhaal
heeft over haar missie in Uruzgan. Het succes van de roadshow krijgt ook een vervolg:
duidelijk is geworden dat de behoefte bestaat aan extra bijeenkomsten. Die zullen binnenkort worden gepland.

Joep Wijnands en generaal
Tom Middendorp op kamp
Mirwais in Chora.



Warm welkom
voor Groep Geleide Wapens
Eind september heeft de Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm,
aan het personeel van het Commando Luchtdoelartillerie (CoLua, landmacht) en de
Groep Geleide Wapens (GGW, luchtmacht) verteld dat hij heeft besloten dat beide
eenheden samen op gaan in één nieuwe eenheid. Die wordt onder het “single service
management” van de landmacht gebracht. Met dit besluit wordt de in 2007 voorgenomen
doelmatigheidsmaatregel in werking gesteld.

De Stinger is een van de wapens waarmee
de GGW is uitgerust.

Met de samenvoeging ontstaat een expeditionaire, grondgebonden luchtverdedigingseenheid die snel inzetbaar is voor
de verdediging van militaire eenheden en civiele objecten
tegen dreiging uit de lucht. Het commando over de nieuwe
eenheid wordt afwisselend vervuld door een luchtmachter
en landmachter, waarbij de luchtmacht de eerste commandant levert. Het luchtmachtpersoneel blijft ook in de
toekomst ‘blauw’.
Wat doet de GGW?
De GGW levert luchtverdediging tegen vliegtuigen,
kruisvluchtwapens en tactische ballistische raketten zoals
bijvoorbeeld de Scud. De eenheid kan zowel zelfstandig als
in (inter)nationaal samenwerkingsverband worden ingezet,
en behoort tot de snel inzetbare eenheden van de NAVO
(Rapid Reaction Forces). Het voordeel van geleide wapens
is de korte reactietijd na signalering van mogelijke vijandelijke indringers. Ook is door de hoge snelheid van raketten
snelle uitschakeling van de doelen mogelijk. Vliegtuigen
hebben meer tijd nodig om te starten en zelfs als ze in de
lucht zijn, is er tijd nodig om ze door de gevechtsleiding
naar het doel te leiden. Het nadeel van geleide wapens is
het relatief korte bereik in vergelijking tot dat van vliegtuigen. Daarnaast is er een vrij groot aantal lanceeropstellingen nodig om een groot gebied te bestrijken.
Historie van de GGW
Als gevolg van de Koude Oorlog bouwde de NAVO aan het
begin van de jaren zestig van de vorige eeuw van Noorwegen tot Turkije reeksen lanceerplaatsen voor luchtafweerraketten tegen aanvallende vliegtuigen uit het oosten. Ook de
Nederlandse luchtmacht maakte deel uit van deze gordel.
In 1959 werd in het Duitse Eibergen de eerste Groep
Geleide Wapens opgericht, kortweg 1 GGW. In totaal zijn
er vijf Nederlandse GGW’s in Duitsland gelegerd geweest.
Door reorganisaties en een nieuw operationeel concept na
de invoering van de Patriot raket, waren er tot 1994 nog
twee Nederlandse GGW’s over. Met het beëindigen van de
Koude Oorlog verdween de noodzaak om vierentwintig uur
per dag in Duitsland paraat te staan. Daarom zijn de geleide wapens teruggehaald naar Nederland en gestationeerd
op de luchtmachtbasis De Peel. Op 1 juli 1994 werd hier de
Groep Geleide Wapens opgericht.
Waarmee werkt de GGW?
In het verleden was de GGW uitgerust met het Nike Ajax
en Nike Hercules-wapensysteem, het HAWK-wapensysteem, de Flycatcher/40L70, de Stinger en uiteindelijk met
het Patriot-wapensysteem.
Wapenfeiten van de GGW
Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn GGW-eenheden
meerdere malen ingezet bij crisisbeheersingsoperaties.
Tijdens de eerste Golfoorlog in 1991 werden Patriot-eenheden bij Diyarbakir in zuidoost Turkije en bij Jeruzalem
in Israel ingezet om de bevolking tegen mogelijke luchten raketaanvallen uit Irak te beschermen. In 2003 is de
eenheid weer in Turkije ingezet toen het regime in Irak
omver werd geworpen. In 2004-2005 heeft de GGW met
twee detachementen als Provinciaal Reconstructieteam een
bijdrage geleverd aan de wederopbouw van de Afghaanse
provincie Baghlan.
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Live firing: de patriot wordt gelanceerd.

Voorbereidingen worden getroffen voor het lanceren van de
laatste Hawk-raket die voor de gelegenheid in de Nederlandse
kleuren is geschilderd.

Een Patriot-raket wordt gelanceerd.

Wie werken er bij het GGW?
Bij de GGW zijn 683 personen werkzaam, verdeeld over
vijf squadrons: 800, 802, 803, 951 en 650 squadron. Het
802 en 803 squadron beschikken ieder over twee zogenoemde fire platoons met de Patriot. De andere squadrons
zorgen voor ondersteuning, logistiek en onderhoud en
grondoperationele operaties.
Waar zit de GGW?
De GGW en het CoLua zijn alle twee geplaatst op luchtmachtbasis De Peel in het Limburgse Vredepeel, en daar
blijven ze ook na de samenvoeging gestationeerd.
Hoe krijgt de samenvoeging vorm?
Een studie moet duidelijkheid scheppen over de verdere
invulling van de samenvoeging tussen de GGW en het CoLua. Uiteindelijk moet de maatregel een meer doelgerichte
en doelmatige organisatie opleveren, vergelijkbaar met het
Defensie Helikopter Commando.



S ta at s s e c r e ta r i s J a c k

de

Vries

‘Defensie moet
een modernere
werkgever worden’
‘Een jongensdroom’ noemde Jack de Vries twee jaar geleden zijn benoeming tot
staatssecretaris van Defensie. Nog altijd voelt hij zich een bevoorrecht mens.
‘De onvoorwaardelijke kameraadschap is wat deze organisatie, ondanks de risico’s,
zo bijzonder maakt. Wat mij betreft blijf ik dus nog even.’
Als spindoctor en politiek adviseur van onder
meer premier Balkenende stond u altijd in de
schaduw van bewindspersonen. Nu bent u inmiddels twee jaar zelf een bestuurder. Hoe is die
overstap bevallen?
‘Ik voel me een bevoorrecht mens. Elke maandag ga ik op
werkbezoek in het land. Om met eigen ogen te zien hoe
de mensen werken en te merken wat er op de werkvloer
leeft. Iedere week leer ik nieuwe dingen. Het kan nog jaren
duren voordat ik alle facetten van deze organisatie heb
beleefd.’
U was sowieso geen onbekende bij Defensie.
Tijdens uw dienstplicht en aansluitend als BBT’er
was u redacteur/voorlichter bij de KL en later
reservist bij de landmacht. Voelde de terugkeer
als thuiskomen?
‘Het heeft zeker voordelen om kennis van de organisatie
te hebben. Ik ben bekend met veel gebruiken en ken de
rangen en standen. Dat is gunstig, maar zeker geen vereiste. De manier van werken nu is niet te vergelijken met
toen. Vanuit sociaal oogpunt gezien vind ik het bijvoorbeeld
jammer dat de dienstplicht opgeschort is. Maar daar hebben we wel een professionele krijgsmacht voor in de plaats
gekregen waarvoor ook internationaal veel lof is.’
In plaats van op de Noord-Duitse laagvlakte
worden we nu ingezet in onder meer Afghanistan.
Met veel meer risico’s. Hoe gaat u met die verantwoordelijkheid om?
‘De momenten dat iemand sneuvelt laten een onvergetelijke indruk achter. Het zijn dieptepunten. Het was vlak
voor mijn eerste werkbezoek in Afghanistan toen ik op de
hoogte werd gebracht van het omkomen van Wesley Schol

landmacht november 2009

en Aldert Poortema. Ik was aanwezig bij de ramp ceremony
op Kandahar Air Field en zag ze het vliegtuig ingedragen
worden door hun kameraden. Die heb ik daarna nog
gesproken. De onvoorwaardelijke kameraadschap is wat
deze organisatie, ondanks de risico’s, zo bijzonder maakt.
Ik heb het tijdens mijn opleiding op de School Reserve
Officieren Cavalerie (SROC) ook ondervonden. De afmattingen ondergingen we als één team. Iemand die niet goed
mee kon komen, werd altijd geholpen. Commandant der
Strijdkrachten Peter van Uhm merkte bij zijn aantreden als
CDS op: “Defensie maakt betere mensen”. Daar geloof ik
volstrekt in.’
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking
steunt wel de militairen maar niet de missie in
Afghanistan. Hoe komt dat volgens u?
‘Om de zoveel tijd wordt er door iemand weer een goednieuwskrant opgericht. Die verdwijnen allemaal weer even
snel als ze gekomen zijn. Goed nieuws is geen nieuws.
Media kiezen nu eenmaal makkelijker voor het belichten
van negatieve of afwijkende zaken, zoals het omkomen
van militairen. Het is minder interessant dat het percentage van de bevolking in Uruzgan dat gebruik maakt van
gezondheidszorg is gestegen van acht naar tachtig procent.
Of dat veertig procent van de meisjes onderwijs volgt.
Als ik aan mensen vertel wat we allemaal bereikt hebben,
reageren ze vaak met “dat wist ik helemaal niet” of “dat lees
je nergens”.’
Wat moet er gebeuren om de vooruitgang die
geboekt wordt wel goed voor het voetlicht te
brengen?
‘Er is een duidelijk verschil in beleving en waardering tussen de missie en de uitvoerders ervan. We moeten daarom



niet, omdat ze nooit een operationele functie als pelotonscommandant had vervuld. Terwijl haar ambitie helemaal
niet op dat vlak ligt. Dat is de wereld op z’n kop. We moeten meer flexibel durven zijn.’
Bedoelt u daarmee ook uw plan dat jonge vaders
een missie mogen “overslaan”?
‘Juist. Ik ken de reacties van commandanten die zeggen:
“Klinkt mooi, maar operationeel flink lastig”. Ik zeg dan:
Als we het niet doen, gaan die mensen hun heil buiten
de organisatie zoeken en ben je ze helemaal kwijt. Als we
zorgen voor voldoende reactietijd, dus ruim van tevoren
bekend maken wanneer de volgende missie eraan komt,
moet dit mogelijk zijn. Het behoud van personeel is
belangrijk omdat zo de opgedane kennis wordt geborgd in
de organisatie.’

Staatssecretaris Jack de Vries in gesprek met militairen op Kamp Holland, Uruzgan.

onze mensen meer gebruiken als ambassadeur. Actief naar
scholen, verenigingen of zelfs de rotary toe. Om het verhaal
te vertellen uit de eerste hand. Een militair uniform heeft
meer overtuigingskracht in de samenleving dan een politicus in z’n nette pak.’

Blijven we wat u betreft ook in de toekomst optreden op het hoogste geweldsspectrum, zoals nu
in Afghanistan?
‘Dat is vooral een politieke vraag. Om die reden vinden
er zogenoemde “verkenningen” plaats die de mogelijke
dreigingen in de wereld in kaart brengen. Afhankelijk van
Hoe flexibel is de organisatie
het politieke ambitieniveau wordt
als het aankomt op pergekeken hoe Defensie ingezet
‘We moeten de starheid van het kan worden en welke middelen
soonsgebonden uitrusting?
‘We luisteren naar onze mensen.
en wapens daarvoor nodig zijn.
systeem durven loslaten’
We hebben geïnventariseerd aan
We zijn op allerlei manieren van
welke uitrustingsstukken beinzet voorbereid. Mede dankzij
hoefte is. Om tegemoet te komen
de investeringen die de afgelopen
aan de overduidelijke wens van personeel voor nieuwe
jaren zijn gedaan op materieelgebied, zoals de aanschaf van
spullen, zoals smockjas, hoofdlichtje, multitool en het
de CV90 en de Boxer.’
underarmour-shirt, heeft het KPU een speciale catalogus
samengesteld. De producten op die lijst zijn getest en
Waarom moet Nederland, als klein land, meeveilig bevonden. We gaan er natuurlijk wel op toezien dat
doen op het hoogste niveau?
personeel alleen producten van die lijst aanschaft. Er mag
‘We zijn één van de weinige landen die in de grondwet ‘het
dus, om een voorbeeld te geven, straks maar één soort
bevorderen van de internationale rechtsorde’ heeft vastgesmockjas in omloop zijn en dat is de versie die door het
legd. We hebben onze eigen vrijheid te danken aan andere
KPU wordt verstrekt.’
landen die hun nek voor ons uitgestoken hebben. Ik zie het
als een ereplicht dat ook wij meehelpen.’

is dat veranderd. Nederland heeft geen krijgsverleden zoals
veel andere landen die wel kennen. De bevolking raakt er
steeds meer vertrouwd mee. Kijk ook naar het succes van
Veteranendag.’

De huidige missie in Uruzgan is een ware slijtaWelk risico zit er aan het kleiner wordende draag- geslag op het gebied van materieel en personeel.
vlak voor de missie?
Veel militairen met jonge gezinnen staan niet te
‘De mensen zien vooral de inzet in Afghanistan, daardoor
springen om voor de derde keer in vijf jaar op
raakt onze bijdrage in Nederland nogal onderbelicht.
uitzending te gaan en verlaten de dienst. Loopt
Steunverlening en nationale operaties moeten we beter in
Defensie niet achter als het aankomt op de comde etalage zetten. Defensie doet veel meer werk dan alleen
binatie werk en zorg?
in Afghanistan en mijn missie is het vergroten van het
‘Defensie moet een modernere werkgever worden om mendraagvlak voor Defensie
sen ook in de toekomst
onder de Nederlandse
te blijven aanspreken. Je
bevolking. In 2006 werd
‘Een militair heeft meer overtuigingskracht kunt niet meer verwachten
de Nederlandse militair
dat een militair met zijn
dan een politicus in z’n nette pak’
uitgeroepen tot “persoon
gezin na elke nieuwe funcvan het jaar”; bij Defensie
tie door heel Nederland
lopen dus maar liefst
meeverhuist of om het
67.000 potentiële ambassadeurs. Wie kan er beter vertellen jaar op uitzending is. Daarom is er voor elke militair loopover het werk dan de werknemer zelf?’
baanplanning, waarin de blik al naar toekomstige functies
wordt gericht. We moeten meer kijken naar het individu en
Om dat draagvlak te vergroten riep u vorig jaar
de starheid van het oude systeem durven loslaten.’
militairen op om in het openbaar vaker het uniform te dragen. Heeft die oproep effect gehad?
Dat vereist een behoorlijke verandering van men‘Ik krijg signalen dat militairen anders benaderd worden.
taliteit.
Iemand zei dat hij in de jaren tachtig nog veel kritiek naar
‘Ik ken een kapitein-jurist in de inlichtingensfeer die naar
zijn hoofd kreeg geslingerd. Nu iedereen meer bekend is
de MDV (middelbare defensie vorming, red.) wilde om in
met militairen - mede dankzij onze inzet in Afghanistan aanmerking te komen voor een majoorsfunctie. Dat kon
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Krijgt het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd te
verhogen naar 67 jaar gevolgen voor militairen?
‘De discussie of ook militairen langer door moeten werken
zal zeker met de bonden gevoerd gaan worden. Daar komt
bij dat voor militair personeel andere regels gelden dan
voor burgerpersoneel. Het is niet in het belang van de militairen om aan te haken bij de ‘zware beroepen’ die straks
maximaal dertig jaar uitgeoefend mogen worden. En: wat
voor andere baan moet een burgermonteur na dertig jaar
zware arbeid krijgen?’

Curriculum vitae Jack de Vries
Geboren: 25 juli 1968, in Drachten (Friesland)
Opleidingen: VWO, Politicologie, NGPR-A en NGPR-B
Functies: officier voorlichting/journalist bij de KL. Eerst
als dienstplichtige, later als BBT’er. Officiersopleiding bij
de cavalerie (SROC) en KMA in Breda. Vanaf 1995 Hoofd
Communicatie bij Stichting Philadelphia Zorg. Vanaf 1997
Hoofd Voorlichting van de CDA Tweede Kamerfractie,
woordvoerder van de fractievoorzitter en partijleider (Enneus Heerma, Jaap de Hoop Scheffer en Jan Peter Balkenende). Tot 2005 politiek assistent van de minister-president op het ministerie van Algemene Zaken. Aansluitend
landelijk campagneleider van het CDA voor de verkiezingen (gemeenteraad 2006), Provinciale Staten (2007) en de
landelijke verkiezingen van november 2006. Daarna adviseur van de minister-president en projectleider voor de
eerste 100 dagen van het kabinet-Balkenende IV en het
opstellen van het beleidsprogramma Samen werken aan
Nederland. Sinds 18 december 2007 staatssecretaris van
Defensie in het vierde kabinet-Balkenende.
Thuisfront: Jack de Vries is getrouwd met Harriët.
Ze hebben twee zonen.
Hobby’s: drummen, hardlopen.
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Genie

draagt bij aan

Security Sector Reform

in

Burundi

‘Kennisoverdracht,
daar draait het om’

Base Sambi is de thuisbasis van Task Force Burundi Engineers. In het voormalige
hospitaal net buiten het centrum van de Burundese hoofdstad Bujumbura zijn 39
militairen van 101 Geniebataljon gehuisvest. Zij zijn sinds 9 september voor een missie
van twee maanden in het land op de grens van Centraal en Oost-Afrika. In het kader van
Security Sector Reform wisselen zij met Burundese collega’s kennis uit op het gebied van
bouwtechniek.

De Nederlanders gaan, behalve op zondag, dagelijks naar
een bouwput of lasplaats. Ze zijn te vinden op legerplaats
Muha, de iets zuidelijker gelegen politiepost Kanyosha of in
een werkplaats op kamp Burutex. Hier worden voor diverse
bouwlocaties dakspanten en kozijnen gezaagd en gelast.
Als de stroom tenminste niet uitvalt.
Volgens korporaal Mark Egberts biedt dat nou juist de
mogelijkheid af en toe bij zijn collega’s te gaan kijken.
‘Dit is de beste plek om te zitten’, oordeelt hij. Korporaal
Dennis Sprangers deelt die mening. ‘Vooral omdat je hier
niet de hele dag buiten in de brandende zon staat.’ Wat dat
betreft hebben de mannen het op Kanyosha en Muha veel
zwaarder. Het kwik tikt hier immers zonder enige moeite
de dertig graden aan.
Improviseren
Op de politiepost verrijzen vier gebouwen voor de politie en
één pand met sanitaire voorzieningen. De genisten moeten improviseren, wat ze bij
missies in de toekomst nog
van pas kan komen.
Sowieso hebben ze een
uitdaging waar het de
beschikbare spullen van
Chinese makelij betreft.
Deze lokaal aangeschafte
instrumenten zullen ze bij
vertrek aan hun collega’s
doneren.
Zelf heeft de genie het minimale meegenomen. Dat geldt
niet alleen op Kanyosha, maar
natuurlijk ook op kamp Muha.
Los van de primitieve middelen,
ervaren de mannen tevens hoe
ze moeten werken met afwijkend materiaal. De bouwstenen
bijvoorbeeld. Ze hebben allemaal
een ander formaat, wat het metselen
van muren er niet eenvoudiger op
maakt. Hoe dit toch op een goede
manier kan,
ontdekken zij via de Afrikanen. Die staan op hun beurt met
open mond te kijken wanneer de Nederlanders staalbedrading door vloer en muren leggen ter versterking van een
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gebouw. ‘Dit is echt het meest interessante dat ik hier tot
nu toe heb gezien’, zegt een van hen.
Dergelijke kennis doen Burundese genisten eveneens op
bij de bouw van drie opleidingsinstellingen, een administratiekantoor en een soort educatiecentrum op het gebied
van krijgsgeschiedenis. De Nederlanders introduceren hier
afstandhouders om stenen van de wapening te scheiden
waardoor betonrot wordt voorkomen. In Nederland pak
je die kant-en-klaar uit het schap van een bouwmarkt,
hier moeten de genisten ze zelf fabriceren. De Burundese
leiding kijkt goedkeurend naar het steeds verder zichtbaar
wordende resultaat. Kapitein Moise Kabirigi vindt het allemaal geweldig en stort een vloedgolf aan complimenten
over de Nederlanders uit. ‘Die mannen werken goed en ook
nog eens hard. We leren enorm veel’, zegt hij.
Unieke missie
Dat de genisten er de kantjes niet vanaf
lopen, is duidelijk. Maar het eind van
de uitzending komt alweer in zicht.
De landmachters concluderen dat
de te klaren klus niet volledig kan
worden geklaard. Volgens detachementcommandant majoor Erik van
den Berg wel jammer. ‘Niet dat ik
ontevreden ben, maar genisten
zijn resultaatgericht. Het kostte
dus wat moeite dit te accepteren.’
Overigens had de volledige
opdracht wellicht afgerond
kunnen zijn, als de grote
blokken steen, zoals de
bedoeling was, waren
gebruikt. De Burundezen
vertelden Van den Berg
dat daarvan geen voorraad was. De tijdrovende bakstenen
kwamen er voor in de plaats.
‘En dan nog wat’, zegt de majoor. ‘Toen we begonnen aan
dit project stonden er 46 Burundese genisten alleen al op
Kanyosha klaar om mee te bouwen. Inmiddels hebben ze
al enige tijd geen salaris meer gekregen. Wat denk je? Er
komen er nu een stuk minder opdraven om te werken. Aan
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‘Nu komt deze Burundese
militair elke dag naar me toe en
springt hij uit dankbaarheid in
de houding’

Op kamp Burutex worden alle
dakspanten en raamkozijnen
gelast, onder meer door de

1 Dennis Sprangers
(li), Mark Egberts en sergeant
Gellert Goijarts.
korporaals

13 M e c h b r i g

Langs de weg worden bouwstenen gebakken

waarna de genie ermee aan de slag gaat.

Soldaat 1 Marc Ravenhorst (li) en korporaal Vincent Bakker aan het werk
op legerkamp Muha. Het draait er vooral om de uitwisseling van kennis op
bouwtechnisch terrein.

Vertrek naar de bouwplaatsen of
werkplaats op Burutex.
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de hand van deze panden dragen we wel veel kennis over
en dat is het uiteindelijke doel. Dat stelt de Burundezen in
staat alles zelf op een deugdelijke manier af te maken. En
wij hebben leren improviseren.’
Overigens meent de majoor dat het een unieke missie voor
de genie betreft. ‘Als het niet voor het eerst is, gebeurde het
in elk geval maar weinig eerder dat we samenwerken met
mensen van het land waar we zitten.’
Nuttig maken
Over die samenwerking kan korporaal Roland Oldekamp
meepraten. Als elektricien heeft hij medio oktober nog niet
veel kunnen doen op zijn werkplek Kanyosha. Zijn specialisme komt pas aan de orde als een pand voorzien is van
een dak. In de tussentijd werkte de genist gewoon mee bij
het met timmeren en metselen. Dat houdt niet in dat hij op
het gebied van kennisoverdracht niets voor de Burundese
collega’s betekende. Integendeel zelfs. De chauffeur van de
tankwagen, die regelmatig water komt brengen om specie
te kunnen maken, dacht dat zijn voertuig kapot was. Er
kwam namelijk geen druppel water uit. ’Ik heb er even naar
gekeken’, zegt Oldekamp. ‘Toen bleek dat de man gewoon
niet wist hoe alles werkte. Dat heb ik hem uitgelegd door
het voor te doen.’
En dat was echt niet de enige meerwaarde van de korporaal,
die onder de Burundese collega’s meteen zijn sporen had
verdiend. Het geval van de tankwagen kennende, riepen zij
nogmaals zijn hulp in. Dit keer bleek het om een probleem
te gaan met een vuilwaterpomp. Die deed het volgens
de Afrikanen niet, dus werd de pomp met een emmertje
gevuld. Een karwei dat al snel een dag in beslag nam. Onnodig. Aan het apparaat mankeerde niets, constateerde de
elektricien. ‘Ik heb duidelijk kunnen maken hoe die werkt.
Nu komt deze Burundese militair elke dag naar me toe en
springt hij uit dankbaarheid in de houding.’
Militairen in Burundi zijn zeer hiërarchisch ingesteld. Een
lagere in rang kan eigenlijk niet adviseren. Maar Oldekamp
heeft nu het tegendeel aangetoond. Zelfs een kapitein
kwam al spontaan naar hem toe om iets te vragen over
elektrotechnisch materiaal.
‘Voor Burundese begrippen héél bijzonder’, weet Oldenkamp. De hulp van de Nederlandse genisten is duidelijk
meer dan welkom.

biedt hulp na treinongeluk

‘Buffel’ trekt
locomotieven
onder viaduct weg
Een Leopard bergingstank van 13
Gemechaniseerde Brigade heeft
eind september hulp geboden bij de
werkzaamheden na een treinongeluk bij
Barendrecht. De ‘Buffel’ trok de gebotste
locomotieven onder een viaduct weg.
Twee goederentreinen kwamen donderdag 24 september
frontaal met elkaar in botsing. Bij het ongeval kwam één
machinist om het leven en raakt de tweede zwaargewond.
Doordat de loodzware treinstellen precies onder de rijksweg A15 lagen, was het niet mogelijk de locomotieven met
een hijskraan te bergen. Door de ravage werd een van de
‘flessenhalzen’ van het nationale spoornet geblokkeerd. De
civiele autoriteiten die de berging coördineerden, besloten
daarom Defensie om bijstand te vragen.
De Leopard 2 bergingstank ‘Buffel’, die voor de gelegenheid op het spoor werd geparkeerd, moest met zijn lier drie
locomotieven onder het A15-viaduct wegtrekken. De Buffel
kon de eerste locomotief, die niet geheel onder het viaduct
lag, zaterdagmiddag relatief eenvoudig naar zich toe lieren.
De laatste twee locomotieven lagen echter volledig in en op
elkaar onder het viaduct. Om beschadiging van het viaduct
te voorkomen, moesten de locs van respectievelijk 82 en
bijna 150 ton zeer behoedzaam eronder vandaan worden
getrokken. De Buffel, gekoppeld aan twee andere locomotieven als tegenwicht, trok zondagochtend om 04.00
uur de tweede locomotief los. De laatste kon uiteindelijk
maandagmorgen worden geborgen, nadat de Leopard de
losgerukte wielstellen onder het voertuig vandaan had
gemanoeuvreerd.
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3D- a a n pa k

in

Uruzgan
Foto links: Tweede lichting agenten
studeert af. Deze agenten volgden
acht weken lang, onder begeleiding van
mentoren van de Europese Unie Politie
(EUPOL) - het zogeheten Focused District
Development programma (FDD). Tijdens
de cursus leerden zij over de Afghaanse
grondwet en mensenrechten. Daarnaast
werden zij getraind in patrouilles lopen,
het searchen van quala’s en het fouilleren
van mensen. Nieuw tijdens deze FDD cursus
was de gecombineerde eindoefening met
het

Afghaanse leger waarin verschillende

scenario’s voor de verkiezingen werden

getraind. Op dit moment zijn er 1663
Afghanen werkzaam bij de politie van deze
provincie. De Afghaanse overheid heeft
zich ten doel gesteld om eind 2010 een
goed opgeleide politiemacht van 82.000
man te kunnen inzetten

Brigadegeneraal Marc van Uhm

‘Mensen weten dat
ISAF aanwezig is, daar
waar het groen is en
waar water is’

Doorduwen
naar eigen

verantwoordelijkheid
Diplomacy, Defense en Development; de 3D-aanpak van Nederland in Uruzgan.
De tweehoofdige leiding van TFU-VII heeft er een duidelijk beeld bij. Brigadegeneraal
Marc van Uhm en directeur Provinciaal Reconstructieteam (PRT) Michel Rentenaar
spreken vrijuit over deze veelbesproken aanpak en laten zien dat het werkt.
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Prioriteiten
Generaal Marc van Uhm: ‘De prioriteiten van TFU-VII zijn allereerst
de gebieden die wij onder controle
hebben binnen onze invloedssfeer behouden, het bestuur verder opbouwen
en het gebied verder ontwikkelen. Een
andere prioriteit is de gebieden met
elkaar verbinden en daar waar mogelijk groter te maken. Dat is wat we
aan het doen zijn met de operatie Baz
Panje. Ook laten we nadrukkelijk onze
invloed in het oosten rond Mirabad
voelen.’
Michel Rentenaar: Alles plannen we
langs de drie lijnen van de 3D-aanpak. Het gaat er niet om de Taliban te
verslaan, maar om de bevolking voor
ons te winnen. In dat kader hebben
we ook heel duidelijk gekeken naar de
militaire kant, gecombineerd met de
capaciteit van de PRT missieteams.
Alles wat het PRT aan ontwikkeling
doet, doen we in de slipstream van de
door militairen gebrachte veiligheid.
Het eerste wat we doen als we een
nieuw gebied ingaan, is het starten
van de zogenaamde quick impact projects om direct onze intenties duidelijk te maken. Tegen de tijd dat er een
patrouillebasis is gebouwd waarmee je
continue presentie hebt in het gebied,
komen ook andere actoren in beeld
waar wij als PRT geen invloed hebben,
de non-gouvernementele organisaties.
Zij kunnen zich dan storten op het
gebied van ontwikkeling. De ontwikkeling van het bestuur vordert gestaag.
In de belangrijkste kernen zoals Cho-

Directeur PRT Michel Rentenaar

ra, Deh Rawod en Tarin Kowt hebben
wij aanspreekbare contacten. Vooral
de missieteams van het PRT hebben
nagenoeg dagelijks contact met hen
en vormen zo de ogen en oren van

‘Prima, die driehoek is nu
van jullie, wij komen er
niet meer in’
deze missie. In het veld praten zij
zowel met overheidsvertegenwoordigers als lokale leiders. Daar bovenop
hebben wij nog een team van burgermedewerkers, politieke en culturele
adviseurs en mijzelf om intensief een
thermometer bij de maatschappij van
Uruzgan te houden. Om even aan te

geven wat er verandert tussen TFU-VI
en TFU-VII: TFU-VII heeft weer meer
burgers dan TFU-VI, dat aantal loopt
per rotatie verder op.’
Opbouw en veiligheid
Generaal Marc van Uhm: ‘Aan het
begin van onze periode hebben we
al openingen mogen verrichten die
zichtbaar maken wat onze aanwezigheid hier oplevert. In Tarin Kowt hebben we in onze eerste maand bijvoorbeeld de Boy’s highschool geopend en
in Deh Rawod het Vocational Training
Centre.’
Michel Rentenaar: ‘Dat is een school
voor beroepsonderwijs. Hier kunnen
onder meer verschillende cursussen
gevolgd worden op het gebied van hygiëne, omgang met gevonden munitie
en administratie.’
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In aanwezigheid van brigadegeneraal Marc van Uhm, commandant TFU-VII, Michel
Rentenaar, directeur Provinciaal Reconstructie Team, de Australische generaal Kelly en Haji
Khoday Rahim Khan, plaatsvervangend gouverneur van Uruzgan, is de ruim tweehonderd
meter lange overspanning geopend. Deze brug over de Rud-E Dorofshan- rivier vormt een
belangrijk verkeersknooppunt binnen de provincie Uruzgan. De Kowtal brug is ontworpen en
gebouwd door Afghanen, met steun van ISAF.

Tarin Kowt was toen een donkere stad,
er was geen water, geen licht en de
stad was een stuk kleiner. Nu zie je ’s
avonds overal lichtjes en als je nu op
de Oostwal van het kamp gaat staan,
dan zie je letterlijk de huizen tot aan
de poort staan. De bazaar van TK is
een druk centrum van handel geworden en dat zijn allemaal gevolgen van
onze aanwezigheid.
Generaal Marc van Uhm: ‘Vechten
waar het moet en opbouwen waar
het kan. Dat adagium is nog steeds
van kracht. Het is niet alleen een
vechtmissie en het is niet alleen een
opbouwmissie. Zonder veiligheid
geen opbouw en zonder opbouw geen
veiligheid.’

Een groot bevoorradingskonvooi van meer
dan honderd voertuigen van het Afghan
National Army (ANA) is op 18 september
aangekomen op Kamp Holland. De ANA
was zelf verantwoordelijk voor de planning

en uitvoering van het konvooi van Tarin
Kowt naar Kandahar en vice versa. Met

de komst van de belangrijke voorraden kan
het aantal operaties door de
is het de bedoeling dat het

Generaal Marc van Uhm: ‘De brug bij
Kowtal is geopend. Een heel symbolische gebeurtenis die mensen letterlijk
met elkaar in verbinding brengt. Dat
zijn natuurlijk projecten die eerder
zijn opgestart, maar in onze tijd tot
bloei zijn gekomen en waarbij wij de
eer hebben gehad het te mogen openen. Dat zijn natuurlijk wel resultaten
die de gezamenlijke inspanning hier
laat zien.’
Michel Rentenaar: ‘Die brug is zeker
erg belangrijk. Voordat die brug er lag,
was die oversteekplaats drie maanden
per jaar niet doorwaadbaar. Het is een
link tussen verschillende delen van de
provincie. Als je kijkt naar de opening
van een school kun je denken: het
is maar één gebouw. Als je dan even
verder kijkt, zie je dat door dat ene gebouw het aantal kinderen dat nu naar
school kan is vertienvoudigd.’
Opbouw ANA
Generaal Marc van Uhm: ‘Een heel
belangrijk punt is de aankomst van
het derde infanterie Kandak van het
Afghaanse leger in Uruzgan. Alle niveaus, tot en met onze Minister-president hebben zich ingespannen om het
derde Kandak van de vierde brigade
hier in Uruzgan te krijgen. Dat is
gelukt, 4 augustus stonden ze er.’
Michel Rentenaar: ‘In 2006 waren er
driehonderd ANA militairen in Uruzgan, nu zijn het er ruim drieduizend.
Hetzelfde geldt voor de ANP (Afghan
National Police, red.). In 2006 waren
er géén politieagenten, nu heeft de
politie 1663 agenten in Uruzgan. Dat
zijn dus allemaal voorbeelden van
ontwikkelingen die in de slipstream
van militaire aanwezigheid komen, de
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D van Defense. Onmiddellijk daarna
komen de andere twee D’s in de
vorm van ontwikkeling en dagelijks
bestuur. En het bestuur is natuurlijk

‘De Opposing Militant
Forces balen vreselijk van
deze aanpak’
de drijfveer, uiteindelijk moeten de Afghanen het zélf gaan doen. Wat wij als
Nederland doen met het 3D-concept
heeft een heel duurzaam effect. Dat
kun je zien aan allerlei dingen. Vraag
de mensen die hier drie jaar geleden
zijn geweest maar naar de verschillen.

Zelfstandigheid
Generaal Marc van Uhm: ‘We proberen de Afghanen steeds meer zelf te
laten doen. Dat is ook de overweging
voor ons beide om niet meer te praten
over de ‘Big Six’ (TFU, PRT, Gouverneur Hamdam, ANA, ANP en de
Afghaanse inlichtendienst NDS, red.),
maar over de ‘Big Four, dus zonder
TFU en PRT. We willen juist dat de
Afghanen zelf de verantwoordelijkheid nemen en daarom treden wij
minder op de voorgrond. Waar we dus
naartoe werken is dat we in bepaalde
delen van het gebied de politie en het
leger verantwoordelijk maken voor de
veiligheid. Het meest concrete voorbeeld daarvan is wat we gaan doen in

De restauratie van de jongensschool is – in samenwerking met het Australische Provincial
Reconstruction Team - uitgevoerd door lokale werknemers. De school heeft nu 21 lokalen,
nieuwe sanitair, goede ventilatie en een eigen waterpomp. Dankzij de huidige aanpassingen biedt
het onderwijs aan 600 jongens.Volgens Directeur PRT, Michel Rentenaar, is de opening van
de school een belangrijk signaal voor de Afghaanse gemeenschap. ‘De heropening van deze
school betekent niet alleen dat het veiliger is geworden, maar ook dat toegankelijk onderwijs
door de regering als een prioriteit wordt gezien. Educatie is de weg naar een betere toekomst
en met de restauratie van deze school is die weg nu vrijgemaakt.’

ANA nog
Uiteindelijk

verder opgeschroefd worden.

Afghaanse leger

zelfstandig operaties gaat uitvoeren.

Deh Rawod. Het centrum van de stad
is het veiligheidsgebied voor de ANP.
Meer blauw op straat zoals we dat in
Nederland zouden zeggen. Het ANA
vormt de tweede ring rond de stad:
de buitenring. Zij worden gelegerd
in verschillende patrol bases. Wij
Nederlanders kunnen dan daarbuiten
patrouilles uitvoeren. In wezen zeggen
wij dan tegen de Afghanen: Prima, die
driehoek is nu van jullie, wij komen er
niet meer in.’
Michel Rentenaar: ‘Dat is gelijk ook
weer een mooi voorbeeld van hoe wij
het samen doen. De militairen van het
Operational Mentoring Liaison Team
(OMLT) vallen natuurlijk onder de
TFU en die trainen het ANA. De mensen van het Police Mentoring Team
(PMT) zitten in het PRT. Gezamenlijk
kijk je steeds wie wat gaat doen. Het
gaat er uiteindelijk om dat je de Afghanen steeds een beetje duwt om zelf
de verantwoordelijkheid te nemen.
Bij de ANP en de ANA zijn ze daarin
nu het verste. De volgende stap is dat
de regering van Afghanistan zelf de
basisvoorzieningen voor de bevolking
gaat regelen, doorduwen naar eigen
verantwoordelijkheid dus.’
Werkwijze
Generaal Marc van Uhm: ‘We hebben een multinationale Task Force
en daarnaast het PRT, dat niet onder
mijn commando valt, maar we werken
wél op alle niveaus samen. Dus een
parallelle structuur, maar geïntegreerd
werken op alle niveaus. We sturen

gezamenlijk de operaties aan. We
hebben een herziene versie van het
Uruzgan Campaign Plan gemaakt op
basis van de Situational Awareness
die we in de afgelopen twee maanden
hebben opgebouwd. Hierin geven
we op hoofdlijnen aan wat wij de
komende tijd willen bereiken. In het
hiervan afgeleide operatieplan ‘BAZ’
(Valk) staat inhoudelijk aangegeven
wat we specifiek per gebied willen be-

‘Als je nu op de Oostwal
van het kamp gaat staan,
dan zie je letterlijk de
huizen tot aan de poort
staan’
reiken. Dat plan krijgen de eenheden
zodat ze weten welk effect ze moeten
bereiken. De eenheden gaan daarop
hun plannen maken. Feitelijk doen
we als commandant en directeur PRT
alles gezamenlijk; aanlopen van de
planning, het nemen van besluiten en
het tekenen van orders, zo werkt het.’
Michel Rentenaar: ‘In Nederland
werken de ministeries van Defensie,
Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking samen. Wij doen het
hier in Uruzgan ook zo. Op tactisch
niveau werken de pelotons van de Battlegroup samen met de missieteams
van het PRT. Op al die niveaus zie je
de 3D-aanpak gereflecteerd en nergens
is het zo dat iemand alleen maar kijkt

naar één van de drie D’s. Van iedere
situatie in de provincie bekijken we
wat de veiligheidsaspecten zijn, de
bestuursaspecten en de ontwikkelingsaspecten. En het belangrijkste is
de manier waarop je van al die drie
dingen gezamenlijk een vuist kan
maken.’
Invloed uitbreiden
Michel Rentenaar: ‘De Opposing
Militant Forces balen vreselijk van
deze aanpak want dit is de manier om
ze terug te dringen. Mensen weten dat
ISAF aanwezig is daar waar het groen
is en waar water is. Door deze opzet
hebben wij de Taliban naar de buitengebieden geduwd. Natuurlijk nog niet
voor de volle honderd procent want er
zijn nog gebieden die in een andere
staat van veiligheid verkeren. Maar
daar waar wij die gezamenlijke aanpak
hebben uitgevoerd, daar hebben wij
controle.’
Generaal Marc van Uhm: ‘Alles in het
kader van de nieuwe strategie waar
het generaal McChrystal (Commandant ISAF) om gaat: “het gaat er niet
om de Taliban te verslaan, maar om
de bevolking te beschermen”. Als je
kijkt naar de gebieden die we onder
controle hebben, en dan vooral de Afghan Development Zone (ADZ), dan
beschermen we zo‘n 75 procent van de
bevolking van Uruzgan, alleen maar
omdat we daar aanwezig zijn. Ook het
bestuur en de lokale bevolking hebben
daar voordeel van. Dat is de manier
om de insurgents te isoleren.’
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Grote inzet landmacht bij ‘megaoverstroming’

Floodex

Nederland was in september in de ban van een “megaoverstroming”. Tijdens de

rampenoefening Floodex werd de aanvraag en inzet van buitenlandse hulpdiensten
getest en het geraamte van een Landelijke Operationele Staf verder afgetimmerd.
De landmacht hielp mee; in de staf en in het “rampgebied”.

op pontons van de genie. Eenheden van het Operationeel
Ondersteuningscommando Land (OOCL) verzorgen logistieke ondersteuning. Defensie levert verder een Chinook en
een Lynx helikopter voor inzet tijdens de oefening, en drie
Basismodules ICT (BAM’s), satelliettelefoons en FM 9000
radio’s voor de verbindingen.
‘De ondersteunende rol is misschien een andere dan we
gewend zijn, maar we hebben een wezenlijke bijdrage
geleverd en onze hulp is zeer welkom gebleken’, vertelt
overste Nouwens. ‘We hebben tijdens Floodex bewezen een
meerwaarde voor de civiele autoriteiten te hebben.’
Driebergen
Minder spectaculair maar minstens zo belangrijk als de
daadwerkelijke reddingsoperatie is de oefening van de
tweede proefversie van een Landelijke Operationele Staf
(LOS), een week eerder. In Driebergen vindt een test plaats
van deze civiel geleide staf, die bij een nationale ramp
bovenregionale operationele zaken coördineert, zoals evacuatie, verkeersstromen en de opvang van evacués.
Het OOCL, momenteel de aangewezen (Opplan 10-)
brigade, levert voor de LOS een Staf Detachement Nati-

LOS en SDNO
Rampenbestrijding kent meerdere niveaus. Op het
hoogste nationale niveau beslist de minister van Binnenlandse Zaken. Het Landelijke Operationele Staf
(LOS) is een adviesteam dat de minister bij landelijke
rampen voorziet van operationele input. Het LOS
coördineert bovenregionale en nationale aspecten
van een ramp en bouwt het landelijk beeld op van
de crisissituatie. De LOS adviseert het landelijke bestuur: de betrokken ministers die de knopen moeten
doorhakken.

‘Lekker weertje voor een overstroming.’ Met een lach richt
een korporaal van 13 Geneeskundige compagnie zich tot
een braaf knikkende medewerker van de Duitse reddingsbrigade. ‘Nice weather, hè.’
Hoosbuien en megastormen moeten er bij gefantaseerd
worden, woensdag 23 september aan de kade van het
Alkmaardermeer in Akersloot. Het kalme herfstweer past
niet helemaal bij het scenario waarin een overstroming de
westkust en noordelijke provincies van Nederland onder
water heeft gezet. Maar verder ontbreekt het op de rampenoefening Floodex, waarbij nationale hulpdiensten steun
vragen én krijgen van collega’s uit het buitenland, niet aan
realiteitswaarde. Figuranten genoeg. Materieel en hulpverleners voldoende. En water in overvloed.
Het scenario van Floodex: noodweer heeft een megaoverstroming veroorzaakt waarbij de gehele westkust plus de
noordelijke provincies van Nederland deels zijn ondergelopen. De nationale middelen blijken niet voldoende om
iedereen tijdig te redden. Daarom is de Europese Unie om
steun gevraagd. Duitse, Engelse, Poolse en Estse hulpver-
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onale Operaties (SDNO, voorheen de Staf Grootschalige
Evacuaties). De SDNO integreert in de LOS om te helpen
bij het vormgeven van een stafadvies voor de minister van
Binnenlandse Zaken (zie kader).
Het blijkt een waardevol samenspel. ‘De LOS ontwikkelt zich in hoog tempo’ weet overste Nouwens, ‘dus de
oefening in Driebergen was erg belangrijk. Vorige keer,
tijdens de nationale oefening Waterproef, stond het SDNO
in tenten naast het gebouw waar de LOS zat. Toen deden we afzonderlijk van elkaar ons werk. Dit keer zaten
de militairen gewoon binnen, bij de LOS. Er werd beter
samengewerkt en overlegd. Het is ons gelukt volledig geïntegreerd mee te werken en onze specialistische kwaliteiten
in te zetten binnen deze staf. De LOS is een civiele zaak,
wij stellen ons facilitair op en ondersteunen met name het
planningproces.’
De ervaringen en de competenties die het SDNO heeft
opgedaan tijdens de oefenweek in Driebergen, moeten nu
wel goed worden verwerkt en doorgegeven, waarschuwt de
overste. ‘Elke operationeel commando moet in de toekomst
een stafdetachement kunnen leveren. Na deze oefenweek
weten we dat het SDNO goed functioneert binnen de LOS.
De lessen van Floodex zijn daarom zeer waardevol.’

De Staf Detachement Nationale Operaties (SDNO)
zorgt binnen het LOS voor de operationele planning
van grootschalige evacuaties en andere rampoperaties,
en kan worden verzocht daar leiding over te geven.
Naast de mensen van de betreffende brigade (op dit
moment het OOCL) bestaat het SDNO ook uit vertegenwoordigers van Staf CLAS en de andere brigades
en de bovenregionale liaisongroepen, die bestaan uit
reserveofficieren met specialistische kennis die essentieel kan zijn bij de rampenbestrijding.

leningsdiensten (ongeveer vierhonderd personen en divers
reddings- en pompmaterieel) komen naar Nederland.
Ondersteuning
Woensdagmorgen begint de tweedaagse reddingsoperatie
in het waterrijke gebied tussen Alkmaar en het IJsselmeer,
waarbij Defensie op diverse locaties en manieren voor
ondersteuning zorgt. ‘De bijdrage van de landmacht is
altijd ondersteunend’, legt overste Geert Nouwens, Hoofd
bureau Nationale Operaties, na de laatste oefening uit. ‘Bij
een “ramp” van deze omvang steunt Defensie als vanzelfsprekend met alle beschikbare gegarandeerde en niet-gegarandeerde middelen.’
Zo legt 105 Brugcompagnie een brug waarover hulpverleners naar het inzetgebied kunnen. 13 Geneeskundige
compagnie bouwt een hulppost op één van de landingsplaatsen waar geredde personen aan land worden gebracht.
20 Natresbataljon voert bewakingstaken uit. Boten van de
landmacht worden ingezet om getroffenen (350 figuranten) te redden, de ondergelopen huizen zijn nagebouwd
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‘Elke dag kapot,
maar elke dag beter’

‘Een must voor elke
internationale plaatsing’
Werken in een internationale staf is anders dan werken in een Nederlandse staf. Speciaal
hiervoor heeft het Opleiding en Trainingscentrum (OTC) Operatieën een lespakket
ontwikkeld: de Cursus Operationeel Staffunctionaris (OSF).

‘Een unieke prestatie en een onvergetelijke ervaring.’ Sergeanten-1 Michel
(Korps Commando Troepen) en Chris (Luchtmobiele Brigade) hebben vorige
maand de loodzware Transalpinerun gelopen. In een ijzersterk deelnemersveld

De cursus OSF is bedoeld voor onderofficieren en officieren van alle krijgsmachtdelen die op een internationale
staf worden geplaatst. Dit kan een plaatsing zijn op een
uitzendgerelateerd hoofdkwartier zoals ISAF of RC-South,
maar ook een ‘reguliere’ Nederlandse plaatsing op een
internationaal (NAVO-) hoofdkwartier, zoals in Münster,
Napels, Lissabon of New York. De cursus is nadrukkelijk
gericht op de niveaus 7 (“divisie”, bijvoorbeeld RC-S) en 8
(“legerkorps”, bijvoorbeeld ISAF).
‘Vorig jaar is een cursus georganiseerd, speciaal voor
mensen die met generaal-majoor Mart de Kruif zouden
worden uitgezonden naar Kandahar in de staf RC-S’, vertelt
luitenant-kolonel Loek Frusch, hoofd afdeling opleiding &
training van het OTC Operatiën. ‘Hoewel deze cursus spe-

cifiek gericht was op deze uitzending, rees al gauw de vraag
of het niet zinvol zou zijn altijd zo’n soort cursus te geven
ter voorbereiding op internationale plaatsingen. Het leven
en werken in een multinationale omgeving is namelijk op
sommige punten echt anders dan met alleen Nederlanders
om je heen.’
Aankloppen
Luitenant-kolonel Henk Bouwknegt, tot voor kort docent
van de cursus OSF, legt dit uit. ‘Je hebt te maken met
verschillende nationaliteiten en culturen. Een voorbeeld:
als hier een deur dicht is, durven wij best nog aan te kloppen met de verwachting dat de deur dan open gaat. Bij
bijvoorbeeld een Duitse collega kan het zomaar zijn dat die

‘Werken in een multinationale omgeving is echt
anders dan met alleen Nederlanders om je heen.’

finishten de mannen overall op plaats 35 en in hun categorie als zeventiende.
Transalpinerun wil zeggen acht dagen
(hard)lopen en daarin 238 kilometer
afleggen en 15.000 hoogtemeters
overbruggen door vier verschillende
landen. De deelnemers, die de tocht
per koppel aflegden en zo ook moesten finishen, gingen van start in de
Duitse skiplaats Obersdorf. De run
eindigde na verschillende plaatsen in
Oostenrijk en Zwitserland aangedaan
te hebben, in het Italiaanse bergdorp
Latsch. Bij de 250 teams met 27 verschillende nationaliteiten, zat ook een
vertegenwoordiging van de Nederlandse krijgsmacht, met sportinstructeurs
Michel en Chris.
‘Ik kende verhalen van collega’s
die vorig jaar hadden meegedaan’,
vertelt Michel. ‘Ik had niet verwacht
hun prestatie te evenaren of zelfs te
verbeteren. Maar het ging echt boven
verwachting goed. Natuurlijk, je gaat
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elke dag kapot, maar waar anderen
inzakten naar mate de tour vorderde,
werden wij steeds beter. Op één dag
lieten we zelfs een heel goed Nederlands survivalduo achter ons en
finishten we als eerste Nederlanders.
“Jullie bezitten een gouden knop”,
werd naar ons geroepen, doelend op
de momenten dat we doorgingen op
de momenten dat je eigenlijk niet
meer kunt. Wie weet komt dat doordat
we militair zijn.’
Duinen
De Zeeuwse commando had zelf vooral last van de hoogte en de acclimatisatie. ‘Ik heb flink getraind – ruim 1600
kilometer gelopen – maar de Zeeuwse
duinen waren zo ongeveer het hoogste. Dan zijn de Alpen wel even wat
anders. Toch zijn we geen moment
ingestort en hebben we er zelfs geen

spierpijn of blessures aan overgehouden. Komt door de goede voorbereiding. En door het professionele team
dat wij mee hadden, met onder meer
een fysiotherapeut. Drie weken later
liep ik alweer de kustmarathon van
Zeeland.’
Hoogtes
De ook uit Zeeland afkomstige Chris
had eigenlijk helemaal nergens last
van. Momenteel geeft hij trainingen
in de bergen aan landmachteenheden,
dus hoogtes is hij wel gewend. ‘Het
ging mij heel goed af. Zaterdag was de
finish en maandag ging ik alweer de
bergen op.’ Het samenlopen met een
commando beviel Chris uitstekend.
‘Hét bewijs dat groen en rood prima
samengaan. Samen zweten, samen
bijtanken.’
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Eerste-luitenant
Frank Steenwijk
Pelotonscommandant
AMO School Noord
Uitzending: oktober 2008 – mei 2009,
RC-South, J3 Joint Fires Branch

deur de hele dag dicht blijft. Daarnaast is het goed om te
weten hoe andere nationaliteiten tegen ‘ons Nederlanders’
aankijken. In de cursus proberen we, bijvoorbeeld door
presentaties van mensen die al op een internationale staf
hebben gewerkt, collega’s hierop voor te bereiden.’
Besluitvorming
Maar niet alleen cultuuraspecten komen aan bod. Ook
kennis van besluitvorming en uitvoering op operationeel en
tactisch niveau is onderdeel van de cursus. Overste Frusch
legt uit: ‘Op brigadeniveau en lager werken we op tactisch,
uitvoerend niveau. Dit is een concrete manier van werken,
gericht op taken en acties. Daarboven kennen we onder
meer de operationele niveaus, waar besluitvormingsprocessen er anders uitzien: meer abstract, gericht op effecten.
Simpel gezegd gaat het op operationeel niveau om de
vraag ‘wat moeten we bereiken?’ en op tactisch niveau om
de vraag ‘hoe gaan we dat bereiken?’ Voor veel militairen
is het werken op operationeel niveau lastig, omdat we
gewend zijn snel acties met een duidelijk doel voor ogen te
ondernemen. Deze cursus helpt om het ‘grotere plaatje’ te
begrijpen en te hanteren.’
Volgens Bouwknegt is een cursus OSF ook in het kader
van loopbaanontwikkeling erg zinvol. ‘Functies in het
buitenland rouleerden vaak onder dezelfde mensen, terwijl
ervaring met het leven en werken in een internationale
staf eigenlijk een must is voor iedere hoofdofficier. Meer
sturing hierin is welkom. Natuurlijk lost een week cursus
niet alles op want echte ervaring doe je in de praktijk op. Ik
zou willen dat ik in het verleden zo’n cursus had kunnen
volgen’, aldus de overste.
STOP
Aanmelden voor de cursus OSF gaat, na overleg en in
samenwerking met de commandant, via STOP (Standaardi-

satie Opleidingsprocessen) in P&O Selfservice. In beginsel start de cursus twee keer per jaar. De eerst volgende
cursus is in januari 2010. Luitenant-kolonel Frusch: ‘Op dit
moment is de cursus nog vrijblijvend. Maar eigenlijk is het
een must voor iedereen die internationaal geplaatst wordt.’

Eerste-luitenant
Marc van Sint Fiet
Pelotonscommandant 17 Painfbat
Uitzending: oktober 2008 – mei 2009,
RC-South, Duty Officer en Joint Fires
‘Als luitenant was ik één van de jongste deelnemers aan
de cursus OSF. Ondanks het grote rangverschil, kon
iedereen goed met elkaar samenwerken. De cursus gaf mij
een brede visie op hoe zaken gaan op een staf, maar nog
meer op hoe counterinsurgency werkt. Als PC bij de pantserinfanterie heb je daar normaal gesproken, met je poten
in de modder, minder beeld bij. Deze cursus laat mensen
meedenken over hoe de strijd gevoerd (zou) moet(en)
worden. Wij hadden een Afghanistan georiënteerde
cursus. Voor een andere missie kan ik me voorstellen dat
er bijvoorbeeld een Afrika ‘sausje’ eroverheen komt. De
markt waarbij je kon praten met voorgangers vond ik ideaal; zo kreeg ik meer beeld en geluid bij wat mijn functie
zou inhouden. Minder fijn vond ik de grote hoeveelheid
leeswerk en het hoge ‘powerpoint-gehalte’. Gelukkig
waren er ook hele praktische dagen met casussen die
we moesten uitwerken. Ik vind dat de cursus zeker moet
blijven omdat dit de enige is in Nederland op dit niveau.
Bovendien kan een staf zo al beginnen met teambuilden
en samen opwerken.’

Welke onderdelen
komen zoal in de cursus
OSF aan bod?
• Werken in een internationale omgeving.
Voordrachten van collega’s met ervaring.
• Werken in een interagency omgeving.
Op een internationale staf heb je niet alleen met je
eigen departement te maken, maar bijvoorbeeld ook
met Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en
diverse niet-gouvernementele organisaties.
• Uitleg over het operationeel planningsproces en
operationeel besluitvormingsproces. Hierbij wordt
maatwerk aangeboden voor de verschillende rangen
en functies.
• Een ‘marktplaats’, waar cursisten op informele wijze
in gesprek kunnen gaan met ervaringsdeskundigen.
• Vaardigheid om NATO-terminologie en NATOstructuur toe te passen.
• Opdrachten en cases uitwerken in het kader van
een operationeel planningsproces.
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‘Als luitenant – toen tijdelijk kapitein – was de stof voor de
cursus OSF boven mijn normale niveau. Het kwam daardoor af en toe wat abstract over. Ingewikkelde NAVOterminologie, begrippen als gouvernance en een non-stop
aan powerpointpresenaties. Meer gericht op de hogere
rangen. Toch heb ik er zeker wat aan gehad. Alleen al
voor de beeldvorming was het goed: ik kreeg het idee in
wat voor abstracte omgeving ik zou komen te werken.
Ook was het handig om alvast RC-South operatieplannen
doorgelezen te hebben. Bovendien sluiten de integratieoefeningen goed op de cursus aan. Voor aanvang van de
studie kregen we een bulk studiemateriaal opgestuurd.
Ik had op dat moment geen functie, dus de mogelijkheid
daarmee aan de slag te gaan, maar het lijkt me nogal
veel om naast je gewone werk te behappen. Ik vind dat
de cursus zeker moet blijven, omdat we altijd mensen op
internationale staven zullen houden. Maar, hoewel het
lastig plannen is, denk ik dat het beter zou zijn om de cursus wat specifieker af te stemmen op rangen en functies,
zodat het voor eenieder goed te volgen is.’

e r va r i n g e n

Kapitein
Kim Schreuder
Batterijcommandant 11 AfdRa
Uitzending: november 2008 – mei
2009, RC-South, assistent Deputy
Chief of Staff
‘De cursus OSF hoorde bij mijn opwerktraject voor de
uitzending naar RC-South. Ik vond het heel leerzaam en
gevarieerd. De cursus heeft een bijdrage geleverd aan
mijn beeldvorming over het werken op een (internationale) staf. Er kwamen onderwerpen en termen aan bod
waar je normaal - vooral beneden de rang van majoor
- niet mee te maken hebt, maar die je wel veelvuldig
tegenkomt op een internationale staf. Bijvoorbeeld een
operationeel planningsproces. In de cursus zat een aantal
praktijkmomenten waarbij de groep op basis van ervaring
werd ingedeeld. Dit vond ik prettig werken, want de uitleg en begeleiding was ook op deze ervaring afgestemd.
Ook positief was de ‘marktplaats’. Tijdens deze avond kon
je praten met mensen die een tijdens een voorgaande uitzendperiode gewerkt hadden op een internationale staf.
Als ik, nu na mijn uitzending, terugkijk op de cursus dan
heeft dit een positieve bijdrage geleverd aan mijn functie
als staffunctionaris tijdens mijn uitzending. Ik vind de cursus absoluut een aanrader; een kans voor jonge officieren
om een beeld te vormen van de dagelijkse werkzaamheden op een staf boven het bataljonsniveau.’

Kolonel
Hans Hoogstraten
Commandant OTC Manoeuvre
Uitzending: oktober 2008 – juni 2009,
RC-South, Deputy Chief of Staff
‘Ik heb ruim drie jaar bij 1 GNC in Münster gewerkt en
had dus al veel ervaring met planning op operationeel
niveau en werken in een internationale staf. Mijn instapniveau was niet te vergelijken met dat van de overige cursisten. Toch denk ik dat de cursus goed voor iedereen was.
Het verschafte een goed inzicht in de problematiek van
het werken als Nederlands stafofficier in een internationale staf. De behandelde onderwerpen kwamen allemaal
terug in de praktijk bij RCS. Het was gezien de beschikbare tijd helaas niet mogelijk om mensen daadwerkelijk
te trainen in het operationeel besluitvormingsproces. De
meeste cursisten konden dus pas op de werkplek de echte
ervaring opdoen. Samen met de taalachterstand ten opzichte van Angelsaksische collega’s plaatste dit hen soms
in een nadelige positie. Ik vind dat deze cursus verder
moet worden uitgebouwd tot een verplichte cursus voor
diegenen die bij internationale staven worden geplaatst.
Vanwege de praktische problemen, zou bijvoorbeeld
samenwerking met 1 GNC nader onderzocht kunnen
worden, bijvoorbeeld aanhaken bij de voorbereiding van
oefeningen van 1 GNC of een ‘plans’ workshop.’
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14 AFDELING VELDARTILLERIE
KORPS VELDARTILLERIE
Landmacht brengt elk nummer een eenheid onder de aandacht in de rubriek ‘Eenheid
in Beeld’. Deze keer is het de beurt aan 14 Afdeling Veldartillerie (14 Afdva) uit ’t
Harde, dat traditioneel verbonden is met het Korps Veldartillerie.
modelnamen door het automerk Lamborghini ook gebruikt
zijn. Eind dit jaar vindt de verdeling en het plaatsen van de
namen op de vuurmonden plaats.

Geschiedenis

Korps
De oorsprong van het Korps Veldartillerie ligt in de zes
artilleriecompagnieën die in 1677 werden opgericht. Het
korps zet de traditie voort van alle artillerie-eenheden die
niet tot de rijdende, luchtdoel- en vestingartillerie behoorden. Het huidige korps werd in 1974 geformeerd uit de
drie naamregimenten voor de veldartillerie, die in 1950 in
de plaats waren gekomen van nummerregimenten.
Naast 14 Afdva vallen ook het OTCVust, 101 RPV-batterij
(Remotely Piloted Vehicle), 101 Artost-batterij (Artillerie-ondersteuning) en de bij manoeuvre-eenheden ondergebrachte vuursteungroepen onder het Korps Veldartillerie.

en het hebben van een vuurregelcomputer en navigatiesysteem in combinatie met GPS, is deze vuurmond in staat
om snel in een groot gebied doelen onder vuur te nemen.

Afdelingscommandant: luitenant-kolonel
Norbert Moerkens.
Afdelingsadjudant: adjudant Eric Niessen.
Korpscommandant (tevens commandant OTCVust):
kolonel Peter Fröling.
Korpsadjudant: adjudant Cees Damen.

Standplaats en taken

14 Afdva maakt deel uit van 43 Gemechaniseerde Brigade
en is gelegerd op de luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t
Harde.
De afdeling schiet van grote afstand op vijandelijke stellingen met het vuursteunwapen Pantserhouwitser 2000NL.
De PzH2000 is de modernste vuurmond ter wereld. Door
een mix van bepantsering, mobiliteit en een grote dracht,
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Het officiële lied van het Wapen der Artillerie is het artillerielied ‘Wat dreunt daar op die heide?’ Het van oorsprong
Franse lied was sinds de vertaling naar het Nederlands in
1881 bekend als onder meer ‘Het Lied van de Veldartillerie’
en ‘Onze Veld’. De oorspronkelijke tekst is van W. de Villeneuve en de muziek is van jonkheer J.C. van Gheel Roëll.

Sinds 2006 heeft 14 Afdva ook de beschikking over een
peloton eigen voorwaartse waarnemers en forward air controllers (FAC’ers). Samen vormen zij de fire support teams.
Hiermee heeft de afdeling nu ‘het begin tot aan het eind
van de kogelbaan’ in eigen beheer.

Vaandels en emblemen

Tijdens het laatste couplet gaan artilleristen op hun stoel
staan en zetten hun linkervoet op tafel, alsof ze ‘opstijgen’
op een paard.

Het Korps Veldartillerie kreeg op 4 september 2002 de
standaard uitgereikt van Koningin Beatrix. Er staan twee
opschriften op: ‘Citadel van Antwerpen 1832’ en ‘Mill
1940’. Deze wapenfeiten heeft de afdeling overgenomen
van oude veldartillerie-eenheden.

Afdeling
Een van de drie regimenten veldartillerie was het Regiment
Veldartillerie Prins Frederik. Vanuit dit regiment werd
op 8 maart 1953 de 44e Afdeling Veldartillerie (44 Afdva)
opgericht. Eind 1957 werd deze afdeling onder bevel van de
1e Divisie geplaatst. Volgens de toen geldende naamsconventies moest de afdeling omgenummerd worden; het
eerste cijfer uit de naam diende het nummer van de divisie
te zijn. 44 Afdva ging dus 14 Afdva heten.
Op 1 september 1975 werd 14 Afdva mobilisabel gesteld.
Op 1 oktober 1999 werd de afdeling opnieuw opgericht
en op 1 juli 2005 uitgebreid. Op die dag werd 41 Afdeling
Veldartillerie opgeheven en werd de Bravo-batterij van die
afdeling toegevoegd aan 14 Afdva. Met de opheffing van 41
Afdva kent de Nederlandse artillerie nu twee afdelingen: 14
Afdva en 11 Afdra (Gele Rijders). De derde vuurmondbatterij is overigens inmiddels alweer ten prooi gevallen aan
bezuinigingssaneringen. Nu bestaat de afdeling uit twee
vuurmondbatterijen en een staf-stafverzorgingsbatterij.

Liederen en spreuken

Wapenfeiten

Bosnië-Herzegovina: SFOR-9 (2001), -10 (2001), -12
(2002), -16 (2004), -17 (2004);
EUFOR-1 (2004), -2 (2005)
Macedonië: Task Force Fox (2002)
Irak: SFIR-4 (2004), -5 (2005)
Afghanistan: DTF (2006), TFU-1 (2006), -2 (2006), -3
(2007), -4 (2008), -8 (2009)

Tradities

• Elk jaar wordt ‘door iedereen die met kruit omgaat’ op
4 december Sinte Barbara gevierd. Sinte Barbara is de
beschermheilige der artillerie. Ze behoedt anderen tegen
bliksem, brandgevaar en plotselinge dood.
• Tijdens belangrijke gelegenheden drinken de artilleristen
barbarabitter. Dit drankje was oorspronkelijk bedoeld om
‘het kruitslijm te verwijderen’.
• 14 Afdva heeft een eigen ceremonieel tenue, dat bestaat
uit een pak in de kleuren zwart en rood (kleuren van de
artillerie) met een dubbele rij gouden knopen en een
talpa (een middelhoge bontmuts).
• Scheidend commandanten krijgen een laatste schot
aangeboden.
• De rode stier is de mascotte van 14 Afdva. De stier staat
symbool voor onverzettelijkheid, gebundelde kracht en
snelheid. Zijn kop is omlaag gericht, als teken dat hij
gaat aanvallen.

Het artillerielied (1e couplet)

Het embleem, de aanstormende stier, is ontworpen in
1966 door de schrijver van de toenmalige dominee. Hij
won hiermee een wedstrijd die door de afdeling was
uitgeschreven. In 2001 is de tekst ‘14 Afdva’ toegevoegd.
Het embleem bestaat uit een zwart vlak met daarin een
aanstormende rode stier met zijn kop laag gericht. De stukken van 14 Afdva gaan de namen krijgen van stieren die als

Wat dreunt daar op die heide?
Wat blinkt daar in ‘t verschiet?
Wat dondert tussenbeide,
Dat men door stof niet ziet?
Hoe flikkeren die zwaarden,
Wat forse melodie.
Hoe rennen daar die paarden, (bis)
‘t Is Veldartillerie (bis)

EENHEID AAN HET WOORD
Korporaal-1
Eerste-luitenant

Wachtmeester

Juan Bruggeman

Tom van Nunspeet

Daniël Egbertzen

Chauffeur brigade /

Pelotonscommandant

Vuurleider

voorwaartse waarnemer

C-peloton, B-batterij

B-peloton, A-batterij

Stafstaf
Verzorgingsbatterij

‘Ik wilde graag bij de artillerie, omdat ze daar

‘Alweer bijna tien jaar geleden, kreeg ik een baan

‘Ik denk dat mijn functie de mooiste is die je als

met geavanceerd en imponerend materieel

‘aangeboden’ bij de artillerie. Ik had geen idee wat

manschap bij de artillerie kunt hebben. Je werkt

werken. De effecten die je met een pantserhou-

het inhield. Maar het beviel zo goed, dat ik al snel

met z’n drieën op één bak en bouwt snel een

witser kunt bereiken zijn superindrukwekkend.

wist dat ik niet meer weg wilde. Een geluk bij

hechte band op. Vanuit de eenheid zijn we gewend

De sfeer binnen de eenheid is open. Je loopt zo

een ongeluk dus, dat mijn eerste eenheid meteen

dat we alles tegen elkaar kunnen zeggen. Het leuke

bij elkaar naar binnen en babbelt met iedereen.

de juiste was. Wat mij het meest aanspreekt aan

aan 14 Afdva is dat we zo veelzijdig worden ingezet:

Wat ik positief opvallend vind, is dat de meeste

14 Afdva, is het afwisselende takenpakket en de

als artillerie, infanterie en ondersteunend. Tijdens

jongens veel meer willen leren dan in hun pak-

gezelligheid. We werken met kanonnen, maar

Battlegroup-5 zijn wij bijvoorbeeld toegevoegd aan

ket zit. Als ik 14 Afdva met één kernwoord zou

hebben ook infanterietaken. En de sfeer, die is

het verkenningspeloton en het infanteriepeloton.

moeten omschrijven, zou dat ambitieus zijn.’

gewoon fantastisch. Iedereen gaat normaal met

Eigenlijk ben ik bij toeval hier terecht gekomen,

elkaar om. Als er een nieuwe manier van optre-

maar nu ik weet hoe het is, wil ik blijven. Ik ga vol-

den is, vinden we dat met elkaar uit.’

gend jaar naar de KMS en wil daarna zeker binnen
de artillerie terugkomen.’
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Eerste-luitenant Alex Spanhak
OTC Manoeuvre (toen 13 Infbat)
Bronzen Kruis

Sergeant der eerste klasse
René Neef

‘Moed is

niet te koop’
‘Moed is niet te koop. Moed is niet te leren. Moed is niet te voorspellen. Pas als het
er op aankomt, toont zich deze ware aard.’ Met die woorden leidde minister Eimert
van Middelkoop woensdag 7 oktober op de Koninklijke Militaire Academie in Breda
de uitreiking in van de dapperheidsonderscheidingen. Zestien militairen ontvingen
een koninklijke onderscheiding voor hun uitzonderlijke prestaties tijdens acties in
Afghanistan, waaronder één postuum. Landmacht tekende de verhalen op achter hun
bijzondere daden.

44 Painfbat (toen 13 Infbat)
Kruis van Verdienste

‘We zouden hem hoe dan ook meenemen’
‘Toen we de poort uitreden en linksaf sloegen, voelde ik wel spanning’, zegt eersteluitenant Alex Spanhak, ‘maar dat was snel voorbij en dan doe je gewoon je ding.’
In de nacht van 19 op 20 september 2007 staat Spanhak standby op
FOB Volendam. Dankzij Intell-gegevens bestaat het vermoeden dat
de Taliban IED’s hebben gelegd op de route naar Shingola-West. De
compagniescommandant stuurt een peloton, eenheid 2.2, daarom te
voet op patrouille om dat bericht te checken.
Het duurt niet lang of 2.2 raakt verwikkeld in een zwaar vuurgevecht
met de Taliban. Als het omsingeld is, besluit luitenant Spanhak een
eenheid te formeren en er op uit te gaan, wetende dat hij eerder
bij 2.2 kan zijn dan de QRF. Met drie Bushmasters gaat hij op weg
om ondersteuning te bieden. ‘We hadden de drie Bushmasters met
voertuigbemanning en dat was het. De overige mannen moesten
achterblijven om Volendam draaiende te houden,’ vertelt Spanhak.
De luitenant maakt contact met 2.2 en krijgt door dat het peloton zich
eigenhandig uit de omsingeling heeft weten te vechten maar door de
hoge vijanddruk niet in staat is de gewonde mee te nemen. Het gaat
om soldaat der eerste klasse Tim Hoogland die door het peloton, dat
immers te voet optreedt, met geen mogelijkheid bereikt kon worden
tijdens het gevecht.
Spanhak aarzelt geen moment en dirigeert zijn Bushmasters richting
de plek waar Hoogland zou moeten liggen. Wat zijn toestand is, weet
Spanhak niet en het maakt hem ook niet uit. ‘Beelden van Irak en
Somalië, waarbij collega’s door de straten worden gesleept, schoten
gelijk door mijn hoofd. We zouden hem hoe dan ook meenemen.’
De rit naar Hoogland is geen plezierige. ‘We moesten hem lokaliseren, dus we konden niet vol gas rijden. Stapvoets reden we verder,
waarbij we volop onder vuur werden genomen. Dat klinkt als opspattend grind tegen de zijkant van de Bushmaster. Maar je weet wel
beter.’
Ze slagen erin het lichaam van Tim tot op tien meter te naderen en
meteen daarna barst het vuur in alle hevigheid los. ‘We werden al
snel met mortieren onder vuur genomen. De voorste bak stond op
ongeveer dertig meter van de Taliban. Ik besloot al snel dat ik degene
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moest zijn die Tim zou gaan halen. De rest was druk bezig met het
gevecht, ik had nog wel een AMV’er maar besloot al snel dat hij een
schaars middel was. Hij was namelijk de enige verpleegkundige. Tim lag
zo’n tien meter van me vandaan maar onder vuur is dat best een afstand.
Ik ben geen dokter maar zag wel gelijk dat hij overleden was. Maar hij
moest natuurlijk nog wel geborgen worden dus ben ik weer naar hem
toe gekropen.’
Terwijl Spanhak probeert Hoogland bij zijn Bushmaster te krijgen,
is sergeant der eerste klasse René Neef, commandant A-groep, uit de
achterste Bushmaster gestapt om een goed overzicht te krijgen van het
gevechtsveld. ‘Van binnen is het niet makkelijk een compleet beeld
te krijgen. Dus om te kijken of we goed gepositioneerd stonden, ben
ik naar buiten gegaan. Nadat ik eerst mijn patroonhouder leeg had
gevuurd, zag ik dat Alex met zijn ene vrije hand bezig was Tim naar de
Bushmaster te slepen. Het was mij snel duidelijk dat dat niet zou gaan
lukken en dus ging ik hem helpen.’
Spanhak: ‘Tim was een gezonde vent van negentig kilo en met zijn uitrusting erbij is dat een behoorlijk gewicht. Toen René erbij kwam, lukte
het om Tim bij de Bushmaster te krijgen.’
Met hulp van de AMV’er krijgen ze Hoogland naar binnen. Daarmee is
het gevecht alleen nog niet afgelopen, want terwijl Spanhak en Neef met
Hoogland bezig zijn, krijgt de voorste Bushmaster meerdere treffers,
waardoor deze werd uitgeschakeld. ‘We moesten dus gelijk door om de
jongens uit het defecte voertuig te halen.’
Met achterlating van de kapotgeschoten Bushmaster, maakt de QRF zich
los van de vijand en zet het koers naar Camp Hadrian. Nu kan maximale
vuursteun ingezet worden om de Taliban te verjagen. Eenheid 2.3 komt
vervolgens eenheid 2.2 ophalen. Tijdens de tocht naar Deh Rawod meldt
de luitenant het nieuws over de dood van Tim Hoogland niet. ‘Het heeft
geen zin om dat te vertellen terwijl de eenheden nog aan het vechten
zijn. Soms kun je beter even je bek houden.’
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Sergeant-majoor Jacob van Velsen
ISK Harskamp (toen 45 Painfbat)
Kruis van Verdienste
Opperwachtmeester Marc Hammink
OTC Manoeuvre (toen 43 BVE)
Kruis van Verdienste

‘Leading by example noemen ze dat’
Opperwachtmeester Marc Hammink ging meerdere malen onder vijandelijk vuur als eerste man bezette quala’s binnen. Tijdens operatie
Kapcha As op 12 en 13 januari 2008 bewees hij over uitzonderlijke
leiderscapaciteiten te beschikken.
‘Het Afghan National Army (ANA) peloton waarmee we de actie in
gingen was net uit de opleiding en nog onervaren. Ik was mentor
van de pelotonssergeant. Bij het uitstijgen van het voertuig liepen we
gelijk in een hinderlaag. Ik zou samen met de tolk en drie ANA’s de
quala innemen, maar op het moment dat het vuur opende, weigerden
ze mee te gaan. Daardoor stond ik alleen in een open gebied en was
ik een gemakkelijk doelwit. Teruggaan was geen optie, daarom ging ik
in mijn eentje richting de quala en nam het huis in.
Mijn hart zat in mijn keel. Mijn collega’s Gerwald en Daniël waren
druk bezig om de ANA’s de greppel uit te duwen zodat we de aanval
door konden zetten. Dat lukte en we gingen samen de quala binnen.
We stelden het huis veilig zodat de infanterie kon bijsluiten.
Bij een tweede opdracht moesten we een ander qualacomplex innemen. Het benaderen van het huis was alleen mogelijk via een open
vlakte. Direct lagen we onder vuur. We zijn de open vlakte sprongsgewijs overgestoken. Ik ging wederom als eerste met twee ANA’s het
huis binnen. ‘Leading by example’, noemen ze dat. Zo liet ik aan de
sergeant zien wat er van hem verwacht werd.
Leidinggeven vond ik niet moeilijk. Normaal ben ik OPC van het
verkenningspeloton dus je weet niet beter. Onze voorbereidingstijd
met de ANA’s was kort. Wederzijds vertrouwen was er nog niet. Maar
juist dat ik nu als enige voorwaarts ging, maakte de vertrouwensband
direct een stuk sterker. Wij lieten zien dat wij daar zijn om samen mét
hun te vechten, in plaats van dat zij voor ons vechten.’

Sergeant Maurice Vissers
11 Infbat (toen 17 Painfbat)
Kruis van Verdienste

‘Ik had even twintig seconden
reactietijd nodig’
Op 19 januari 2007 wordt een voertuig van de patrouille van
groepscommandant Maurice Vissers geraakt door een Vehicle Born
Improvised Explosive Device (VBIED). Maurice neemt de leiding van
zijn getroffen pc over.
Het peloton van Maurice bevindt zich op de vooruitgeschoven post
Poentjak. Met vijf voertuigen gaan ze op patrouille in de Baluchivallei. ‘Toen we in een overwatch stonden, heb ik mijn Minimi-ploeg
hun 60 mm. mortier laten testen. Direct daarop kwamen vrouwen en
kinderen uit hun woningen. Uit angst voor de mortieren, dachten we.
We werden er niet spichtig van.’
Een paar minuten later komt er een burgervoertuig op de patrouille
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af. Maurices chauffeur vertrouwt het niet en rijdt er omheen. ‘De
YPR van de genie reed er vlak langs en op dat moment ontplofte de
burgerauto. Meteen kregen we ook KKW-vuur over ons heen. Onze pc
kreeg een scherf in zijn gezicht en was zo goed als uitgeschakeld. Het
leidinggeven kwam dus nu op mij aan’, vertelt Maurice. ‘Ik had even
twintig seconden reactietijd nodig, toen herpakte ik mezelf en begon
bevelen uit te delen.’
Maurice zet zijn YPR op de heuvel en laat zijn groepsleden uitstijgen
om zicht op de vijand te krijgen en gericht vuur uit te kunnen brengen. ‘Vervolgens rende ik een stuk naar beneden om het Medevacpunt te bepalen. Daarna ben ik met mijn chauffeur en boordschutter
naar de Genie-YPR gereden, om het inzittende personeel te ontzetten.
De gewonden waren toen al afgevoerd met de Medevac-heli.’
Over het Kruis van Verdienste is Maurice zeer te spreken. ‘Ik ben blij
met de erkenning die ik nu krijg. Wel vind ik het jammer dat mijn
collega’s van toen er niet allemaal bij konden zijn.’

Korporaal der eerste klasse
Mark Groen
12 Infbat
Kruis van Verdienste

‘Ons initiatief wordt nu terecht beloond’
Soldaat-1 Mark Groen gaat op 6 september 2006 op patrouille bij
Deh Rawod als MB-chauffeur. Al gauw loopt de voetpatrouille van
zijn collega’s in een hinderlaag. ‘Ze konden geen kant op en moesten
dekking zoeken achter een quala. Zodra ze hun hoofd om de hoek
staken, vlogen de kogels om hun oren.’
Mark en zijn boordschutter staan op een gedekte locatie. Zodra ze de
schoten horen die richting hun collega’s worden gevuurd, probeert
Mark radiocontact op te nemen met de pc. Dat lukt hem niet, waarop
hij met Alex (die al een Kruis van Verdienste ontving, toen Mark nog
op uitzending was, red.), de boordschutter van één van de andere
MB’s, besluit dat ze iets moeten doen aan de benarde situatie. Ze
nemen de leiding over de drie MB’s en het personeel en besluiten zo
snel mogelijk naar voren te gaan om hun collega’s vuurdekking te
geven. ‘Het vuur leek van alle kanten te komen. Toen we eenmaal op
een zichtgedekte locatie aankwamen, zagen we constant Taliban-strijders hun kop boven de heuvel opsteken. Daar hebben we maximaal
40 mm’s op afgevuurd.’
Terwijl de MB’s vuurdekking geven, maakt de Patria een omtrekkende beweging en ziet kans de volledige voetpatrouille in te laten
stijgen en naar een veilige locatie te brengen. Wonderbaarlijk genoeg
raakt niemand gewond. ‘De boordschutter van de derde MB had echt
veel geluk’, zegt Mark. ‘Hij kreeg een directe treffer in het handvat
van zijn MAG, maar werd zelf niet geraakt.’
Mark concludeert dat hij veel geluk heeft gehad. ‘Achteraf gezien
hadden we beter de Patria naar voren kunnen sturen. Onze MB’s
waren nogal vuurtrekkers. Maar gelukkig is het goed afgelopen. Het
initiatief van Alex en mij wordt nu terecht beloond. Mijn gemoedstoestand was helder en we hebben een weloverwogen besluit genomen
om onze collega’s te helpen. Ik ben blij dat we nu waardering krijgen
voor onze handelingen.’

‘Het vuur was niet het
grootste probleem, maar de
rondvliegende munitie’
Sergeant-majoor Jacob van Velsen krijgt zijn Kruis van Verdienste voor een actie
waarbij geen Talibanstrijders betrokken waren. Dat maakt zijn daad er echter niet
minder om. De toenmalige groepscommandant van 45 Painfbat zwom op 7 juni
2008 de Helmand rivier over en redde vijf mensen uit een brandend huis.
‘We kregen de melding dat er brand was uitgebroken in Coyote-West.
We zagen de vlammen boven de qualamuur omhoogschieten,’ aldus
Van Velsen. Hij verzamelt snel zijn mannen en in de MB’s verplaatsen ze zich naar de rivier. ‘Om de rivier over te komen moesten we
gebruik maken van een pontje, bemand door lokale Afghanen. Het
pontje lag er wel, maar de bemanning was even nergens te bekennen.’ Van Velsen besluit dan zelf maar zwemmend de Helmand over
te steken.
Na een zware zwemtocht in de woest kolkende rivier bereikt Van
Velsen de overkant. Al snel wordt duidelijk dat drie soldaten van de
Battlegroup, één OMLT’er en een Afghaanse collega zich nog in de
quala bevinden. Ze zitten in een kamer die van de uitgang is afgesneden door de vuurzee op de binnenplaats.
‘Het vuur was niet het grootste probleem, maar de rondvliegende
munitie die door de hitte overal aan het ontploffen was. Je zag tracers
door de lucht gaan, handgranaten die afgingen... Ik moest wel even
slikken toen ik naar binnenging. Ik wist waar ze ongeveer moesten
zitten dus ik ben de binnenplaats over gerend, te midden van al die
ontploffende munitie.’
In de kamer treft de sergeant-majoor de vijf mensen aan. De Afghaan
is gewond aan zijn been en wordt behandeld door één van de Nederlanders. Een ander probeert wanhopig met een Kalashnikov een gat

Wachtmeester
Dayrohn Wiesken
OTC Manoeuvre (toen 43 BVE)
Kruis van Verdienste

‘Recht voor mijn ogen
zakte hij door zijn knieën’
‘Met verkenners van 43 Brigade Verkenningseskadron maakten we
deel uit van het Operational Mentoring Liaison Team. Op 12 januari
2008 zaten we midden in de operatie Kapcha As. Samen met een
schutter van de Afghan National Army hield ik de wacht op een quala.
Er was Taliban in de buurt die wilden aanvallen.
Korporaal Marc van der Kuilen kwam het dak op. Ik wees hem de
groep aan en vertelde hoe hij bij hen kon komen. Al bij zijn eerste
stap werd hij getroffen. Recht voor mijn ogen zakte hij door zijn

in de keiharde qualamuur te beuken. ‘Ze waren blij om me te zien
maar te bang om mij te volgen. Ze dachten dat ze het niet zouden
overleven als ze zich op de binnenplaats zouden wagen.’
Terwijl Van Velsen op de mannen inpraat, is de groep buiten met
pikhouwelen in de weer om van de andere kant een gat in de muur te
hakken. ‘Ik hoorde ze bezig en ben gaan kijken of het zou lukken.’ Na
een wederom hachelijke oversteek, staat Van Velsen weer buiten. Eén
blik op de mannen met de pikhouwelen zegt hem genoeg. ‘Dat ging
hem niet worden, die muur was veel te hard en te dik.’
‘Ik rende weer naar binnen. De anderen waren verbaasd maar ook
blij om mij weer te zien. Ze hadden al afscheid van elkaar genomen
maar het feit dat ik nu al drie keer de binnenplaats was overgestoken,
gaf hen nieuwe hoop. Alleen één persoon durfde nog steeds niet dus
die heb ik toen de helm en het scherfvest gegeven en uiteindelijk
zijn we als een treintje naar buiten gegaan. Eenmaal uit de quala was
het een kwestie van koppen tellen en gelukkig bleek dat iedereen het
overleefd had.’
Van Velsen heeft tijdens de actie geen moment angst gevoeld. Ik deed
gewoon wat ik dacht dat ik moest doen. Ook toen het achter de rug
was voelde ik nog niet veel. De emoties kwamen echt pas een dag later, toen ik mijn pc weer zag. Toen begon het pas door te dringen wat
er allemaal gebeurd was en dat het ook anders had kunnen aflopen.’

knieën. De ANA-schutter wilde opstaan om het vuur te beantwoorden, maar ik hield hem tegen. Het was te gevaarlijk. ‘Stay down,
sniper’, schreeuwde ik. Ik liet de portofoon vallen en deed een poging
om naar Marc toe te kruipen. Precies op dat moment vlogen er twee
projectielen over me heen. Ik zocht dekking achter de muur en dacht
bij mezelf: ik moet hem van het dak af zien te krijgen.
Ik kroop richting zijn voeten die het dichtste bij me lagen. Ik wilde
hem wegtrekken, maar door zijn verwondingen lukte dat niet. Ik
kroop naar zijn hoofd. Marc pakte me met beide handen vast op mijn
rug. We lagen zwaar onder vuur, maar ik wist ons al kruipende in
veiligheid te brengen. Later hoorde ik dat hij combat ready uitgerust
was en in totaal 140 kilo woog. De wachtmeester Meijering en majoor
Gorrissen tilden hem van het dak en behandelden hem direct.
Je hebt een band met collega’s, zeker in Afghanistan. Als er iets met
jou gebeurt, verwacht je ook dat iemand je helpt. Ik heb Marc na twee
dagen opgezocht op Kamp Holland. Hij herkende mijn stem: ‘Hey, jij
was het op het dak’. Dat gaf me een vet gevoel. We hebben regelmatig
contact. Je krijgt een speciale band met iemand als zoiets gebeurt.’
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