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- 320 MATERIEELLOGISTIEKE GROEP

EEN BELANGRIJK KENMERK VAN HET OPERATIONEEL
ONDERSTEUNINGSCOMMANDO LAND (OOCL) IS DE
GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE EENHEDEN. HET OOCL ZAL
ECHTER ALTIJD VOLOP IN BEWEGING BLIJVEN. SOMS GAAN
EENHEDEN SAMEN EN WORDEN LOCATIES OPGEHEVEN. DE
ONDERSTAANDE KAART GEEFT DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
WEER OP 1 JANUARI 2009.
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Met de officiële oprichting van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL)
op 5 februari luiden we een nieuw tijdperk in. Bij een nieuwe eenheid, hoort een nieuw logo,
een nieuw motto en een nieuwe naam voor ons personeelsblad. Deze naam weerspiegelt het
mouwembleem van ons commando als geheel, maar ook dat van het onderdeelsembleem van
de staf- en stafcompagnie in het bijzonder. Zo’n frisse, nieuwe start betekent dat we weer aan
elkaar moeten wennen. Er zijn een aantal nieuwe gezichten bijgekomen en met z’n allen moeten
we leren samen te werken in deze prachtige eenheid. Dit houdt ook in dat we ‘de veren moeten
schudden’, omdat niet alles vanaf het eerste moment duidelijk zal zijn. Wie zit waar? En wie doet
wat? Nu ga ik geen pleidooi houden om daarvoor alle tijd te nemen, want die tijd is er simpelweg
niet. De staf- en stafcompagnie zijn dan wel gereorganiseerd, maar onze eenheden niet! En alle
werkzaamheden gaan gewoon door. Ik pleit echter wel voor wat geduld en enig begrip voor de
nieuwe situatie.
In de praktijk gaan de eenheden dus niet veel merken van alle veranderingen. Zij blijven doen
waar ze al heel lang erg goed in zijn en onze ‘klanten’ kunnen nog steeds rekenen op de bekende
kwaliteit van onze dienstverlening. Daarmee onderstreep ik meteen de kerntaak van het OOCL en
datgene wat de elf eenheden verbindt; namelijk de operationele ondersteuning. Dat wil zeggen;
ondersteuning onder operationele omstandigheden in een missiegebied, maar net zo goed de
ondersteuning waarbij we rekening houden met de operationele taakstelling en omgeving van de
te ondersteunen manoeuvre-eenheden.
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Voor die operationele ondersteuning hebben we nu alle disciplines
in huis. Deze veelzijdigheid biedt grote mogelijkheden. De uitdaging is natuurlijk om samen één product te leveren, om zo de te
ondersteunen eenheden van het Commando Landstrijdkrachten
nog beter van dienst te zijn.
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aan een mouwembleem met een
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Waarom een

Feniks?

De eenheden van het Operationeel Ondersteuningscommando
Land (OOCL) zijn herkenbaar aan een mouwembleem met een
afbeelding van een feniks die herrijst uit zijn as. Achter de vogel
is een zwaard zichtbaar. Het motto dat het OOCL voert, is: ‘kracht
door veelzijdigheid!’. Het embleem uitgelegd…

Toen & Nu
Van commando naar brigade naar commando
Elf ondereenheden - verdeeld over acht disciplines
- gaan vanaf heden samen verder onder de naam
Operationeel Ondersteuningscommando Land. Een
belangrijk moment, maar ook een moment om kort
stil te staan bij hoe het begon..

Mythologie
Feniks: Phoenix (Grieks, red.)
Volgens de Griekse mythologie was de feniks
een veelkleurige vogel die in staat was steeds
weer opnieuw uit zijn eigen as geboren te
worden. Om dit te kunnen, maakte hij bovenin
een boom een nest van kruiden. Wanneer de
feniks zich daarin nestelde, verbrandde hij.
Echter door de geur van kruiden werd zijn ziel
meegevoerd en kon een jonge feniks worden
geboren, klaar om een nieuw leven te starten.
Het christelijke geloof zag de feniks daarom
ook wel als het symbool voor herrijzenis.

De feniks versus het OOCL

TOEN:

NU:

1 LOGISTIEKE BRIGADE
HET IS NOG GEEN VIER JAAR GELEDEN - OM PRECIES TE ZIJN OP 15 MAART
2005 - DAT 1 LOGISTIEKE BRIGADE HET TOENMALIGE DIVISIE LOGISTIEKE
COMMANDO OPVOLGDE. MET RUIM VIERDUIZEND MILITAIREN EN BURGERS
WAS DE LOGISTIEKE BRIGADE DE GROOTSTE BRIGADE VAN DE LANDMACHT.
BIJ ALLE GRONDGEBONDEN OPERATIES WAS ZE VERANTWOORDELIJK
VOOR DE BEVOORRADING EN TRANSPORT, HERSTEL EN ONDERHOUD EN
GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VRIJWEL ALTIJD GOLD: ‘FIRST IN, LAST
OUT’.

OPERATIONEEL ONDERSTEUNINGSCOMMANDO LAND
(ENGELSE BENAMING: OPERATIONAL SUPPORT COMMAND LAND)
BINNEN HET OPERATIONEEL ONDERSTEUNINGSCOMMANDO LAND (OOCL)
ZIJN DE ‘BLOEDGROEPEN’ VAN 1 LOGISTIEKE BRIGADE SAMENGEBRACHT MET
101 GENIEBATALJON, 101 CIS BATALJON, 103 ISTAR BATALJON, 1 CIMIC
BATALJON EN HET COMMANDO LUCHTDOELARTILLERIE. DE SAMENVOEGING
IS HET GEVOLG VAN HET VERMINDEREN VAN HET AANTAL STAVEN. MAAR ER
IS MEER. HOEWEL DE BRIGADES QUA DISCIPLINES VAN ELKAAR VERSCHILLEN,
HEBBEN ZE VEEL GEMEEN. BEIDE HEBBEN ERVARING OP HET GEBIED VAN
(RE)DEPLOYMENT, ZE KOMEN ALS EERSTE IN HET GEBIED EN GAAN ALS LAATSTE
WEER WEG EN ONDERSTEUNEN DE EENHEDEN VAN DE KRIJGSMACHT, OVERAL
EN ALTIJD ONDER OPERATIONELE OMSTANDIGHEDEN. MET ZO’N 6500
PERSONEELSLEDEN IS HET OOCL VERGELIJKBAAR MET DE KONINKLIJKE
MARECHAUSSEE. DE VOORNAAMSTE TAAK VAN HET OOCL LIGT BIJ HET

DE DRIE REGIMENTEN DIE IN DE LOGISTIEKE BRIGADE WAREN

De veelkleurigheid van de feniks komt terug
in de diversiteit van het OOCL. Acht hoofddisciplines; van geneeskundig tot herstel, van
de genie tot verbindingen. Het enige wat deze
eenheden als overeenkomst hebben, is het
operationeel ondersteunen van de manoeuvreeenheden. Deze ondersteuning zal voor alle
disciplines en bij elke inzet op een andere wijze
plaatsvinden. De wijze van steunverlening is immers afhankelijk van veel factoren.
Het keer op keer aanpassen van de operationele steun aan een nieuwe situatie komt tot
in uiting in de ‘wedergeboorte’ van de feniks.
Het ‘nest’ staat voor de vredessituatie - een
veilige thuishaven - waar eenheden zich herstellen en kunnen voorbereiden op hun nieuwe
taak.
In het embleem van het OOCL is ook een
zwaard zichtbaar. Een zwaard is het symbool
voor macht en weerbaarheid en staat voornamelijk voor de eenheden waar steun aan
wordt geleverd. De donkergroene kleur op de
achtergrond geeft het landgebonden operationeel optreden weer.

VERTEGENWOORDIGD – REGIMENT BEVOORRADING EN TRANSPORT,
TECHNISCHE TROEPEN EN DE GENEESKUNDIGE TROEPEN – HEBBEN ZO
HUN EIGEN GESCHIEDENIS. MAAR OVEREENKOMSTIG IS DAT ALLE DRIE DE
‘BLOEDGROEPEN’ AL EEUWENLANG MILITAIREN VAN DE BROODNODIGE
LOGISTIEKE ONDERSTEUNING VOORZIEN.

101 GEVECHTSSTEUNBRIGADE
DE GESCHIEDENIS VAN 101 GEVECHTSSTEUNBRIGADE (101 GSB)
KENMERKT ZICH DOOR DE VELE NAAMSVERANDERINGEN. IN EERSTE
INSTANTIE KOMT 101 GSB VOORT UIT HET DIVISIE GEVECHTSSTEUN
COMMANDO. OP 23 MEI 2001 WORDT HET DIVISIE GEVECHTSSTEUN
COMMANDO (DGC) OPGERICHT. VERSCHILLENDE SPECIALITEITEN ALS DE
GENIE, LUCHTVERDEDIGING, TELECOMMUNICATIE EN INLICHTINGEN VALLEN
DAN SAMEN ONDER ÉÉN COMMANDO. HET DGC VESTIGT ZICH OP DE
LUITENANT-KOLONEL TONNETKAZERNE IN ’T HARDE. HIER BLIJFT HET
ECHTER NIET BIJ. OP 1 JANUARI 2004 STAAT ER EEN NAAMSVERANDERING
EN VERHUIZING OP DE PLANNING. DE NAAM VERANDERT IN COMBAT
SUPPORT COMMAND EN DE STAF VERHUIST NAAR DE FRANK VAN
BIJNENKAZERNE IN APELDOORN. TOCH BLIJFT OOK DEZE NAAM NIET LANG
BESTAAN. DE ENGELSE NAAMGEVING COMBAT SUPPORT COMMAND KOMT
NAMELIJK NIET OVEREEN MET DE NEDERLANDSE EENHEIDSAANDUIDINGEN.
HET GEVOLG IS DAT HET COMMANDO IN MAART 2005 HAAR NAAM
DEFINITIEF WIJZIGT IN: 101 GEVECHTSSTEUNBRIGADE. HOEWEL DEFINITIEF?
DE REST IS HISTORY…

OPERATIONEEL ONDERSTEUNEN VAN ALLE GRONDGEBONDEN EENHEDEN VAN
DE KRIJGSMACHT WAAR OOK TER WERELD, TIJDENS OEFENINGEN EN OP MISSIE.
DAARNAAST HEEFT ZE DE OPDRACHT OM IN 2010 ALS STAF (RE)DEPLOYMENT
OP TE TREDEN IN AFGHANISTAN. VOOR DE EENHEDEN VERANDERT ER IN
DE PRAKTIJK WEINIG. ALLEEN IN DE AANSTURING GAAN ZIJ HET MERKEN,
WANT DE STAF- EN STAFCOMPAGNIE VAN HET OOCL ZIJN WEL GRONDIG
GEREORGANISEERD.

Operationeel Ondersteuningscommando Land:
grootste eenheid van
de landmacht, de meeste
specialistische functies,
26 locaties in Nederland.

Embleem
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103 ISTAR bataljon

‘112’ Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie:

‘Wij redden levens’
“Ze zijn wat van plan”, mompelt de tolk. Om vervolgens zijn collega’s
van de Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie serieus te waarschuwen.
“Een ambush!!!” De collega meldt het bericht aan de commandant, het
balletje gaat rollen om een aanslag te voorkomen. “De Elektronische
Oorlogsvoeringcompagnie redt levens. Bewijzen kan ik het niet, maar ik
weet honderd procent zeker dat het zo is.”
Aan het woord is adjudant Jan Jansen.
Hij is al twintig jaar verbonden aan de
Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie,
heeft vier uitzendingen meegemaakt en
als hij binnenkort niet met Functioneel
Leeftijdsontslag zou gaan, stond hij nu
wellicht wederom op de vliegtuigtrap met
bestemming Afghanistan.
102 Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie (EOV) maakt deel uit van 103
ISTAR bataljon dat staat voor Intelligence
(Inlichtingen), Surveillance (Bewaking),
Target Acquisition (Doelopsporing) and
Reconnaissance (Verkenning). Het is een

bundeling van alle activiteiten op het gebied van inlichtingen en verkenning. Werk
dat uiteenloopt van goed contact opbouwen met de plaatselijke bevolking in een
uitzendgebied tot het onderscheppen van
vijandelijke communicatie met high-tech
apparatuur. Vooral bij dat laatste is een belangrijke rol weggelegd voor de EOV. “Wij
luisteren vijandelijke eenheden af, bepalen
vervolgens waar de vijand zich bevindt en
wat hij van plan is. In Afghanistan rijden
we bijvoorbeeld met ons voertuig - de
Fuchs - mee in konvooien. Met de hulp
van een tolk luisteren we vijandelijk radio-

‘Het gebeurt wel eens
dat het konvooi door
onze inspanningen wordt
gewaarschuwd
voor een ambush.’

TEKST: ELLEN BEERNINK

(Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance)

Hoofdlocatie:
(luitenant-kolonel Tonnetkazerne)
’t Harde

Sterkte:
650 werknemers

Eenheden:

verkeer af en zo gebeurt het nogal eens dat
het konvooi door onze inspanningen wordt
gewaarschuwd voor een hinderlaag.”
De rol van de tolk is hierin van onschatbare
waarde. “Zeker in Afghanistan, waar een
EOV- detachement deel uit maakt van de
ISTAR-Module, kunnen we niet zonder”,
weet de adjudant. “Op Kamp Holland bij
Tarin Kowt zit een tolkenpool. Daar zit
zoveel ervaring in. Het gebeurt al dat een
tolk tijdens het afluisteren van het radioverkeer de stem van een bepaalde tegenstander herkent en hiermee is hij een hele
goede aanvulling op onze interceptietaak.”

Bataljonsstaf
Militaire Inlichtingen- en stafeskadron
101 Remotely Piloted Vehicle batterij
101 Artillerie Ondersteuningsbatterij
102 Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie
103 Grondgebonden Verkenningseskadron
104 Grondgebonden Verkenningseskadron

Taken:
Het bataljon verzamelt, analyseert
en geeft inlichtingenadvies aan operationele commandanten. Door de
integratie van diverse inlichtingendisciplines is het bataljon in staat om op
een flexibele en slagvaardige wijze te
werken. Het bataljon beschikt over
verkenningseenheden die zijn uitgerust met zeer geavanceerd materiaal.
Verder kan het bataljon gebruik
maken van materiaal, kennis en vaardigheden op het gebied van beeld-,
computer-, radio- en frequentietechnologie.

ISTAR
PHOENIX SPECIAL 2009
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‘Wij starten een project,
maar de bevolking moet het doen’
Zijn ogen beginnen te glinsteren als
hij over Civil Military Co-operation
(CIMIC, red.) vertelt. “Het contact
met de plaatselijke bevolking, met
de internationale hulporganisaties en
de dankbaarheid die je terugkrijgt,
maken het tot zo’n mooi vakgebied.”
Als ervaren CIMIC-functionaris en
betrokken bij de oprichting van 1
CIMIC bataljon leidt kapitein Imre
Bokodi nu toekomstige CIMIC
mensen op.

bij de gemiddelde militair en burger nog
is. ‘Jullie doen iets met waterputten slaan
toch?’ Ja, dat zijn vaak de reacties die we
krijgen op ons werk, weet de kapitein.
“Dat snap ik wel. Het uitdelen van schoolboeken is nou eenmaal zichtbaarder dan
een Afghaanse boer uitleggen hoe hij onderhandelingen moet voeren over de ver-

“CIMIC is een ontzettend belangrijk middel voor een commandant tijdens een
militaire missie. Een oorlog is al lang niet
meer alleen kinetisch (traditionele manier
van oorlogsvoering, red.), de ‘hearts and
minds’ winnen wordt steeds belangrijker.
Hoe creëren we draagvlak bij de lokale
bevolking? En waar kunnen wij elkaar helpen? CIMIC bestaat eigenlijk al heel lang.
In Bosnië en Irak deden we het en nu in
Afghanistan wordt CIMIC in toenemende
mate door de commandant ingezet.”

koop van zijn oogst. Maar CIMIC is meer
dan schoolboeken uitdelen. Met kennis
op het gebied van openbaar bestuur, economie, onderwijs en civiele infrastructuur,
proberen we de bevolking een handreiking
te doen. Een misvatting is dat CIMICspecialisten daadwerkelijk de projecten
uitvoeren. Wij starten een project, maar de
plaatselijke bevolking moet het uiteindelijk
doen.”

Projecten
Hoe gepassioneerd Bokodi kan vertellen
over zijn functie, hoe onbekend het werk

voet. Dat is ook meteen het spanningsveld waar je inzit, meent Bokodi. “Je
kunt in Afghanistan niet met één MB’tje
het dorp inrijden en met de mensen
praten. Dat kan om veiligheidsredenen
gewoon niet. Dat is wel eens jammer,
want de barrière voor de bevolking om
met ons te praten is door de aanwezig-

‘We doen meer dan
schoolboeken uitdelen’

Patrouille
Inmiddels maken CIMIC-militairen structureel deel uit van de Combined Arms Teams
(CAT) in Uruzgan. Ze gaan mee op de
zogehete sociale patrouilles, rijdend of te

heid van een compleet konvooi groot. De
toestand van een gebied is heel belangrijk
voor ons werk. Het oprichten van een
lokaal CIMIC-huis, een soort buurthuis,
is vanwege de veiligheid in Uruzgan nu
bijvoorbeeld niet mogelijk.”
Hoewel hij in zijn dagelijkse werkzaamheden andere militairen de beginselen
van CIMIC leert, is Bokodi zelf nog niet
als voltijd CIMIC militair uitgezonden
geweest. “Ik heb CIMIC twee uitzendingen als ‘neventaak’ gedaan en ben toen
helemaal enthousiast geworden. Het is
zeker een diepe wens om nog een keer
die kant op te gaan.”

1 CIMIC bataljon
(Civil Military Co-operation, red.)

Hoofdlocatie:
Apeldoorn (Frank van Bijnenkazerne)

Sterkte:
500 medewerkers

Eenheden:
Stafelement
Commando & instructiegroep CIMIC
Support Elementen
Commando & instructiegroep Reservisten Specifieke Deskundigheid
CSE: CIMIC Support Elementen
IDEA: Integrated Development
Entrepreneurial Activities

Taken:
CIMIC staat voor civiel- militaire
samenwerking. CIMIC is een militair
middel dat de commandant tijdens
een missie ondersteunt bij het halen
van een doel: bijdragen aan bijvoorbeeld de veiligheidssituatie en stabiliteit van het land zodat militaire aanwezigheid niet langer noodzakelijk is.
1 CIMIC bataljon bestaat uit een staf
en een pool reservisten en neventakers van ongeveer vijfhonderd mannen en vrouwen. De functioneel specialisten zijn - afhankelijk van hun
specialistische kennis - werkzaam
in verschillende gebieden. Denk
bijvoorbeeld aan bouwkundigen,
ICT’ers, landbouwdeskundigen, bedrijfsconsultants, bankiers en artsen.
Wanneer er in een missiegebied behoefte is aan specifieke vakkennis en
ervaring, dan krijgt de specialist een
aanvullende opleiding gericht op de
uitzending. Na afloop van de uitzending keert een functionele specialist
weer terug naar zijn of haar reguliere
baan in de burgermaatschappij.

CIMIC
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Brigadegeneraal Jan Broeks over zijn leiderschap:

‘Ik wil hoe dan ook
In juni 2007 trad hij aan
als commandant van 1
Logistieke Brigade. Een
brigade die met ruim
4000 militairen en burgers
en drie specialismen al
veelzijdig te noemen was.
Nu - ruim anderhalf jaar
later - voert brigadegeneraal
Jan Broeks het commando
over 6500 mannen en
vrouwen verdeeld over elf
eenheden. “Ik realiseerde
mij in het begin niet de
omvang van het Operationeel
Ondersteuningscommando
Land.”

Bij sommige eenheden is hij een bekend
gezicht; bij anderen nog niet. Wie is die
generaal die een eenheid zo groot als de
Koninklijke Marechaussee gaat leiden?
Een kennismaking met brigadegeneraal
Jan Broeks…
‘Kan ik iedereen wel de aandacht geven
die ze verdienen?’, was een gedachte die
meerdere malen door het hoofd van de
generaal spookte. Met de samenvoeging
van 101 Gevechtssteunbrigade en 1

Eenheden met een eigen, unieke specialisatie die allemaal de nodige aandacht
vragen.
Broeks: “Met de angst dat ik tekort zou
schieten als commandant heb ik in het begin best gezeten. Je doet mij namelijk niet
meer plezier dan met een bezoek aan de
eenheden. Gewoon de vloer op en met de
mensen praten. Het is allemaal mooi wat
ik en mijn staf bedenken, maar hoe het
daadwerkelijk overkomt, wil ik zelf zien en
horen. We hebben er veel nieuwe discipli-

‘Ik wil van het OOCL
geen eenheidsworst maken’
Logistieke Brigade tot het Operationeel
Ondersteuningscommando Land (OOCL)
komt het aantal onderliggende bataljons
en compagnieën namelijk op elf te liggen.

nes bij gekregen, die ik allemaal wil leren
kennen. Het wordt flink sparren qua tijd
en ik moet keuzes maken, maar ik hoop
zichtbaar te blijven op de werkvloer.”

ZICHTBAAR blijven’
Verkooppraatje
Laat je de naam van een willekeurige
brigade van de landmacht vallen, dan
heeft iedereen daar een beeld bij. Maar
het begrip Operationeel Ondersteuningscommando Land is niet het eerste
waar men warm voor loopt. Tijd voor
een charmeoffensief?
“Ik realiseer mij dat het woord ‘Commando’ een vaag begrip is. In onze
taakuitvoering moeten we dus meteen
laten zien wie wij zijn en wat we kunnen. Natuurlijk is het OOCL nog niet
bij elke collega bekend, maar binnen de
krijgsmachtonderdelen worden we zeker
al als partner genoemd”, weet Broeks.
“In de opstartfase is meestal een dipje te
ontdekken. Niet alleen in de staf moet
men aan elkaar wennen, ook de klanten
moeten ons weer op de juiste manier
weten te vinden. Al benadruk ik nog-

maals dat aan het werk van de eenheden
niets zal veranderen. Die blijven doen
waar ze goed in zijn. Maar ik ben ervan
overtuigd dat dankzij ons takenpakket, de
‘reclame’ vanzelf zal gaan.”

Zelfstandigheid
Met elf directe ondercommandanten,
verspreid over heel Nederland, kan Broeks
niet die ‘coaching’ geven die hij voorheen
wel gaf. “Ik verwacht nu meer zelfstandigheid van de ondercommandanten. Als ik
het heb over militair leiderschap dan vind
ik dat je in staat moet zijn om twee niveaus boven jezelf te denken. Voor de bataljonscommandanten geldt dus dat zij tot

‘Het is een utopie
om te denken dat
iedereen dat
‘brigadegevoel heeft’
op het niveau van de Commandant Landstrijdkrachten mee moeten kunnen en willen denken. Bij de staf van 1 Logbrig had
ik bijvoorbeeld met het nieuwe personeel
individueel een kennismakingsgesprek, dat
gaat nu niet meer gebeuren. De schaarse
tijd die ik tussen alle vergaderingen door
heb, wil ik op de werkvloer doorbrengen.”

Utopie
Nee, een brigadesportdag of schietwedstrijd houden om de onderlinge band te
vergroten kan niet meer. En als voltallige
brigade op oefening gaan, wordt ook
redelijk onhaalbaar. Waar moet dan het
‘brigadegevoel’ vandaan komen?
“Het is een utopie om te denken dat de
eenheden van het OOCL zich net zo met
elkaar verbonden voelen als bijvoorbeeld
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de bataljons van een Gemechaniseerde
Brigade”, vergelijkt Broeks. “Ik ben al
heel blij als het saamhorigheidsgevoel op
bataljonsniveau goed is. Ik wil van het
OOCL geen eenheidsworst maken. Er
heersen nu eenmaal cultuurverschillen
tussen 1 Logistieke Brigade en 101 Gevechtssteunbrigade en die zullen er altijd
zijn. Waar ik wél naar streef, is een goede
collegiale omgang tussen de eenheden.
En men moet doordrongen zijn van de
belangrijke gemeenschappelijke taak die
men heeft, namelijk het ‘ondersteunen’.
De eenheden kwamen elkaar al vaak tijdens oefeningen en op uitzending tegen,
dus aan die samenwerking verandert

weinig.
Overigens wil ik ter vervanging van de
brigadesportdag op de verschillende
locaties een sportcompetitie organiseren
zodat die sportieve samenwerking toch
een beetje blijft.”
De lat ligt bijzonder hoog volgens de
generaal. Met de Landmachtdagen in
Amersfoort in het vooruitzicht, uitzendingen die non-stop doorgaan, een toekomstige redeployment uit Afghanistan en al
die overige steunverleningen nationaal
en internationaal, ligt er genoeg werk
voor het OOCL. “Er zal de komende tijd
met een vergrootglas naar ons worden
gekeken. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar we kunnen volgens mij die
druk aan,” besluit Broeks.

“MET DE ANGST DAT IK TEKORT ZOU SCHIETEN ALS
COMMANDANT HEB IK IN HET BEGIN BEST GEZETEN.
JE DOET MIJ NAMELIJK NIET MEER PLEZIER DAN
MET EEN BEZOEK AAN DE EENHEDEN. GEWOON DE
VLOER OP EN MET DE MENSEN PRATEN.”
11

Laboratoriumgroep 400 Geneeskundig bataljon

Dagelijks spelen
met ‘GROEN’ bloed

TEKST: TWEEDE LUITENANT ROEL VAN DE WIEL

Geen parate militair zonder goede
medische zorg. En geen goede zorg
zonder een laboratorium. Vanaf
thuisbasis Ermelo houden analisten
van 400 Geneeskundig bataljon
zicht op onze cellen. ‘Een dokter
kan niet zonder.’
Hartklachten, een griepje of infectieziekte,
ons bloed verraadt en verklaart alles.
Zwanger? Een analytische blik in een
urinemonster geeft zekerheid. Om het
militaire personeel fit en gezond te houden
en de organisatie paraat, is een medisch
laboratorium daarom van onmiskenbare
waarde binnen een veldhospitaal.
“Een dokter kan niets zonder een laboratorium”, weet eerste luitenant Jack Koning,
stafanalist van 400 Geneeskundig bataljon.
Hij mag zich gelukkig prijzen. Sinds kort
is het geneeskundig bataljon voorzien
van een hypermoderne, mobiel ingerichte
laboratoriumcontainer met allerlei voorzie-

ningen: koelkasten, een vriezer, airconditioning, een eigen watervoorraad en diagnostisch apparatuur. “Helemaal high- tech”,
constateert de luit tevreden. “Zo high- tech
zelfs dat je met deze machines niet nep
kunt oefenen en trainen. We trainen met
echte monsters en rapporteren echte uitslagen om het personeel zo goed mogelijk
voor te bereiden op hun missie. We hebben nu nog maar één nieuwe container,
een prototype, maar er komen er in totaal
zeven. Volledig uitgerust, overal te plaatsen
en altijd minstens één compleet gevalideerd
en beladen, klaar om binnen een dag naar
een uitzendgebied verscheept te worden.
Wat we er nu in Ermelo mee doen, kan dus
ook allemaal in Tarin Kowt.”
Intussen zijn de compagnieën die er gebruik
maken (420 en 421 Hospitaalcompagnie en
470, 471 en 472 MOGOScompagnie) voorzien van de benodigde ‘witte’ vakmensen in
een groen tenue. Met het juiste personeel
en de nieuwe container is elke labgroep

compleet, zelfstandig en flexibel.
Koning: “Elke compagnie had al wel een
korporaal laborant, maar nu is dat uitgebreid tot een labgroep, aangevuld met
een sergeant klinisch-chemisch analist om
alle high-tech materialen hoogwaardig
te beheren en inzetgereed te houden.
Daarboven begeleid ik als stafanalist de
mensen in die groepen. De analisten
bestuderen met microscopen en speciale
diagnostische machines het bloed, de
ontlasting en urine van patiënten. Met die
informatie kunnen de artsen vervolgens
hun behandeling starten.”
De analyse is minutieus monnikenwerk,
stelt Koning. Geduld en grondigheid zijn
immers vereist als door de microscoop
naar virussen of bacteriën wordt gezocht.
Bovendien moeten de kennis en behendigheid dagelijks worden bijgehouden
en -gewerkt. “In het lichaam valt zoveel
te zien en te meten, dat moet je blijven
oefenen. Als je maar eventjes niet meer
hebt geoefend, zul je zeventig procent
nog herkennen, maar dertig procent al
zeker niet meer. Onze analisten moeten
dagelijks met materieel en bloed aan het
spelen zijn.”
Daarom werken zij een paar dagen per
week op een civiel ziekenhuislaboratorium. En daarom ook zijn alle labgroepen
op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo
onder één dak geplaatst, om zo efficiënt
en effectief mogelijk te trainen en materieel te beheren. In een compleet ingericht
skills-laboratorium kunnen ze hun kennis
delen en vaardigheden onderhouden.
Dankzij de parate kennis van de laboranten en analisten weet geen virus of infectie zich nog veilig in ‘groene’ aderen.
“We zijn al wat dingen tegengekomen”,
geeft Koning de ernst van zijn zaak aan.
“In Afghanistan is het de analist van het
laboratorium geweest die de infectieziekte
leishmaniasis heeft aangetroffen onder
de microscoop. En geloof me, in een missiegebied wil je zulke dingen graag onder
controle houden.”

400 Geneeskundig bataljon
Hoofdlocatie(s):
Ermelo (Generaal Spoorkazerne)

Sterkte:
1000 werknemers (inclusief reservisten)

Eenheden:
Staf- en stafcompagnie
410 Geneeskundig Opvang - en
Afvoercompagnie
411 Geneeskundig Opvang - en
Afvoercompagnie
420 Hospitaalcompagnie
421 Hospitaalcompagnie
470 MOGOScompagnie
471 MOGOScompagnie
472 MOGOScompagnie
Gezondheidscentrumcompagnie

Taken:
400 Geneeskundig bataljon levert
hoogwaardige geneeskundige
verzorging wereldwijd en onder alle
omstandigheden. Onder de algemene
taken vallen het transport van zieken
en gewonden, het inrichten van
geneeskundige installaties overal waar
oefeningen en missies plaatsvinden. Zo
is het bataljon is staat om een mobiel
hospitaal te ontplooien, compleet met
operatiekamers. (MOGOS, red.) Tevens
is het bataljon verantwoordelijk voor
de eerstelijns gezondheidszorg op de
kazernes.

GNK
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‘In het begin heb je geen idee
welk artikel achter
een nummer zit’
TEKST: ELLEN BEERNINK

Het CIS bataljon bestaat uit vier compagnieën:
Staf-, Alfa-, Bravo- en Charlie-compagnie. Sergeantmajoor Brian Veldman is beheerder van de Staf- en
Alfa-compagnie, collega sergeant 1 Remon den
Dulk heeft de Bravo- en Charlie-compagnie onder
zijn hoede. Als het zo uitkomt, kunnen zij ook
beheerderstaken van elkaar overnemen. Verder
bestaat de beheerdergroep uit een commandant en
hulpbeheerder. We spreken met sergeant-majoor
Veldman over het domein van de beheerder.

101 Communicatie
en Informatie Systemen
bataljon
Hoofdlocatie:
Garderen (Generaal-majoor Kootkazerne)

Hoe ziet het werk van een beheerder bij
101 CIS bataljon eruit?

Sterkte:

Veldman: “Als een bruikleenfunctionaris materieel nodig
heeft door vermissing, beschadiging of een autorisatiewijziging van goederen, komt hij of zij door tussenkomst van de
sergeant distributie bij de beheerdergroep – ons dus – terecht.
Wij vragen de goederen aan en als ze binnen zijn, haalt de
hulpbeheerder het spul op bij de herstelcompagnie. De bonnen
van de artikelen komen bij mij of collega Den Dulk terecht. Wij
koppelen er een Intern Mutatie Formulier aan. Vervolgens haalt
de sergeant distributie de spullen bij ons op om ze weer door
te geven aan de bruikleenfunctionarissen. Daarnaast kan men
via ons nieuwe tankpassen en kantoorartikelen aanvragen en
ATB’en (Aanvraag Tot Behoeftevulling) inschieten.”

Eenheden:

Is dat laatste niet een taak voor de Sectie S4
in plaats van de beheerdergroep?
Veldman: “Eigenlijk wel. Ik kom van de ‘4’ af en mijn oude
functie is nog vacant. Daarom doe ik het er nou bij. Als die
stoel straks is gevuld, gaat deze taak terug naar de Sectie S4.”

Wijkt de beheerdertaak bij het CIS bataljon
af van die bij andere eenheden?
Veldman: “Het werk van de beheerder is hetzelfde. Wel heeft
het CIS bataljon te maken met specifiek verbindingsmaterieel en
dat levert nog wel eens problemen op. Er zijn bijvoorbeeld nog
geen detaillijsten van de binnengekomen goederen. Of de bevoorrading gaat moeizaam, omdat er weinig of geen reserveonderdelen zijn. Dit is zeker het probleem bij aflopende artikelen.”

Hoe lossen jullie dat op?
Veldman: “Als er geen reserveonderdelen zijn vragen we het aan
via de herstellijn. Daar proberen ze het in de burgermaatschappij
aan te schaffen. Helaas lukt dat vaak niet. Als dat het geval is, dan
schrijven we de materieelgroep in Den Haag aan en zijn zij aan zet.”

400 medewerkers

Bataljonsstaf
A-compagnie
B-compagnie
C-compagnie

Taken:

Wat doen jullie als een bepaald artikel helemaal niet
meer te krijgen is?
Veldman: “Dan krijgt de bruikleenfunctionaris van ons een bewijs dat
het artikel niet meer leverbaar is en er gaat een bericht uit naar de Sectie
S4. Dit doen we overigens alleen als we de hele weg om iets toch te
krijgen hebben afgelegd. Elk kwartaal gaat er een rapport naar de Sectie
S4 waarin staat wat niet meer te verkrijgen is.”

Het bataljon zorgt voor het opzetten,
bedienen en onderhouden van dataen telecommunicatie verbindingen en
voor het bedienen en ondersteunen
van computernetwerken. Hierdoor
kunnen de diverse eenheden met
elkaar communiceren bij het operationeel optreden. Verder ondersteunt
het bataljon in de behoefte van verbindingen bij speciale ‘kleinschalige’
missies en levert zij personeel, materieel en speciale apparatuur.

Beheerder zijn is dus een uitdagende baan?
Veldman: “Op meerdere vlakken. Wij zijn geen verbindelaren en zeker
in het begin heb je geen idee welk artikel achter een nummer zit. Om
daarachter te komen gaan we naar de compagnieën toe. En we hebben
de zeer ervaren adjudant Martin Oost bij de Sectie S4 zitten bij wie we
altijd terecht kunnen voor vragen. Bovendien zit de uitdaging in het specifieke materieel. Van de week moesten we radio’s ophalen. Deze radio’s
moeten constant onder stroom zitten, anders verdwijnt de crypto/data.
Als dat gebeurt, moeten de radio’s terug naar de Verenigde Staten om ze
te repareren en dat kost klauwen met geld.”

Wil je zelf nog iets kwijt over het CIS bataljon?
Veldman: “Binnen het CIS bataljon gaat iedereen heel menselijk met
elkaar om, wat de sfeer erg prettig maakt.”

CIS
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QUIZ

Land?
Hoe goed kent u het Operationeel Ondersteuningscommando
8. Welk specialisme heeft het Commando Luchtdoelartillerie
als neventaak tijdens de missie in Afghanistan?

12. Welk eenheid heeft haar eigen opleidingscentrum?

B. OP HET NIEUWE STURINGSMODEL VAN DE STAF

A. CBRN

A. 103 ISTAR BATALJON

C. ‘538’ IS EEN NIEUWE SECTIE IN DE STAF

B. PSYOPS

B. 101 CIS BATALJON

C. CIMIC

C. COMMANDO LUCHTDOELARTILLERIE

D. PRT

D. 100 BEVOORRADINGS- EN TRANSPORTBATALJON

1. Uit hoeveel functionaliteiten bestaat het OOCL?

4. Waar slaat de cijfercombinatie ‘538’ op?

A. 11

A. OP DE PERSOONLIJKE STAF VAN COMMANDANT OOCL

B. 8
C. 12
D. 15

5.Waar staat het zwaard voor in het embleem?
A. DE KRACHT VAN HET OOCL

9. Hoe heten de bataljons die dit jaar niveau 5
getraind moeten zijn?

B. DE KRACHT VAN DE TE ONDERSTEUNEN EENHEDEN
C. OP HET LEVEREN VAN GEVECHTSSTEUN

A. ALLE ALLE BATALJONS MOETEN NIVEAU 5 ZIJN GETRAIND

D. DE MACHT VAN DE FENIKS

B. 1 CIMIC BATALJON EN 103 ISTAR BATALJON
C. 103 ISTAR BATALJON EN 400 GENEESKUNDIG
BATALJON
D. 101 GENIEBATALJON EN 103 ISTAR BATALJON

2. Welk Defensieonderdeel is qua grootte gelijk aan het
OOCL

6. Wat wordt de eerste grote klus voor het OOCL?
A. ONDERSTEUNING AAN DE SCHIETSERIE IN DUITSLAND

A. DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

B. DE LANDMACHTDAGEN

B. DEFENSIE VERKEER- EN VERVOERSORGANISATIE

C. DE REDEPLOYMENT UIT AFGHANISTAN

C. DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

D. EEN BIJDRAGE AAN DE NATO RESPONSE FORCE

D. HET COMMANDO DIENSTENCENTRA

3. Wat is het motto van het OOCL?

10. Waar valt 102 Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie onder?

13. Onder welke compagnie valt de mobiele
satellietkeuken?

A. 101 GENIEBATALJON

A. 130 CLUSTERCOMPAGNIE

B. HET COMMANDO LUCHTDOELARTILLERIE

B. 230 CLUSTERCOMPAGNIE

C. 103 ISTAR BATALJON

C. 240 DIENSTENCOMPAGNIE

D. 101 CIS BATALJON

D. 110 TRANSPORTCOMPAGNIE

7. Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen de eenheden?
11. Welke eenheid heeft de meeste reservisten?

A. ‘WIJ ZIJN ER ALTIJD VAN’

A. EÉN MOUWEMBLEEM

B. ‘KRACHT DOOR VEELZIJDIGHEID!’

B. HET ONDERSTEUNEN VAN DE MANOEUVRE-EENHEDEN

A. 400 GENEESKUNDIG BATALJON

C. ‘OVERAL EN ALTIJD ONDER OPERATIONELE

C. DIE IS ER NIET

B. 101 GENIEBATALJON

D. HET LEVEREN VAN GEVECHTSSTEUN

C. 1 CIMIC BATALJON

OMSTANDIGHEDEN’
D. ‘GEEN MISSIE ZONDER ONDERSTEUNING’

Voor de eerste inzendingen heeft
de Sectie Communicatie een prijs!
U vindt onze adresgegevens in het colofon
(pagina 2).

D. 310 HERSTELCOMPAGNIE

E. ‘FIRST IN, LAST OUT’
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Plaatsvervangend commandant OOCL over zijn nieuwe baan:
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‘Blijkbaar is
Eerst was daar de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst
(MIVD), toen het ISTAR bataljon en het Opleidings- en
Trainingscentrum Operatiën, en nu het Operationeel
Ondersteuningscommando Land. Bij alle eenheden stond
plaatsvervangend commandant OOCL, kolonel Tony Keijsers
aan de wieg. “Het opbouwen van een nieuwe eenheid is enorm
enerverend. Het geeft steeds weer een kick om te zien hoe
puzzelstukjes samenvallen.”

Wie is de kolonel Tony Keijsers?
Keijsers: “Een cavalerist in hart en nieren die in zijn vrije
tijd graag een balletje trapt! Gezien mijn vorige functies
kan je inderdaad stellen dat ik niets mooier vind dan bij
de start van een nieuwe eenheid te zijn. Blijkbaar is dat
opbouwen iets wat mij ligt. De uitdaging is niet zozeer
om leiding te geven aan veel mensen, maar om de werkwijzen van alle disciplines zo op elkaar af te stemmen dat
we wél allemaal dezelfde richting opgaan. Ik streef daarom altijd naar open communicatie. De eenheden moeten
op de hoogte zijn van het beleid en de ervaring leert dat
iedereen gebaat is bij een heldere, lange termijnplanning.
Maar ik ben er inmiddels achter dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. We moeten ons goed realiseren dat
het een utopie is om te denken dat we van twee brigades
één geheel kunnen smeden, daarvoor zijn de eenheden
te verschillend.”

Zien we u waar de generaal Broeks niet gaat?
Keijsers: “Kort samengevat komt de rol van de plaatsvervangend commandant daar op neer ja. Om specifieker te zijn: ik
ga mij vooral bezighouden met de dagelijkse bedrijfsvoering
door uitvoerig te overleggen met de secties ‘538’. Dit is een
nieuw overlegmodel binnen de staf en omvat drie punten:
planning, de uitvoering en evaluatie. Daarnaast richt ik mij
op het opleidings- en gereedstellingstraject van de eenheden. Ook heb ik de leiding bij OOCL- geleide niveau V en VI
oefeningen. Gezien mijn ervaring bij het Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën, het ISTAR bataljon en mijn recente
uitzending denk ik een goede coach te kunnen zijn voor de
ondercommandanten.
Hoe de taakverdeling in de praktijk zal uitpakken, en bij welke
gelegenheden de eenheden mij zien is nog even afwachten.”

In welk verband gaan we van het OOCL horen?
Hoe moet het OOCL zich op de kaart zetten volgens u?
Keijsers: “Het begint met de zichtbaarheid van de staf
naar de ondereenheden. Ik wil de staf blijven stimuleren
om de kantoren uit te komen. Mijn motto daarin is: ‘wees
een coach en trainer voor de werkvloer en schep randvoorwaarden voor de eenheden’. Met al die verschillende
disciplines is het nog belangrijker dat je weet waar de
bataljons voor staan en hoe ze werken. Naast de interne
focus moet het Operationeel Ondersteuningscommando
Land natuurlijk een begrip worden bij de overige brigades
en onderdelen van de krijgsmacht. We zullen ons de eerste tijd moeten bewijzen. Bij het woord ‘Commando’ overheersen nou eenmaal niet direct warme gevoelens.”

Keijsers: “Er lopen een aantal ambitieuze projecten. Naast
de lopende zaken zoals de missie in Afghanistan en het
opleiden en trainen van het personeel, kijken we vooruit
naar de redeployment uit Afghanistan. Daarnaast gaan
sommige eenheden zich opwerken voor de NATO Response Force -12 en voor een deelname aan de EU-Battlegroup. In dit kader moet de staf worden opgewerkt
naar een niveau waarin ze kan acteren als Multinationale
Taskforce (Logistiek). Verder willen we de rol van het
OOCL als partner bij nationale operaties versterken.
Tot slot moeten het geniebataljon en het ISTAR bataljon
dit jaar allebei niveau vijf zijn opgeleid. En zo kan ik nog
wel even doorgaan…uitdagingen genoeg.”

INTERVIEW
PHOENIX SPECIAL 2009

19

Herstelpeloton 101 CIS bataljon

Handen vol aan

verbindingen

TEKST: TWEEDE LUITENANT ROEL VAN DE WIEL

310, 320, 330 Herstelcompagnie
Hoofdlocaties:
Amersfoort, ’t Harde, Breda ( Bernhardkazerne, Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, Trip van Zoudtlandkazerne)

Sterkte:
500, 450, 400 werknemers

GEZOCHT: TECHNISCH PERSONEEL VOOR HET HERSTELPELOTON VAN 101 CIS
BATALJON. DE CLUB VAN EERSTE LUITENANT PETER TESSELAAR IS NU NAMELIJK
WEL ERG KLEIN. VANUIT GARDEREN BLIJFT HET PLOEGJE VAN TESSELAAR ECHTER
STUG DOORSLEUTELEN.

Eenheden:
310 Staf en logistiek peloton
Materieellogistiek peloton (Apeldoorn,
Amersfoort, Schaarsbergen, Soesterberg,
Den Helder)
Herstelpeloton 101 CIS bataljon
Herstelpeloton Bevoorradings- en Transportbataljon

Het is een simpele rekensom: in de zes
herstelgroepen die onder het peloton van
eerste luitenant Pieter Tesselaar vallen,
horen elk drie mensen te zitten. Dat zijn
dus in totaal achttien paar handen om het
onderhoud van de Satelliet-Communicatie
(SATCOM)-straalzenders voor 101 CIS
bataljon te verzorgen. Belangrijke handen,
aangezien zij een belangrijke verantwoordelijkheid omvatten. De meeste communicatie tijdens operationeel optreden loopt
immers via deze verbindingen.
Een telling in de werkplaats van gebouw
192 op de Generaal-majoor Kootkazerne
in Garderen biedt dan ook een schrikbarend resultaat. Vijf man heeft Tesselaar
nog precies op de lijst staan. De schaarste
aan technisch personeel binnen de landmacht wreekt zich op schrijnende wijze in
het herstelpeloton van de luit.
“Het is een bekend verhaal”, weet Tesselaar. “Als de civiele werkgelegenheid
aantrekt, gaan er meer mensen buiten de
poort werken. Dat ervaren wij momenteel
duidelijk.”
Het werk dat bij het herstelpeloton wordt
gedaan, is desondanks onveranderd uitdagend. Mensen met technische vingers
werken er met geavanceerde, complexe
apparaten en zijn onmisbare experts
tijdens een buitenlandse missie. Ook in
Uruzgan sleutelt standaard één militair
van Tesselaars club aan de verbindingsmiddelen.
“Maar daar doen we nog veel meer. Want
zolang de SATCOM werkt zoals het moet,
is er niets aan de hand. Van alles waar op
het kamp een stekker of een batterij aan
vastzit, doen wij het onderhoud en herstel
erbij.”
In Nederland heeft het uitgedunde her-

HERSTEL
PHOENIX SPECIAL 2009

320 Staf en logistiek peloton
Materieellogistiek peloton ( Coevorden,
Oldebroek, Assen)
Herstelpeloton 103 ISTAR bataljon
Herstelpeloton 101 Geniebataljon
Herstelpeloton 400 Geneeskundig bataljon
330 Staf en logistieke peloton
Materieellogistiek peloton (Maaldrift,
Breda, Oirschot)
Herstelpeloton Genie
Herstelpeloton Korps Commandotroepen
Herstelpeloton Commando Luchtdoelartillerie

Taken:

stelpeloton het meer dan druk met de
core business, het in de lucht houden van
de satellieten van het CIS bataljon.
Nieuwe collega’s – profiel: technische
militairen of civiele MTS’ers met een affiniteit voor het leger - worden met open
armen ontvangen. Maar vooralsnog rooien
luitenant Tesselaar en zijn techneuten het
met hun kleine club en proberen zij elke

klus te klaren.
“Het antwoord op verzoeken om tijdens
oefeningen mee te gaan, is helaas standaard nee”, zegt luitenant Tesselaar. “Als
alles het doet, bijvoorbeeld tijdens een
oefening in Duitsland, kan ik mijn mensen
hier beter gebruiken. Maar is er een storing? Dan kun je ons bellen en rijden wij
meteen die kant op.”

De materieellogistieke en herstelpelotons van de herstelcompagnieën zorgen
dat de voertuigen en al het overige
materieel van het Commando Landstrijdkrachten inzetbaar blijven. Dit doen
ze zowel in vredestijd als in oorlogstijd.
Binnen het proces ‘onderhoud’ wordt
onderscheid gemaakt in vredes- en
gevechtsonderhoud. Onder vredesonderhoud wordt onderhoudssteun
verstaan die gericht is op het leveren
van operationeel gerede eenheden. Het
bestaat uit preventief onderhoud en
correctief onderhoud dat ontstaat als
gevolg van het opleiden en trainen van
eenheden. Onder gevechtsonderhoud
wordt de onderhoudssteun verstaan aan
ingezette operationele eenheden. Het
betreft onderhoudshandelingen die nodig zijn om materieel in het uitzendgebied inzetbaar te maken en te houden.
Door de geografische spreiding zijn de
herstelcompagnieën in staat om dichtbij
hun klanten te zitten.
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CHAUFFEURS TREKKEROPLEGGER COMBINATIE WETEN WAT RIJDE
‘Even’ in een straatje keren lukt niet en iets te ruim de rotonde nemen kan grote
gevolgen hebben. Als chauffeur van de Trekkeroplegger Combinatie moet je over een
flinke dosis lef en stuurmanskunst beschikken. Niet vreemd, wanneer je bedenkt dat
140 Zware Transportcompagnie ladingen met een gewicht van vele tientallen tonnen
vervoert. “We hebben wel eens een paaltje moeten verzetten, omdat we er niet door
kwamen.”
“Elke dag bij de compagnie is anders”,
begint korporaal der eerste klasse, Ray
Meiboom. Al drie jaar rijdt hij de zware
Trekkeroplegger Combinatie (TROPCO)
zonder schade. En na vier uitzendingen
weet hij het zeker: “Chauffeur zijn, is gewoon een mooi beroep.”
Meiboom: “Je bent altijd bezig met operationele zaken, dat maakt het leuk. In
het jaarplan is een programma vastgesteld
met opleidings- en trainingsweken, algemene steunweken en transportweken. In
de transportweek ben je constant bezig
met ladingen wegbrengen. Dat kan een
Leopard tank of YPR zijn, bestemd voor
de schietserie in Duitsland. Het andere
moment breng je een kapotte Fennek
weg naar een uithoek in het land. Je kunt
het eigenlijk zo gek niet bedenken of wij
vervoeren het.”

Verantwoordelijkheid
Het hoofd koel houden terwijl tientallen auto’s je voorbij zoeven, altijd op de
hoogte zijn van je lading en zelfstandig
een rit kunnen uitvoeren. Niet de minste
eigenschappen.
“Je moet over veel verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, want je rijdt met iets
behoorlijk kostbaars achterop. Je remweg
bijvoorbeeld verkeerd inschatten, brengt

toepassing in verband met bijvoorbeeld
viaducten. Wel of geen begeleiding van de
Koninklijke Marechaussee? Dat soort vragen. Vanwege al deze aspecten is dit geen
startfunctie. Veel chauffeurs hebben bij
andere Transportcompagnieën gereden om
rijervaring op te doen”, weet Meiboom.

Bewondering
Toen 140 Zware Transportcompagnie net
was opgericht, konden de chauffeurs op
veel bewonderende blikken van de overige
weggebruikers rekenen. “In het begin was

‘Onze colonne was
in het begin goed voor
de nodige ‘kodakmomentjes’’
de colonne goed voor de nodige ‘kodakmomentjes’, maar inmiddels zijn we een
normaal straatbeeld. Al merk je dat mensen alert zijn als ze ons passeren. Gelukkig

‘Chauffeur zijn,
is gewoon
een mooi beroep’
grote problemen met zich mee. Want
als jij remt, schuift er achterop een hoop
door. Van tevoren krijg je een rijopdracht
met alles over de lading. Dan begint de
planning voor de chauffeur. Welke route
moet ik nemen zonder al te veel wegversmallingen of obstakels? Is er een afwijkende ‘toestemming weggebruik’ van

BEVO & TRANSPORT
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maar, want al zouden we het willen, we
kunnen niet ineens aan de kant of een
rare manoeuvre uithalen.”
Ook op uitzending heeft Meiboom gemerkt dat chauffeurs steeds meer respect
afdwingen bij de infanteristen. Ze zien
dat we onze skills en drills beheersen en
buiten de poorten ons mannetje staan.
Wij moeten ook weten hoe we moeten
handelen wanneer men stopt voor bermbommen. En ze realiseren zich dat de
transporten die we uitvoeren ontzettend
belangrijk zijn. Niet voor niets hebben we

veel oud-infanteristen in onze compagnie.
Wie denkt dat wij niet ‘groen’ zijn, heeft
het mis. We oefenen het konvooi-rijden
écht eindeloos.”

100 en 200 Bevoorradings- en Transportbataljon
Hoofdlocatie:
Garderen (Generaal-majoor Kootkazerne)

Sterkte:
beide 600 werknemers

Eenheden:
Bataljonsstaf en stafcompagnie
110 Transportcompagnie (inclusief
Bevo- & Tdet in Oirschot)
120 Transportcompagnie
130 Clustercompagnie
140 Zware Transportcompagnie
Bataljonsstaf en stafcompagnie
210 Transportcompagnie (inclusief
Bevo- & Tdet in Havelte
220 Transportcompagnie (inclusief
Bevo- &Tdet in ‘t Harde)
230 Clustercompagnie
240 Dienstencompagnie

Taken:
100 en 200 Bevoorradings- en Transportbataljon bevoorraden de grondgebonden eenheden met onder meer
munitie, brandstof, voedsel en water.
Dit doen zij tijdens oefeningen en
onder operationele omstandigheden.
Naast het bevoorraden leveren de bataljons vervoerssteun met verschillende
typen voertuigen zoals viertonners,
Scania wissellaad-systemen en de trekker-oplegger-combinaties. De bataljons zijn vrijwel identiek aan elkaar en
leveren vaak personeel aan elkaar uit.
Alleen ‘200’ beschikt over een Dienstencompagnie, verantwoordelijk voor
onder andere het leveren van koks, de
mobiele satellietkeuken en de drinkwatervoorziening.‘100’ rijdt als enige
bataljon het zware transport.
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‘Dit is de

mooiste baan
Vorig jaar kreeg hij de gouden medaille voor 36 jaar trouwe,
van het
langdurige en eerlijke dienst opgespeld en met de oprichting
‘opper’
de
zich
hij
mag
Land
ando
scomm
Operationeel Ondersteuning
rt hij
onder de adjudanten noemen. Als commandoadjudant advisee
hij op
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allerlei
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he.
de werkvloer signaleert. Wij stellen voor: adjudant Theo d’Hoog

In uw rol als OOCL-adjudant wordt u ook
wel de ‘moeder’ van de eenheid genoemd.
Voelt dit als een kroon op uw loopbaan?
d’Hooghe: “Jazeker! Dit is voor mij een hele mooie - waarschijnlijk- laatste functie. Ik heb als brigadeadjudant bij 101
Gevechtssteunbrigade al van dit werk mogen proeven, maar
bij een eenheid zo groot als het OOCL is dat toch andere
koek. Deze baan biedt een hoop perspectief voor een adjudant. Alleen al als ik kijk naar de deelgebieden waar ik mij
mee bezighoudt, kan ik niets anders zeggen dan dat deze
baan enorm veelzijdig is. Het contact met de werkvloer is
ook iets waar ik zeer naar uitkijk.”

‘Ik ben niet alleen
de adjudant van
de feesten en partijen’
Elf verschillende bataljons en compagnieën
met allemaal een eigen cultuur. Aan u de
taak om hier één eenheid van te smeden?
d’Hooghe: “Al was dit mijn taak, dan zou het mij niet
lukken. Ik vind het praten over de verschillende culturen bovendien niet zo belangrijk. Natuurlijk die bestaan, een cultuur maakt een eenheid uniek om wie ze is. Ik zie dit eerder
als een kracht van het OOCL dan als een zwakte. We kunnen bijzonder veel van elkaar leren. In bepaalde zaken was
1 Logistieke Brigade verder en op andere terreinen waren
dat de bataljons van 101 Gevechtssteunbrigade.
Maar uiteindelijk worden we allemaal ingezet voor dezelfde
operaties en spreken we dezelfde ‘taal’. Het gevoel van
trots en saamhorigheid moeten groeien. Vanuit mijn rol wil
ik in ieder geval het eenheidsgevoel bij de onderofficieren
bevorderen door veel bijeenkomsten te organiseren. De eerste staat al gepland voor 25 maart.”

voor een adjudant’

Welke woorden komen bij u op als u uw
functie moet omschrijven?
d’Hooghe: “Begeleiden, bewaken van het opleidingsen trainingstraject, doorstroom van de onderofficier en
ceremonieel. In mijn functie ben ik er om de onderofficier
te begeleiden, maar ik verwacht daarnaast dat onderofficieren elkaar stimuleren op het gebied van ons instructeurschap en vakmanschap. Opleiden en Trainen (O&T) is ook
een belangrijke portefeuille. Alle eenheden worden getraind volgens het principe ‘every soldier a rifleman’. Om
hier nog meer invulling aan te geven, wordt het ‘Instructeurhuis’ en ‘Schiethuis’ verbeterd. In de praktijk komt dat
erop neer dat de schietinstructeurs breder worden getraind
op de schietoefeningen vuur en beweging. Een ander
aspect van O&T is het blijven stimuleren van soldaten en
korporaals om naar de Koninklijke Militaire School te gaan.
We hebben deze mensen hard nodig. Ik kan daar niet vaak
genoeg op hameren.
Tot slot wordt deze functie vaak geassocieerd met de
‘feesten en partijen’. Het klopt dat je veel aanwezig bent
bij medaille-uitreikingen en commando-overdrachten. Het
vertegenwoordigen van het OOCL bij ceremoniële aangelegenheden is een stukje personeelszorg en voor mij dus
een belangrijke taak.”

Waar gaan we u de komende tijd tegenkomen?
d’Hooghe: “Bij de eenheden! Ik hoop vier van de vijf dagen op pad te zijn voor werkbezoeken. Dus dat wordt de
aankomende tijd heel Nederland doorkruizen en veel oefeningen bezoeken. Mijn eerste aandacht gaat uit naar de
logistieke eenheden, omdat ik die nog niet goed ken. Verder zal je mij – met de welbekende ‘stok’ – tegenkomen bij
de gebruikelijke ceremoniële aangelegenheden.”

‘Een cultuur maakt
een eenheid uniek
om wie ze is’

interview
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PsyOps:

een steeds belangrijker middel
voor een commandant
‘Speelgoed doet wonderen’

Pakken ze ons speelgoed wel of niet aan? Uit hoeveel kinderen bestaat
de familie? Gaan ze naar school? Met deze vragen gaat majoor Reinout,
toekomstig commandant Psychological Support Element (PSE), zich in het
inzetgebied bezighouden. “Kinderen zijn een uitstekende graadmeter. Als ze
de knuffel of voetbal aanpakken, weet ik dat een ISAF-eenheid welkom is.”
Sinds de missie in Afghanistan is Psychological
Operations (PysOps) een steeds belangrijker
middel voor een commandant geworden.

een dorp. Hoe liggen de familiebanden?
Wie is de dorpsoudste? Door praten en het
uitreiken van pamfletten en goederen hoop

voordeel van binnen een jaar terugkeren,
is dat je echt je werk kan ‘afmaken’.”

Hearts & minds

‘Wij hebben geen pantserhouwitser,
maar moeten het doen met
een MB met luidspreker’
Uitgerust met MB’s en Patria’s met grote luidsprekers en een tolk gaat het PsyOps-team
de poorten uit. Mee met een patrouille in een
Combined Arms Team bijvoorbeeld. “De
Battlegroup (BG) ziet na twee jaar Uruzgan
inmiddels het nut van onze aanwezigheid
in het gebied. Wanneer de BG een actie
uitvoert, worden wij er vaak bijgehaald
om de dorpelingen uit te leggen wat we
komen doen. Daarmee kweek je behoorlijk
wat goodwill en begrip. Niemand vindt het
namelijk leuk een quala (huis, red.) in te stormen”, vertelt majoor Reinout. “Ook zoeken
wij uit waar de drukpunten liggen binnen

Neventaak

Majoor Reinout: “Het fenomeen Psychological Operations bestaat al heel lang en
is één van de oudste oorlogsmiddelen.
De Amerikanen en Engelsen zijn er erg
goed in en wij deden het in Bosnië al.
Toen verkondigden wij via verschillende
kranten, radio, tijdschriften ons werk. In
Afghanistan zijn die middelen er nog niet.
We moeten het nu hebben van het één
op één contact met de bewoners.”

Koud terug van zijn eerste missie als PsyOps-functionaris pakt majoor Reinout dus
alweer zijn koffers voor een tweede keer
‘Uruzgan’. Reinout: “Het aantal PsyOpsmilitairen is nog zo dun gezaaid. Enerzijds
door de onbekendheid van het werk,
anderzijds doordat het een neventaak is.
Officieel hoor ik bij het Commando Luchtdoelartillerie, maar voor de uitzending ben
ik opgeleid voor een PsyOps-functie. Het

Een veelvoorkomende verwarring over
PsyOps is de vergelijking met Civil Military
Co-Operation (CIMIC) weet de majoor.
“Onze werkvelden zijn deels hetzelfde.
CIMIC richt zich vooral op het winnen van
de heart and minds. PsyOps wil daarnaast
ook de tegenstander beïnvloeden. Bij
CIMIC gaat het al snel om projecten, het
daadwerkelijk opbouwen en contact met

je de houding van de bevolking ten opzichte van onze missie te beïnvloeden.”

‘Als ze onze knuffel aanpakken,
weet ik dat een ISAF-eenheid
welkom is’

(inter)nationale organisaties. PysOps kan
de bevolking ontvankelijk maken voor
bepaalde projecten. In die zin is PsyOps
minder tastbaar en hebben we het over
gevoelens, houding en gedrag.”

Commando Luchtdoelartillerie (COLUA)
Hoofdlocatie:
De Peel (LMB de Peel)

Effecten

Sterkte:

Goede voelsprieten hebben voor de
omgeving, kennis van de cultuur en een
groot inlevingsvermogen, zijn volgens
Reinout de voornaamste eigenschappen
van een PsyOps-militair. “Als ik kinderen
zie spelen met onze voetbal, weet ik
bijna zeker dat er geen bermbommen
liggen én dat ze positief denken over
ons. Of als ze een radio aannemen en
na een paar weken voor batterijen bij de
poort staan. PsyOps laat zich niet zozeer
meten in harde resultaten en ik heb
geen pantserhouwitser tot mijn beschikking, maar praten is het sleutelwoord.
Het mooie is; er is nog geen Nederlandse
doctrine op dit vakgebied. Dus we kunnen veel zelf invullen.”

500 medewerkers (+/-)

* Om veiligheidsredenen is de achternaam van de geïnterviewde weggelaten.

Eenheden:
Staf COLUA
11 Luchtverdedigingsbatterij
13 Luchtverdedigingsbatterij
Opleidings- en Trainingsbatterij
Kenniscentrum Luchtverdediging

Taken:
Het Commando Luchtdoelartillerie
heeft als kerntaak de grondtroepen
te beschermen tegen luchtaanvallen
op lage en zeer lage hoogte. Dit gebeurt onder andere vanaf de Stinger
Weapon Platforms Fennek (SWPFennek), met de Stinger Light Mercedes-Benz (SWP-MB) en binnenkort
ook met het nieuwe Norwegian Advanced Surface to Air Missile System
(NASAMS). Het COLUA is naast een
parate eenheid ook de opleidingseenheid voor het eigen personeel.
Een andere taak van het COLUA
is het leveren van een bijdrage aan
vredesmissies in het buitenland voor
lichte infanterietaken en voor
Psychological Operations (PsyOps).

COLUA
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101 Geniebataljon

‘Je moet iets van

Hoofdlocatie:
Wezep (Prinses Margrietkazerne)

scheikunde snappen’

Wie denkt aan het Geniebataljon,
denkt automatisch aan de ‘aannemers’
van Defensie, maar het bataljon
herbergt nog een heel ander
specialisme. Militairen van 101 NBC
Verdedigingscompagnie zijn namelijk
expert op het gebied van chemische,
biologische, radiologische en nucleaire
besmettingen (CBRN).
Wat dit in de praktijk inhoudt, vertelt
korporaal der eerste klasse Rudi Mulder,
verkenner 1 en waarnemend groepscommandant bij het Verkennings- en Detectiepeloton.
Mulder: “In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van metingen. Wanneer er een melding binnenkomt
dat er misschien ergens een strijdmiddel
is gebruikt, gaan we met ons voertuig
(Fuchs, red.) zo snel mogelijk een gebied
in. Op dat moment weet je nog niet waar
je mee te maken hebt. De Fuchs is uitgerust met high-tech meetinstrumenten,
waarmee we heel veel stoffen kunnen
identificeren. Daarnaast zijn we in staat om
meteorologische gegevens in te winnen
om vervolgens met een combinatie van
deze gegevens een analyse te maken over
de gevaren. Als een besmette plaats niet
met de Fuchs te bereiken is, moet er ook
‘uitgestegen’ - dus lopend - verkend worden. Hierbij proberen we het vermoedelijke
strijdmiddel te detecteren en nemen we
monsters. Wanneer wij weten wat het is,
komt het ontsmettingspeloton in actie. Zij
spuiten ons en het materiaal ‘schoon’ met
behulp van een ‘ontsmettingsstraat’.”

Hoge scheikunde
Ingewikkelde scheikundige formules. Wat
verhoudt zich met wat? En welke moleculen veroorzaken een chemische reactie?
Geen gemakkelijke job op het eerste oog.
“Je moet inderdaad behoorlijk bèta zijn onderlegd, beaamt Mulder. Al kom je er met

Sterkte:
750 medewerkers

Eenheden:
Bataljonsstaf en stafcompagnie
101 NBC Verdedigingscompagnie
102 Constructiecompagnie
103 Constructiecompagnie
104 Constructiecompagnie
105 Brugcompagnie
Geniewerken

CBRN- specialist over een aparte tak
van sport
‘Onze kracht
zit bij nationale
operaties’

Taken:
De genie wordt ook wel de militaire
‘aannemer’ van Defensie genoemd.
Zij zorgt ervoor dat alle eenheden
van de krijgsmacht bij inzet gebruik
kunnen maken van complete infrastructuur met alle nutsvoorzieningen
(compounds, wegen, gebouwen,
elektra, water en gas). Bij rampen
en nationale steunverleningen biedt
ze specialistische (humanitaire) hulp.
Maar ook nationaal wordt vaak ondersteuning gegeven. Voorbeelden
hiervan zijn de ondersteuning bij het
bevrijdingsconcert, de Nijmeegse
Vierdaagse of de Rode Kruis Bloesemtocht.

‘Met de Fuchs kunnen
we elk gaswolkje
identificeren’
logisch nadenken meestal ook wel. Buiten
dat scheikunde je iets moet interesseren,
volg je eenmaal op functie zo’n jaar tot anderhalf jaar een opleiding en verschillende
trainingen waarin je écht alles over massa’s
en formules leert.”

Het werk beperkt zich voor Mulder tot nu
toe tot de landsgrenzen. “Natuurlijk is het
jammer dat het alleen bij oefenen blijft.
Net als iedere militair wil je dit een keer in
de praktijk brengen, ergens ter wereld. De
ontsmettingspelotons van de compagnie
hebben ‘constructie’ als neventaak en
gaan dus als genist mee naar Afghanistan.
Aan de andere kant zou onze inzet be-

tekenen dat we in één of andere ‘vuile
oorlog’ zijn verwikkeld, en dat wil je dus
écht niet”, weet Mulder.
Maar we hoeven ons zeker niet te vervelen, stelt Mulder. “We worden momenteel veel ingezet in het kader van
civiel- militaire samenwerking (oefenen
voor inzet bij rampen en calamiteiten in
Nederland, red.) Zoals twee jaar terug
bij de kerncentrale in Borssele. Toen
hebben we samen met de brandweer
een aantal metingen naar de uitstoot
van koolstofmonoxide gedaan. Dit was
erg leuk. Naar mij idee zit daar onze
kracht: de inzet bij nationale operaties.”

GENIE
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Korte Berichten

Organisatiestructuur van het operationeel
Ondersteuningscommando Land
C-OOCL

Samenwerking al vroeg
zichtbaar
HARSKAMP - Met een eerste vergadering op 8 januari heeft
commandoadjudant Theo d’Hooghe de aanzet gegeven tot
een intensieve samenwerking tussen de bataljons- en compagniesadjudanten van het Operationeel Ondersteuningscommando Land.
De dag was in de eerste plaats bedoeld als kennismaking.
Maar er werd ook over concrete zaken gesproken. Onderwerpen als; de verbetering van het schiet- en instructeurhuis,
de oefening ‘Worn-out’ en het protocol ‘overdracht stoffelijk
overschot aan familie’ kwamen aan de orde.
Vanuit hun functie dienen de bataljons- en compagniesadjudanten als een belangrijke schakel tussen de eenheden.

OOCL organiseert Landmachtdagen 2009
Staf

AMERSFOORT - Het Operationeel Ondersteuningscommando Land
heeft met het organiseren van de Landmachtdagen 2009 meteen haar
eerste grote klus te pakken. Als locatie is dit jaar gekozen voor de
Prins Bernhardkazerne in Amersfoort en het daarnaast gelegen oefenterrein de Vlasakkers.
Op zaterdag 6 en zondag 7 juni kan het publiek kennismaken met
vrijwel alle onderdelen van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS).
Waaronder uiteraard ook het organiserende commando – het OOCL
- haar disciplines toont. Daarnaast kunnen bezoekers zien dat de landmacht een veelzijdige werkgever is die een belangrijke bijdrage levert
aan het Nederlandse vredes- en veiligheidsbeleid.
Vrijdag 5 juni wordt het terrein opengesteld voor alle werknemers van
de landmacht en hun familie en voor speciale doelgroepen zoals scholieren en reservisten. De veteranendag van het CLAS is dit jaar losgekoppeld van de Landmachtdagen en wordt op zaterdag 16 mei gehouden. Hiervoor worden de veteranen van de inzet in Nederlands-Indië,
Korea en Nieuw-Guinea uitgenodigd. De locatie wordt nog bepaald.

Cogp

Sie G1

Sie Comm

Sie G2

Sie G3

Sie G4

Sie G5

Sie G6

Sie G7

Sie G8

Sie G9

Sie Oplog

Sie Gn

Sie Gzhz

Nieuwe Stingers voor CoLua

Sie Verpln

VREDEPEEL – Met het binnenhalen van 36
nieuwe Stinger Weapon Platforms (SWP)
is begin januari de reorganisatie van het
Commando Luchtdoelartillerie (CoLua) van start
gegaan. Tegelijk met de komst van het nieuwe materiee
l is 12 Luchtverdedigingsbatterij ceremonieel opgeheven.
Achttien platforms worden gemonteerd op een Fennek verkenningsen beveiligingsvoertuig, de overige op het onderstel van de Mercedes
Benz. Ze worden ingezet voor de luchtverdediging op zeer korte afstand. De platforms vervangen de huidige MAN Portable Air Defence
Systems (Manpads), die militairen vanaf hun schouder afvuren.
Naast de overdracht van de nieuwe luchtverdedigingssystemen is
12 Luchtverdedigingsbatterij opgeheven. 12 Luchtverdedigingsbatterij was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de radarsystemen in de
eenheid, terwijl de Stinger Manpads waren verdeeld over 11 en 13
Luchtverdedigingsbatterij. Door een herverdeling van de luchtverdedigingsmiddelen over de twee batterijen en de komst van de nieuwe
wapensystemen kan elke batterij zelfstandig de luchtverdedigingstaak
uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van een andere eenheid voor de
radarsystemen.
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Logisch
wordt
PHOENIX

Ststcie

100
B&Tbat

200
B&Tbat

101
CISbat

101
Geniebat

103
ISTARbat

400
GNKbat

310
Hrstcie

320
Hrstcie

330
Hrstcie

COLUA

CIMICbat

Met de oprichting van het
Operationeel Ondersteuningscommando Land is de naam
‘Logisch’ (het voormalige brigadeblad van 1 Logistieke Brigade, red.) komen te vervallen.
‘PHOENIX’ is het personeelsblad
voor alle OOCL- eenheden en
wordt verspreid op de verschillende locaties. De naam slaat op
het nieuwe embleem.
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