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InhoudInhoudInhoudInhoudInhoud

RUBRIEKEN

Colofon

WWW. HUB-TONNAER.NL

Adverteren, profileren en/of exposeren kan niet de voorkeur van
verwerving inhouden.
Commerciële exploitatie:

Email: info-nme@home.nl

DRUKKERIJ HUB. TONNAER B.V.

De Promotor is het contactorgaan van de vereniging van genie
onderofficieren. De Promotor verschijnt eenmaal per kwartaal.

Redactie:
aooi T. van Boxtel hoofdredacteur
aooi N. Stip, redacteur en lay-out
aooi A. Wever, redacteur
sgt1 M. Smulders, redacteur
sgt1 J. Mekkes, redacteur
smi M. Leysen, redacteur
smi F. Schiltman, fotograaf
sgt1 P. Vogelaar, redacteur
aooi M.J.C. v Veldhoven, redacteur buitenland
Redactie-adres
Redactie Promotor
Stoelenmatter 38 5683NS Best
intranet: n.stip@mindef.nl
internet: n.stip@tiscali.nl

Aanleveren kopij
Teksten kunnen bij voorkeur worden aangeleverd middels mail.  Digitale
foto’s (het liefst 300 dpi) apart aanleveren bij het tekstdocument.
Meningen en zienswijzen, weergegeven in artikelen waarvan de schrijver
wordt vermeld, zijn geheel voor diens rekening. De redactie behoudt zich
het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te redigeren.
Op grond van de Auteurswet kan overname van artikelen en/of illustraties
slechts geschieden met toestemming van de redactie.

Deadline kopij
Promotor nr. 119 - 2008: vrijdag 22 februari 2008.

Bestuur:
Voorzitter:  aooi J.R.G. Beljaars
Secretaris:  smi A.T.H. van Ooijen
Smaragd 22, 5345 TM  Oss. tel: 0412 - 643574
Penningmeester:  aoo bd M. Curfs
Leden:
aooi J.A. Dirven
aooi H.G. Jogems
aooi P.R.J. Metsemakers
aooi N. Stip
smi A.M.M. van Rhee
sgt1 G. Naves
sgt1 R. de Vries
sgt1 M.B. Waterreus

Ereleden:
J.J. de Wolf G.M. Beerkens
K.K. Thijssens C.J. Hamers
J.H. Smit B.P.M. Oude Nijhuis
P.M.A .van Dijck

Doel:
De vereniging stelt zich ten doel:
de band onder de onderofficieren van de Genie bevorderen;
de belangstelling van de leden voor elkaars taken binnen het wapen
bevorderen;
de leden inlichten over de personele en organisatorische veranderingen,
over oefeningen en andere gebeurtenissen bij het wapen;
de kennis verhogen over de geschiedenis van het wapen der Genie en het
levendig houden van de tradities in het wapen.

Lidmaatschap
De jaarlijkse contributie bedraagt,voor gewone en bijzondere leden,
€20,00 bij automatisch incasso of middels telebankieren te voldoen bij de
aanvang van het kalenderjaar c.q. na ingang van het lidmaatschap door
overschrijving op postgiro 37.26.500 van de penningmeester van de
VGOO.

Internet:
Webmaster : Aooi b.d. Ben Oude Nijhuis
Url: http://vgoo.nl
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(.)

Hedel, 3 december 2007

Het jaar 2007 zit er al weer op. En 2008 gaat met frisse moed van start. En aan het
eind van het jaar maken we altijd onbewust de balans op van het afgelopen jaar en met-
een kijken we al weer vooruit naar het komende jaar. En we merken daarbij steevast op
dat de tijd lijkt te vliegen! Dat geldt ook voor de VGOO. Het was een goed jaar voor
onze vereniging. Onze activiteiten werden goed bezocht. Er waren veel gelegenheden
waarbij de VGOO aanwezig was. Bij hoogte- en helaas ook dieptepunten. Maar we wa-
ren er in ieder geval bij en vertegenwoordigden zodoende al die leden die er persoonlijk
niet bij konden zijn. Dat is de kracht van je verenigen. Ook al onze inspanningen om de
kosten beter in de hand te krijgen blijken prima resultaat te hebben gehad. Die inspan-
ningen richtten zich allereerst op de kostenpost Promotor en, toen dat naar wens ver-
liep, op het ledenbestand. En dan natuurlijk vooral op de niet betalende leden. Dat laat-

ste was zeker geen dankbare klus maar wel een zeer rechtvaardige. We hebben helaas, na alle brieven,
mails, oproepen in de Promotor enz., toch nog behoorlijk wat leden moeten royeren. Jammer, maar zoals ge-
zegd: dat was wel zo eerlijk ten opzichte van alle leden die wel keurig hun lidmaatschap betaalden. Gelukkig
waren er ook leden die alsnog hun fout op tijd herstelden en zodoende lid konden blijven van de VGOO. En
daar zijn wij dan weer erg blij mee. Want wat is een vereniging zonder leden? Er zouden wat mij betreft nog
veel meer leden bij mogen komen. Slechts de helft van de actief dienende onderofficieren van de Genie is lid.
Weinig hè? Ik moet toegeven dat ik, naïeveling die ik blijkbaar ben, daar helemaal geen beeld bij kan vormen.
Iedere zichzelf respecterende en professionele genieonderofficier is toch lid van de Vereniging van Genie-
onderofficieren? Voor mij (en gelukkig ook voor vele honderden andere collega’s) is dat echt vanzelfsprekend.
Ik zou me eerlijk gezegd zelfs schamen wanneer ik geen lid zou zijn. Lid van die vereniging die ongevraagd de
verantwoordelijkheid op zich neemt om namens alle genieonderofficieren een zeer fraai (onafhankelijk) blad uit
te geven, een website in de lucht houdt, regimentsagenda’s verstuurt aan onze BD-leden, zitting heeft in di-
verse overlegfora, kransen legt en rouwstukken laat bezorgen bij de uitvaarten van overleden collega’s; ernstig
zieken een hart onder de riem steekt, onze felicitaties en cadeautjes overhandigt bij jubilea van collega’s, en
ga zo maar door. Ieder niet-lid moet dan toch in alle eerlijkheid toegeven dat hij daar dus geen enkele bijdrage
aan levert. Voor mij een onbestaanbare gedachte. Je zou alleen al lid moeten willen worden om alle bestuurs-
leden en redactieleden te bedanken voor al de effort die zij vrijwillig en in eigen tijd in de VGOO steken! En
mede daarom heeft de VGOO het plan opgevat om in 2008 iets te ondernemen. Sowieso wordt 2008 een bij-
zonder jaar: ons Regiment bestaat 260 jaar. Wij haken daar op in door 2008 uit te roepen als: het VGOO
Promotiejaar. Met de instemming van onze leden1  mogen wij al onze nieuwe leden2  die zich in 2008 aanmel-
den een gratis3  lidmaatschapsjaar aanbieden. Aantrekkelijker kunnen we het echt niet maken! Voor onze
ABOO-leerlingen geldt zelfs dat zij na binnenkomst op de ABOO automatisch en geheel gratis een jaar lang
aspirant lid mogen zijn. Dat proefjaar gaat daarna, indien zij hierop prijs stellen, automatisch over in een nor-
maal lidmaatschap. Ook in de jaren na 2008 blijven we de ABOO-klassen dit gratis proefjaar aanbieden. Dat
maakt het voor hen laagdrempelig en eenvoudig om lid te worden en te blijven. En zo houden we en-passant
de gemiddelde leeftijd van de VGOO ook nog zo laag als mogelijk! Mooi toch? Verder zult u merken dat we
duidelijk zichtbaar zullen zijn in 2008. Met vlaggen, posters en wervings-standjes. Ook kunt u in 2008 een
klein presentje van de VGOO verwachten. Het is al in de maak…. Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om u en de uwen, in binnen en buitenland, erg fijne feestdagen en een geweldig en gezond 2008 te
wensen.

Joep Beljaars, voorzitter

1 Unaniem ingestemd op de algemene ledenvergadering

2 Geldt niet voor geroyeerde leden

3 Jaarcontributie normaliter 20 euro
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Wie ontvangen de Promotor:

(.)

In de volgende Promotor

Hieronder een overzicht over een aantal onderwerpen die u in
de volgende  Promotor kunt verwachten.

De NBCverdedigingscompagnie traint i.h.k.v. ICMS

Berichten uit de zandbak.

Training Support Packages (TSP), hoe staat het er
mee en wat heb ik daar nou aan!

260 jaar Regiment Genietroepen, een vooruitblik.

Leden van de VGOO

Directie Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

Commando Landstrijdkrachten te Utrecht

13 Gemechaniseerde Brigade te Oirschot

43 Gemechaniseerde Brigade te Havelte

11 Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen

101 Gevechtssteun Brigade te Apeldoorn

1 Logistieke Brigade te Apeldoorn

11 Pantsergeniebataljon te Wezep

41 Pantsergeniebataljon te Oirschot

101 Geniebataljon te Wezep

Genisten in de uitzendgebieden

DMO te Den Haag

Koninklijke Militaire School te Weert

Opleidings en Trainings Centrum Genie te Vught

Aspirant Beroeps Onderofficiers Opleiding te Vught

 Regionaal Militair Commando’s

Paresto

Terug op je werkplek na bijna
zeven maanden uitzending,
onwennig, je weer persen in
het keurslijf van het kazerne-
leven. Je weer storten in de
waan van de dag met één com-
pagnie in een opwerk-
programma, om in augustus
naar Uruzghan te vertrekken.
Inmiddels weten wij dat de mis-
sie verlengd wordt met 2 jaar
en komen wij met de BV Genie
weer met zijn allen in Afghanis-
tan terecht.

De eerste redactievergadering weer voorgezeten met een
minimale bezetting van redactieleden die zich om allerlei
valide redenen hadden afgemeld.

Op initiatief van onze Regimentscommandant komt er een
Regimentsblad en de redactie van de Promotor participeert
hierin. Mijn voorganger, Martin van Veldhoven, heeft in
nr108 van 2005 al eens een lans gebroken om te komen
tot een regimentsblad. Nu zie ik al menige frons in het
voorhoofd of zelfs een voorzichtige wenkbrauw opgetrokken
worden maar geen paniek de Promotor blijft gewoon vier
keer per jaar uitkomen.

Bij deze wil ik ook een oproep doen ter versterking van de
redactie. Ik denk dan aan jonge enthousiaste collega’s van
101 Gnbat uit Wezep die mee willen helpen om elke drie
maanden een uit zijn voegen barstende Promotor bij alle
leden op de mat te laten ploffen.

Rest mij u en de uwen prettige feestdagen en een gelukkig
Nieuwjaar te wensen.

Toine v Boxtel

(.)
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De Promotor heeft in haar 30-jarige bestaan nogal eens
een metamorfose ondergaan.

Vanaf de oprichting van de VGOO tot het begin van de ja-
ren negentig werd de Promotor in A-5 formaat uitgegeven.
In de archieven kijkend, kwam ik nog zo’n Promotor tegen.
Een buitenstaander zou zeggen “een aardig clubblad” en
dat klopte. De redactie was ook zo toentertijd aangewezen
op middelen die toen voorhanden waren, zijnde een typ-
machine en stencilmachine. Was dit dan minder professio-
neel ? Nee, kijkend naar de technische mogelijkheden van
die tijd, was  dat absoluut niet zo. Ook toen waren onze
collega’s druk in de weer om de VGOO met haar doelstel-
ling naar buiten uit te dragen. Begin jaren negentig werd de
A-5 formaat Promotor  door drukkerij Verschoor in
Culemborg uitgebracht en kreeg het een aanzienlijk beter
uiterlijk. Wat een trouwe (oude) lezer opvalt, is dat vanaf
het ontstaan van de Promotor tot op de dag van vandaag,
de doelstelling van de VGOO als een rode draad door alle
Promotors heen, terug te vinden is. Dit bereikte we door
collega’s met hun verhaal letterlijk en figuurlijk in beeld te
brengen en elkaar op de hoogte de houden van onze speci-
fieke genietaken en werkzaamheden. Voor een redactie-
team altijd weer een geweldig dankbaar gevoel om dit in
een product als de Promotor terug te zien. Zeker wanneer
je weet dat je hiermee bijdraagt aan het bevorderen van de
onderlinge band van geniecollega’s en die van de genie-
onderofficieren in het bijzonder.

Een goede relatie tussen de redactie en de regiment com-
mandant en -adjudant is een pré  en dan ook altijd een
vaste waarde geweest. “Tradities en respect voor elkaar”,
als redactie maakten we daar dankbaar gebruik van en
heden ten dage zien we dit nog steeds regelmatig  in onze
Promotor terug komen. Velen van u, het mineurslied zin-
gend met het bekende glaasje al dan niet staande geze-
ten, mochten wij, al in beeld brengen.

Voor mij zijn het nog steeds kippenvelmomenten wanneer
bij vreugde of verdriet de regimentscommandant en/of adju-
dant ons Wapen der Genie vertegenwoordigt.

Om al deze zaken bij u onder de aandacht te brengen met
de huidige technische mogelijkheden dan ben ik wel eens
jaloers op de huidige redactie.  Alhoewel, vanaf medio 1994
kreeg de Promotor echt een ingrijpende verandering. Het
VGOO-bestuur ging unaniem akkoord om de Promotor in
A4 formaat te gaan uitbrengen. Om het blad te kunnen
exploiteren zijn we gelijktijdig in zee gegaan met NABER
MEDIA in Herkenbosch, welke het blad liet drukken bij de
firma Tonnaer in Weert. Rond die tijd deed de computer,
ook in de privé sfeer, zijn intrede en diende de kopij op
floppy bij de redactie te worden aangeleverd. Spellings- en
grammaticacontrole werd in één keer een handig hulpmid-
del. De redactie bleef nog wel zelf de lay-out maken door
de teksten uit te knippen en te combineren met correspon-

derende foto’s welke met de kopieermachine vergroot of
verkleind werden.  Als redactieteam was je op elkaar aan-
gewezen en dat was zeker zo in die beginfase van het ont-
staan van de Promotor op A4-formaat. De floppy, foto’s en
de knip en plak lay-out werd bij de drukker afgeven. Na
minimaal een week kreeg de redactie een

De Promotor van een clubblad tot een
professioneel VGOO- defensieblad

Anton Touw, voormalige hoodredacteur
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concept  Promotor aangeleverd
voor eventuele laatste wijzigingen.
Uiteindelijk zorgde de drukkerij
voor de Promotor met een profes-
sionele uitstraling van die tijd.  De
drukker stuurde dozen vol
Promotors naar de redactie en
gretig met een zekere trots keken
we iedere keer weer naar de
nieuwe uitgave uit, met de vraag,
hoe zal hij er nu weer uit zien?
Dan nog zo’n 600 exemplaren in
een dienstenveloppe stoppen en al

dan niet voorzien van een reclamefolder om de exploitatie-
kosten te drukken. Wat te denken van adresstickers,
transport van en naar de postkamer etc.

De redactie kende midden jaren negentig ook vele hoogte-
punten, zoals de rubriek “groetjes van het thuisfront”, de
Promotor publiciteitsprijs, de kruiswoordpuzzel en niet te
vergeten de Genie-agenda in A4- en later in A5-formaat.

Vooral dankbaar maar tijdrovend werk was “de groetjes van
het thuisfront”, een rubriek waarbij de redactie foto’s met
teksten publiceerde van de relatie of familie van de uitge-
zonden genie-onderofficier.(zie foto’s)

Ook de uitreiking van de promotor publiciteitsprijs in 1996
was voor de redactie een absoluut hoogtepunt. In samen-
werking met Naber Media Exploitatie werd de Promotor
publiciteitsprijs georganiseerd.  De prijs werd toegekend
aan twee categorieën te weten de eigen genie-artikelen en
de artikelen van de externe relaties.  De externe relaties
waren in dit geval die bedrijven uit het bedrijfsleven welke
iedere uitgave van de Promotor voorzagen van vak-
technische artikelen. Voorwaarde was wel dat deze artike-
len een relatie moesten hebben met de taken van de Genie
en de onderofficier in het bijzonder.

Nu 13 jaar verder denk ik met veel plezier terug aan die
periode waar ik als hoofdredacteur met een zeer enthou-

siast redactieteam mee mocht werken aan de totstandko-
ming van de Promotor. Een dankbare periode immers,
want je hebt daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor je
collega’s geniebreed. Een speciaal woord van dank aan die
redactie, aan Naber Media Exploitatie welke op de achter-
grond mij adviseerde en steundeen zeker niet te vergeten
de drukkerij Tonnaer voor het vele drukwerk.

(.)

Redactie in 1996
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De Faes Group, gevestigd in het Noord-Brabantse Bladel,
bestaat uit drie verschillende business units: Faes Cases,
Faes Export en Faes Packaging Concepts. Faes Cases
richt zich op de productie van verpakkingen, Faes Export

houdt zich bezig met de handel in en de verkoop van ver-
pakkingen en Faes Packaging Concepts is specialist in
het bedenken, ontwikkelen en implementeren van
verpakkingsconcepten. ,,Faes Packaging Concept is het
eerste adviesbureau dat zich richt op het totale spectrum
rondom verpakkingsvraagstukken”, vertelt eigenaar Johan
Faes. ,,Mensen zullen wellicht denken: ‘Een adviesbureau
op het gebied van verpakken, waar is dat voor nodig?’. Dit
is echter geen overbodige luxe, op verpakkingsgebied en
alle daarmee samenhangende disciplines kan nog heel
veel verbeterd worden.”

Faes noemt als voorbeeld dat binnen een bedrijf of
overheidsorgaan als Defensie vaak meerdere mensen be-
last zijn met de inkoop van verpakkingen. Hierdoor worden
er tal van verschillende dozen en kratten aangeschaft. ,,En
deze moeten allemaal hun weg vinden in het logistieke
systeem. Dat dit vaak tot problemen leidt, zal geen verras-
sing zijn. Er zijn verpakkingen in alle soorten en maten,
meestal ook nog van verschillende kwaliteit. Door deze
verschillen is de efficiency vaak ver te zoeken. En omdat er
geen enkele coördinatie is, moet steeds opnieuw het wiel
worden uitgevonden”, aldus Faes.

Hij geeft ook aan dat de innovatie vaak minimaal is: veel
bedrijven en overheidsorganen gaan op zoek naar iets wat
al eerder gekocht werd. ,,Het is echter aan te raden om
richting fabrikanten niet aan te geven naar welke verpak-
king je op zoek bent, maar waarvoor deze verpakking be-
doeld is. Zo geef je innovatie een kans.”

TRAJECT

Faes Packaging Concept kan bedrijven of overheids-
organen helpen de juiste verpakking - met een optimale
prijs-kwaliteitverhouding – te vinden én de logistieke syste-
men binnen de organisatie hierop aan te passen.

De werkzaamheden van Faes Packaging Concepts starten
te allen tijde met een analyse van de facetten die direct of
indirect invloed hebben op het verpakkingsvraagstuk. ,,Het
is bijvoorbeeld enorm belangrijk om te weten wat er met
een product gebeurt en wat een verpakking eventueel moet
kunnen doorstaan. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat een
doos twee weken lang op een Afrikaans vliegveld staat, in
de zinderende hitte? Zo, ja, dan moet de verpakking aan
speciale eisen voldoen. Om alle relevante zaken boven
tafel te krijgen, is het van essentieel belang de juiste vra-
gen te stellen. Aangezien de Faes Group al twintig jaar
thuis is in verpakkingen, is ons dit wel toevertrouwd.”

Uit deze uitgebreide analyse komt een pakket van eisen

Miljoenen besparMiljoenen besparMiljoenen besparMiljoenen besparMiljoenen besparen met gen met gen met gen met gen met goed voed voed voed voed verererererpakkingsconcepakkingsconcepakkingsconcepakkingsconcepakkingsconceptptptptpt

‘VERPAKKINGEN VERDIENEN MEER AANDACHT’

Verpakkingen domineren ons dagelijks leven: bijna elk product zit wel in een doos, een tas of een krat.
Desondanks is er te weinig aandacht voor verpakkingen, zo is de mening van Johan Faes. Hij is eigenaar
van Faes Packaging Concepts: hét adviesbureau op het gebied van verpakkingsvraagstukken. De erva-
ring leert dat – door te kiezen voor de juiste verpakking én voor een goede implementatie – enorm veel
geld bespaard kan worden.

advertorial
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voort, dat vertaald wordt in een concept op maat. Dit ge-
beurt door de specialisten van Faes Packaging Concepts:
designers, ingenieurs en bedrijfskundig specialisten maar
ook logistieke professionals en accountmanagers. ,,Deze
fase wordt vaak afgesloten met het ontwikkelen van een
prototype, dat uitgebreid wordt getoetst aan het pakket van
eisen”, aldus Johan Faes. Wanneer de klant akkoord gaat,
zit het werk van Faes Packaging Concepts er echter niet
op: het bedrijf kan ook de implementatie van de oplossin-
gen verzorgen. Zo kan Faes Packaging Concepts er bij-
voorbeeld voor zorgen dat de benodigde verpakking wordt
geproduceerd en op de juiste plaats en tijd wordt afgele-
verd. Daarnaast ontvangen de gebruikers desgewenst in-
structies en opleidingen over het product. ,,Natuurlijk is het
ook mogelijk om afzonderlijke delen van het genoemde
traject – bijvoorbeeld alleen de zoektocht naar een ge-
schikte verpakking of alleen de implementatie - uit te voe-
ren voor een klant. Wij helpen ondernemers en organisa-
ties bij alle mogelijke verpakkingsvragen.”

KETEN-DENKEN

Dat een goede verpakking en een juiste afstemming van de
bedrijfsprocessen veel geld – vaak gaat het om miljoenen -
kan opleveren, daarvan zijn inmiddels vele bedrijven en
overheidsinstanties overtuigd. Faes Packaging Concepts

wordt ingeschakeld door onder meer Philips, Niko, ASML,
DYMO, Dupont, KLM, TNO én Defensie. Johan Faes: ,,Als
Faes Packaging Concepts denken we op dit moment bij-
voorbeeld actief mee in de optimalisatie van het volledige
logistieke proces bij Defensie. Wij doen dit samen met
gerenommeerde partners als Thales, TNO en IBM. Het

belangrijkste doel hierbij is dat er straks niet meer op ‘ei-
landjes’ gewerkt wordt, maar dat het keten-denken zijn
intrede doet.”

Voor meer informatie:

Faes Group BV
Rootven 4
5531 MB Bladel
T: 0497-389070
F: 0497- 380719
E: info@faesgroup.com     

W: www.faesgroup.com

advertorial
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METAMORFOSE

Onder het motto: “Het Geniemuseum op de kaart gezet” pre-
senteert het Geniemuseum zich  aan een groot aantal geno-
digden. Militaire en civiele autoriteiten (waaronder de burge-
meester van Vught), vertegenwoordigers van de vele vereni-
gingen en stichtingen van het Regiment en van de andere
historische verzamelingen van de Landmacht, zijn hierbij aan-
wezig. Men bewondert de vernieuwde middenvleugel van het
museumgebouw. Er wordt een aftrap gegeven voor de verrui-
ming van de openingstijden: van twee dagen in de week naar
vier, namelijk iedere dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 –
16.00 uur. Bovendien krijgt het vaandel van het Regiment die
dag formeel een plaats in de regimentskamer en het
regimentsbureau, gevestigd in het museumgebouw. Een let-
terlijke en figuurlijke metamorfose voor het Geniemuseum.

60-JARIG VERLEDEN

Voorzitter van de Stichting de Historische Genieverzameling,
Brigadegeneraal bd Gert de Gilde blikt in zijn speech uitge-
breid terug op het bijna 60-jarige verleden van de historische
verzameling. Hij stelt vast dat vanaf 1998, toen de Bevelhebber
der Landstrijdkrachten zijn museaal beleid vaststelde, en de
Historische Genieverzameling de kans kreeg zich te ontwikke-

len, heel veel en snel veranderde.

“De naam Geniemuseum werd in ere hersteld. In eigen be-
heer (en met steun van Genie-eenheden) werd een parkeer-
plaats aangelegd en een toegang vanaf de openbare weg
gerealiseerd.  Het Geniepark werd aangelegd: een buiten-
expositie waarin allerlei bruggen en bouwmachines een
plaats kregen. Het museumgebouw werd in enkele fases
aangepakt, gerenoveerd en vernieuwd (nog niet helemaal
klaar!). Plannen voor de vaste expositie werden uitgewerkt en
voor het grootste deel gerealiseerd.  Een eigen huisstijl en
logo werden ontwikkeld en ingevoerd. Een nieuw depot werd
in gebruik genomen en ingericht. De hele collectie werd gere-
gistreerd.”

WISSELEXPOSITIES

Hij blikt ook vooruit: “Het Geniemuseum beschikt nu over een
grote multifunctionele ruimte. Er kunnen hier wisselexposities
worden gehouden. (…) De ruimte is ook te gebruiken voor
ontvangsten, presentaties en recepties. Paresto, de cateraar
van Defensie, heeft aangegeven dat bet Geniemuseum één
van de drie locaties op de Van Brederodekazerne en
Lunettenkazerne is, waar catering verzorgd kan worden.”

BIJZONDERE BAND

Regimentscommandant Kolonel Tjeerd de Vries gaat in zijn
speech vooral in op de bijzondere band die het regiment heeft
met het Geniemuseum: Een band die in de afgelopen jaren
alleen maar steviger is geworden, volgens de kolonel.. Dit
komt onder meer door het museale beleid waarin is vastge-
legd waaraan een Historische Verzameling van de KL moet
voldoen om recht te hebben op ondersteuning, zoals bijvoor-
beeld behuizing in een geschikt gebouw. “Zo moet een verza-
meling een collectie in stand houden met historisch, traditio-
neel of cultureel erfgoed van specifieke waarde voor het be-
treffende onderdeel en deze collectie tentoonstellen, waarbij
de geschiedenis van het eigen wapen wordt weergegeven.
Verder moet de verzameling ook een duidelijk aantoonbare
betekenis en “opbrengst” hebben voor de KL en de eigen
traditieraad steunen bij de traditiehandhaving en traditie-
beleving. Kortom een regimentsmuseum kan niet zonder het
eigen regiment, en andersom.”

De verhuizing van de zetel van het Regiment Genietroepen van
Wezep naar Vught is een tweede oorzaak van de versteviging
van de banden. Het meubilair van de regimentskamer uit
Wezep verhuisde naar de prachige vergaderruimte in het

Openingstijden wOpeningstijden wOpeningstijden wOpeningstijden wOpeningstijden worororororden vden vden vden vden verererererrrrrruimduimduimduimduimd
Geniemuseum wordt Huis van het Regiment GenietroepenGeniemuseum wordt Huis van het Regiment GenietroepenGeniemuseum wordt Huis van het Regiment GenietroepenGeniemuseum wordt Huis van het Regiment GenietroepenGeniemuseum wordt Huis van het Regiment Genietroepen

Vrijdagmiddag 28 september 2007. De deuren van de vernieuwde middenvleugel van het Geniemuseum
zwaaien open. De ruim 150 genodigden in het museumgebouw zien hoe de vaandelwacht het stafgebouw
van het OTCGenie op de Van Brederodekazerne verlaat en strak het verlaten veld over marcheert, in de
richting van het museum. Langzaam komen ze steeds dichterbij en uiteindelijk houdt de vaandelwacht
halt, recht voor de twee openstaande deuren. Vaandeldrager en regimentsadjudant Cees van Vessem
treedt uit. Met het vaandel schuin voor de borst komt hij het gebouw binnen en houdt halt voor
Regimentscommandant Kolonel Tjeerd de Vries. Deze groet het vaandel en zegt: “Welkom in het Huis van
Regiment Genietroepen!”



vereniging van genie onderofficieren 13

Geniemuseum. Veel besturen van stichtingen en verenigingen
maken gebruik van deze prachtige kamer. Het Geniemuseum
wordt steeds vaker gastheer voor genisten van binnen en
buiten de organisatie, aldus kolonel de Vries.

SYMBOLISCHE HART

“Zo dadelijk gaat u getuige zijn van een unieke gebeurtenis:
het vaandel van het regiment zal intreden in dit gebouw en een
plaats krijgen in de regimentskamer, die vanaf dat moment
ook het formele bureau van de regimentscommandant zal zijn.
Een vaandel heeft nog steeds een belangrijke functie binnen
de krijgsmacht. De gevallenen en de geschiedenis van een
eenheid worden hiermee gesymboliseerd. Met het vaandel
komt niet alleen de historie maar ook het symbolische hart
van het regiment dit museumgebouw binnen.

Het Geniepark zal vanaf nu plaats kunnen bieden voor

beëdigingen van jonge genisten. Zij zullen hun eed en gelofte
afleggen, met hun hand aan de vaandelstok, staande voor de
troep, op het pontonplaatvlot in het park. De receptie na afloop,
kan plaatsvinden in dit gebouw. De aanwezige museum-
bezoekers zullen dan worden uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij deze bijzondere militaire ceremonie.”

HEILIGE GROND

Natuurlijk kijkt ook de regimentscommandant vooruit, naar de
toekomst: ”het Regiment Genietroepen bestaat volgend jaar
260 jaar. In dat jaar willen we een wens realiseren, namelijk
een monument voor alle gevallen genisten. Dit monument kan
een plaats krijgen hier in het Geniepark. In het park zijn al
twee kleinere monumenten aanwezig: een monumentje voor
twee in Bosnië omgekomen genie militairen en een plaquette
voor in het voormalig Nederlands Indië omgekomen genisten.
Bij deze plaquette is in het voorjaar de as verstrooid van een
overleden Indieveteraan. Hiermee wordt het Geniepark niet
alleen een buitenexpositie maar ook “heilige grond” voor alle
leden van het Regiment Genietroepen.”

PELJOB

Met het intreden van het vaandel in het Geniemuseum is het
formele deel van het programma  nog niet afgerond. Op de
muur van de hoge centrale hal wordt een film geprojecteerd
die eerder die dag was opgenomen. Een Cougar helikopter
landt op het veld tegenover het Geniemuseum. Enkele
genisten van 11 Geniecompagnie Luchtmobiel stijgen uit en
beveiligen het gebied. Daarna stijgt de heli weer op, om even
later weer terug te keren. Ditmaal met een Peljob, hangend

onder het toestel. De mini-bouwmachine wordt  op het veld
gedropt en uitgepakt. Daarna stopt de film en gaan de deuren
van het middendeel weer open.

Met het nodige motorgeluid rijdt de Peljob het museum-
gebouw binnen. 11 Geniecompagnie Luchtmobiel, het klein-
ste parate genieonderdeel, draagt de mini-bouwmachine over
aan voorzitter de Gilde. De Peljob wordt namelijk aan het eind
van 2007 vervangen en op deze wijze kan ook een actueel
“object” aan de verzameling worden toegevoegd.

PENTEKENING

Ook Regimentsadjudant Cees van Vessem heeft nog een
bijzonder cadeau voor het Geniemuseum in petto: de originele
pentekening van Frans Smits sr met daarop een groot aantal
historische Genieuniformen. Volgens hem heeft de museum-
manager de afgelopen jaren zijn deur plat gelopen om deze
bijzondere prent veilig te stellen. Met zijn bekende ceremonie,
de eregalerij en het zingen van het Mineurslied wordt het for-
mele deel van een bijzonder dag afgesloten.

DANK

Bestuur en medewerkers van het Geniemuseum kijken terug
op een bijzondere en geslaagde dag. Speciaal nog een woord
van dank voor de medewerkers van Paresto, die de dag per-
fect hebben aangekleed. Maar ook de Provincie Noord-
brabant, de Brabantse Museumstichting, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht,
de Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen, de
Stichting Geschiedschrijving Genie, het Oud Leden
Fanfarekorp Genie, de Stichting Menno van Coehoorn, het
OTCGenie, de parate eenheden van de Genie,  het Regionaal
Militaire Commando Zuid en de Lokaal Facilitaire Dienst
Vught, waarop we altijd kunnen rekenen en die altijd met ons
meedenken.

(.)
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HISTORICAL BACKGROUND

ENTEC was   established in 1977 by 5
NATO nations1  with the aim of
promoting engineer interoperability by
providing training. In 1995 the task to
be a focal point for the exchange of
information was added.2  This initiative
is still unique today for engineers only.
No other Army branch has been able to
follow this example. This recalls the
old motto: “Follow the sapper”.

General (US Army) Blanchard’s main
concern, in his position as COMCENTHAG, for those early
days was to overcome the coordination problems related to
preparation, execution and transfer of obstacles by different
nations in their defence of Central Europe. The aim of ENTEC
was as described by a former course attendant “Engineers
must feel as comfortable in an allied minefield as in their
own”.

After the fall of the Iron Curtain there was indeed a question if
there is still a need for an organisation like ENTEC. But when
the armies suddenly got involved in out of area operations,
multi-nationality became a must. ENTEC followed suit and
also changed its focus from counter-mobility to wider
operations in a multinational environment.

ORGANIZATION

a.ENTEC operates as an independent organization formed by
NATO Nations based on a MOU. It is a school within NATO but
not under NATO command. Currently the number of Member
Nations of ENTEC is 203 . The main body for guidance,
oversight and decisions on all matters concerning ENTEC is

the ENTEC Working Group (EWG) established by the ENTEC
Member Nations. ENTEC itself is currently organized in an
interim organisation containing three branches under the
direction of a German Lieutenant Colonel. This organisation is
reflecting the current mission of ENTEC. The mission of
ENTEC is to promote engineer interoperability amongst MOU
and other NATO nations and partners by providing training and
a focal point for the exchange of information.

FUNCTIONS

ENTEC’s primary activity today still is to conduct courses for
military engineers on military engineer related matters.
Therefore each year, ENTEC organizes courses on five levels
in Munich ranging from instructor level to senior staff officer/
battalion commander level. ENTEC also conducts mobile
training teams, contributes to STANAGs, hosts conferences,
acts as an information exchange point, develops
interoperability training tools and operates an ENTEC web site
(http://www.entec.org). Since March 2006 ENTEC also
periodically publishes Newsletters. Examples of ENTEC
products are:

Combat Engineer Dictionary (CEDic):The translation to and from 13 different
languages of about 3500 engineer and/or military words and terms, able to print
dictionaries in up to four languages, description of English abbreviations and
conversion of units of measurement.

and

COMMAND 
GROUP 

PLANNING & SUPPORT BRANCH 
(P&S) 

TRAINING & 
EDUCATION 

BRANCH 
(T&E) 

MILITARY 
ENGINEER 

CONSULTANCY 
BRANCH 

(MEC) 

EngineerEngineerEngineerEngineerEngineers on their ws on their ws on their ws on their ws on their waaaaay to Exy to Exy to Exy to Exy to Excellence:cellence:cellence:cellence:cellence:     TTTTThe 30he 30he 30he 30he 30ththththth

AnniAnniAnniAnniAnnivvvvvererererersarsarsarsarsary ofy ofy ofy ofy of ENTEC on 07 Dec 2007 ENTEC on 07 Dec 2007 ENTEC on 07 Dec 2007 ENTEC on 07 Dec 2007 ENTEC on 07 Dec 2007

Euro NATO Training Engineer Centre (ENTEC) is in the process of becoming a Military Engineering
Centre of Excellence (MILENG COE), which should accumulate in the signing of a Memorandum of
Understanding (MOU) between Allied Command for Transformation (ACT), Germany as Framework Nation
and Sponsoring Nations. The signing of the Operation MOU is foreseen to coincide with the 30th

Anniversary Ceremony in Ingolstadt, Germany on the 7th of December 2007.

Lkol Roy Lamers, ENTEC
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Equipment Database: The ENTEC Equipment Database holds information
on some 650 Engineer Equipment items of the ENTEC member Nations.
It will be updated and expanded this year to also reflect construction
engineering units.

MILITARY ENGINEERING COE
Because ENTEC operates as an independent organization
formed by nations who signed a MOU ENTEC has never been
integrated into the existing information flow mechanisms
within nations and NATO. ENTEC relies on the voluntary
participation of Sponsoring Nations (SNs) with regards to
exchange of information. This is a weakness that still exists
today. The NATO COE initiative is an ideal opportunity to take
the success and experience of ENTEC and to transform it into
a MILENG COE as an integrated part of the overall NATO
Transformation process led by Supreme Allied Command
Transformation (SACT). This integration will overcome
ENTEC’s present weakness. 2006 therefore was the “Centre
of Excellence” year for ENTEC.  Most important initiatives and
decisions to change into a MILENG COE have been
accomplished in cooperation with ACT4  and the member
nations. Now we are in the process of becoming a MILENG
COE since Germany’s invitation to the Nations to join the
MILENG COE was sent out and the first Memorandum of
Understanding/Manning conference was held in May 2007 in
Munich with a second conference in September in Garmisch-
Partenkirchen, Germany. To be a NATO COE is a fundamental
change and not just a continuation of ENTEC.

30 YEARS ANNIVERSARY

The signing of the Operation Memorandum of
Understanding between the Sponsoring Nations which
formalises this change is planned to take place on 07 De-
cember 2007, which is one day after the 30th Anniversary of
ENTEC. During this period we are also executing our annual
Battalion Commanders Course which includes the Vendors
display5  and other activities.

Former ENTEC staff members are cordially invited to attend
the anniversary on 06 December 2007. Check our website
regularly from September onwards for updates.

1 Canada, Germany, The Netherlands, The United Kingdom and The United States.

2 ENTEC was founded by an initiative of General Blanchard, Commander of the Central Army Group.
He saw a need to promote the interoperability of military engineers of NATO countries operating in
Europe’s central region during the Cold war. His motto was: “Interoperability is a question of
attitude”. This is still ENTEC’s motto.

3 Belgium, Canada, The Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary,
Italy, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Turkey, The United
Kingdom and The United States.

4 Allied Command Transformation

The annual ENTEC Vendors Display in Munich Germany is where some of the best engineer equipment in the world is exhibited. This display is a meeting point for the
foremost engineer equipment vendors and the military engineer community of NATO and PfP countries. 47 vendors from 8 countries were present in 2007.

(.)
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OM MAAR METEEN MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN: WIE IS
ADJUDANT HARRIE BREKELMANS?

,,Ik ben 57 jaar geleden geboren in het dorpje Bokhoven, on-
der de rook van Den Bosch. In 1967 ging ik in beroepsdienst.
Ik koos hiervoor omdat dit beter betaalde dan de dienstplicht.
Het werken bij de krijgsmacht beviel me echter dusdanig
goed dat ik besloot te blijven. Met name het kameraadschap
en de uitdaging om, samen met mijn maten, steeds grens-
verleggend bezig te zijn, trok me aan.”

NA UW AMO AAN DE VAN HORNEKAZERNE IN WEERT KOOS
U VOOR DE GENIE. WAAROM?

,,Dit onderdeel van de Landmacht trok me het meest aan. Ik
ben namelijk een ondernemend iemand, ik houd van actie.
Daarbij heeft de bouwwereld mij altijd geboeid.

Mijn wapentechnische opleiding heb ik gevolgd aan de
Frederik Hendrik Kazerne in Vught. Als sergeant werd ik vervol-
gens zes maanden te werk gesteld bij de soldatenopleiding
van de Genie op de Lunettekazerne. Daarna vertrok ik naar het
41ste Geniebataljon in Seedorf. Hier heb ik vijf jaar gezeten. In
deze tijd raakte ik gefascineerd door de militaire bruggen-
bouw. Toen ik daarna een opleiding kon gaan volgen aan de
Bruggen- en wegenschool (BWS) greep ik deze kans dan ook
met beide handen aan. In Hedel heb ik alle kneepjes van het
bruggenbouwvak geleerd.”

WAT SPREEKT U ZO AAN IN DE MILITAIRE BRUGGENBOUW?
,,In de eerste plaats het improvisatievermogen dat vereist is:
een brug kan bijna nooit volgens plan gebouwd worden. Daar-
bij vind ik het geweldig dat het mogelijk is om binnen een paar
dagen een begaanbare brug neer te leggen.

De Bailey vind ik de mooiste brug die er is. Je kunt hier name-
lijk tal van constructies mee maken. Daarbij is de Bailey inzet-
baar in alle mogelijke situaties.”

HOE ZAG HET VERVOLG VAN UW MILITAIRE CARRIÈRE ERUIT?
,,Na de opleiding aan de Bruggen- en wegenschool ben ik
terug gegaan naar Seedorf, waar ik onder meer aan de slag
ging als Commandant OST. Ik ben toen ook zeven maanden
in Libanon geweest. We waren hier met slechts 16 Genisten
op 850 soldaten. Er was dus ontzettend veel werk, onze in-
spanningen vormden slechts een druppel op een gloeiende
plaat. Dat was vaak wel frustrerend.

Terug in Seedorf werkte ik een half jaar als Sergeant Verken-
ningen, daarna heb ik in Vught de opleiding tot Sergeant-Ma-
joor gevolgd. Vervolgens werd ik nog tot 1985 gestationeerd in
Seedorf, toen viel het doek voor deze basis.

Daarop kreeg ik de kans om als leraar aan de slag te gaan op
de Bruggen- en wegenschool in Hedel. Dit was een drukke en
afwisselende baan, maar ik was hier helemaal in mijn ele-
ment. Het was een fantastische tijd!”

WAT HIELDEN UW WERKZAAMHEDEN BIJ DE BRUG- EN
WEGENBOUWSCHOOL PRECIES IN?

,,Naast de begeleiding van de leerlingen assisteerde ik regel-
matig bij grote oefeningen in Duitsland. Daarnaast deden we
veel klussen voor derden, bijvoorbeeld voor de organisatie van
het mega-evenement ‘Sail 90’ in Amsterdam. Ook was ik re-
gelmatig betrokken bij oefeningen van de Reservisten. Zo heb
ik bijvoorbeeld meegeholpen bruggen over de Maas te bou-
wen.”

U WAS DUS OOK REGELMATIG IN HET BUITENLAND?
,,Ja, er waren tijden dat ik meer over de grenzen dan in Neder-
land vertoefde. Een speciale buitenlandse missie was de
operatie ‘Demining’ in Mozambique. Hier hebben we in 1993
een school opgezet waar burgers werd geleerd hoe ze mijnen
moesten opruimen. Dit was een geweldige ervaring: mijn
collega’s waren super, de sfeer was heel goed en ik heb hier
heel veel geleerd. Tijdens dit project is mijn liefde voor Afrika

Een interEen interEen interEen interEen intervievievievieview met aooi (bd) Harw met aooi (bd) Harw met aooi (bd) Harw met aooi (bd) Harw met aooi (bd) Harrie Brrie Brrie Brrie Brrie Brekekekekekelmanselmanselmanselmanselmans

‘De Genie kan en wil ik niet zomaar achter me laten’‘De Genie kan en wil ik niet zomaar achter me laten’‘De Genie kan en wil ik niet zomaar achter me laten’‘De Genie kan en wil ik niet zomaar achter me laten’‘De Genie kan en wil ik niet zomaar achter me laten’

Adjudant Harrie Brekelmans verliet de dienst in 2003. Toch is hij nog nauw betrokken bij de Genie. Ster-
ker nog: eigenlijk is er sinds zijn uittreden weinig veranderd. Brekelmans is nog steeds wekelijks te vin-
den op de ‘Opleidings- en trainingseenheid bruggen en varen’ in Hedel en bruggen vormen nog altijd de
rode draad door zijn leven. De Brabander zet zijn kennis en expertise met name in om de infrastructuur in
Afrika op een hoger plan te tillen; hij is betrokken bij tal van bruggenbouw-projecten in Zuid-Sudan.

Ank van Lier, freelance journaliste
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ontstaan. Ook omdat ik in Mozambique mijn vrouw Fernanda
heb leren kennen. Zij woont inmiddels al dertien jaar bij mij in
Nederland.”

BENT U DAARNA NOG VAKER IN AFRIKA GEWEEST?
,,Jazeker, sindsdien kom ik regelmatig in Afrika. In 2001 ben ik
bijvoorbeeld in Ethiopië geweest, voor een soortgelijk project
als in Mozambique. Daarnaast reis ik sinds 2000 regelmatig
af naar Sudan, om te helpen bij het bouwen van bruggen. Dit
ging echter buiten mijn baan om, de projecten werden geïni-
tieerd door de Katholieke Kerk in Zuid-Sudan. Eigenlijk was
het heel toevallig dat ik hierbij betrokken raakte: een collega
was betrokken bij een project, maar hij raakte onverwacht ziek.
Toen besloot ik in te springen en van het een kwam het ander.
Inmiddels kom ik al bijna acht jaar lang regelmatig in Sudan.
Sinds ik vier jaar geleden vervroegd kon uittreden, ben ik ge-
middeld zelfs zeven maanden per jaar in Afrika.”

HOEVEEL SUDANESE BRUGGEN ZIJN INMIDDELS GEBOUWD
ONDER UW SUPERVISIE?

,,Ik heb inmiddels 13 projecten geleid in Sudan, waarvan tien
nieuwbouw- en drie renovatieprojecten. En het is de bedoe-
ling dat ik in februari weer naar Afrika ga, voor vijf nieuwe pro-
jecten. Er ligt zoveel werk in Sudan, dat is onvoorstelbaar.

Door de diverse oorlogen zijn veel verkeersaders verwoest en
zijn een heleboel gebieden volledig geïsoleerd.

De bruggen die we daar bouwen, worden opgetrokken uit
Europees materiaal. Het meeste wordt geschonken door de
Duitse kerk. Wanneer ik in Nederland ben, ben ik continue

bezig met het verzamelen van materiaal. Het probleem is ech-
ter dat we nu bijna door de voorraad heen zijn. Voor de voort-
gang van de projecten is het belangrijk dat er weer nieuwe
spullen komen. Ik hoop dat ook de Nederlandse krijgsmacht
wat dit betreft wil bijspringen. Want hoewel de omstandighe-
den in Zuid-Sudan – door de ruzies tussen de stammen, de
gebrekkige medische voorzieningen en het tekort aan voedsel
- niet altijd even veilig zijn, zou ik het heel jammer vinden om te
moeten stoppen met de projecten. Vooral omdat je ziet dat de
inwoners écht geholpen zijn bij een betere infrastructuur.
Daarbij ben ik ook gaan houden van dit land: van de natuur, de
mensen en de vele ontplooiingsmogelijkheden die Afrika
biedt.”

HEEFT U NOG WEL TIJD OVER VOOR ANDER ZAKEN?
,,Jazeker. Omdat ik vond dat ik eigenlijk ook iets moest doen
voor Mozambique, het vaderland van mijn vrouw, heb ik hier
drie jaar geleden een scholenproject opgezet. Vanuit Neder-
land is schoolmeubilair naar Afrika getransporteerd, hiermee
zijn in totaal vier scholen ingericht. Educatie is van essentieel
belang voor Afrika, dit vormt immers de basis voor de verdere
ontwikkeling. Verder zijn we momenteel nog een waterput aan
het realiseren bij een school en weeshuis in Mozambique.

Wanneer ik in Nederland ben, ben ik daarnaast ook actief als
vrijwilliger van het Oorlogs- en Verzetmuseum in Overloon.
Hier onderhoud ik de contacten tussen Defensie en het mu-
seum. Daarnaast zet ik me ook als vrijwilliger in voor het
Geniemuseum.”

U BENT DUS NOG STEEDS NAUW BETROKKEN BIJ DEFENSIE
EN BIJ DE GENIE IN HET BIJZONDER?

,,Jazeker, ik volg de ontwikkelingen op de voet. Wanneer ik in
Nederland ben, ga ik meestal ook nog één of twee keer per
week naar de ‘Opleidings- en trainingseenheid bruggen en
varen’. Om ervaringen uit te wisselen en contacten te onder-
houden. Ik heb 36 jaar met plezier gediend en dat wis je niet
zomaar uit. Mijn werk was mijn leven en ik beleefde er enorm
veel plezier aan. Dat kan en wil ik niet zomaar achter me la-
ten.”

TOT SLOT: U HEEFT DIVERSE ONDERSCHEIDINGEN ONTVAN-
GEN VOOR UW WERKZAAMHEDEN BIJ DE GENIE EN IN
AFRIKA. WELKE IS U HET MEEST DIERBAAR?

,,Dat is moeilijk te zeggen. In 2000 ben ik onderscheiden als
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat was wel heel bij-
zonder, vooral omdat slechts weinigen genisten deze onder-
scheiding hebben mogen ontvangen. Andere speciale onder-
scheidingen zijn de Bronzen Genist, de Ere-pionier van de
Duitse Genie, de Draagspeld van de Bevelhebber der Land-
strijdkrachten en de hoogste individuele onderscheiding van
het Nationaal Oorlogs- en Verzetmuseum. Hoewel ik liever
niet in het middelpunt van de belangstelling sta, voelde ik me
vereerd deze onderscheidingen te mogen ontvangen. Maar de
positieve reacties van de mensen, met name in Afrika, zijn me
het meest dierbaar. Dat is toch waar ik het uiteindelijk écht
voor doe.”

(.)
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 Iemand die het leuk vindt om met een DTP-programma te werken en ook met
een fotobewerkingsprogramma overweg kan.

Waarom zoek ik zo’n iemand?

Ik doe het nu alweer een tijdje en “één is geen” en ook ik kan zomaar uitgezon-
den kunnen worden naar Verwegistan.

Het bestuur van de VGOO is dan ook bezorgd dat de continuiteit niet gewaar-
borgd is. Vandaar deze oproep.

Vind je het leuk om mij eens te assisteren en/of het van mij op termijn over te
nemen? Neem dan kontact op met mij.

Nico Stip

*06 531 81848

n.stip@tiscali.nl

n.stip@mindef.nl

Ik zoek iemand!

(.)

(.)
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DE WAALCROSSING.
Bij deze herdenking gaan we terug in de tijd van de opera-
tie Market Garden waar op woensdagmiddag 20 september
1944 de generaal Gavin van de 82nd US Airborne Division
bij daglicht een heldhaftige rivierovergang hebben uitge-
voerd. Dit gebeurde onder hevig artillerie- en geweervuur
van de Duitsers die Nijmegen nog bezet hadden. Die mid-
dag en avond zijn de Amerikanen er uiteindelijk in geslaagd
om met 26 Britse opvouwbare roeibootjes de snel stro-
mende Waal over te steken. Van de 26 bootjes haalde in
de eerste golf slechts 13 de overzijde! Die uiterst fragiele
bootjes bestonden slechts uit een multiplex bodemplaat
met aan de zijkanten een canvaszeil die in zijn verband
werd gehouden door houten stokken. Er waren veel te wei-
nig peddels en er moest dus worden geroeid met de gewe-
ren. Het afweervuur was moordend. Eenmaal aan de over-
kant, de Lentse zijde, moesten zij zeker nog 300 meter
tijgeren om goede vupo’s te kunnen innemen om zo de
vervolgactie voort te zetten. Na man tegen man gevechten
lukte het de paratroopers om de noordelijke oprit van de
waalbrug in handen te krijgen en vervolgens zijn 4 Britse
tanks de brug over gestoken. De Amerikaanse verliezen
aan doden en gewonden bedroegen tijdens de

waalcrossing uit 100 slachtoffers. De genie leverde een
uiterst belangrijk aandeel: zij bestuurden de boten en sta-
ken diverse keren (!) de rivier over.

“DE OVERSTEEK”
Onze dag begon bij de school “de Oversteek” waar de vete-
ranen en genodigden door  leergroep 7 en 8 werden ontvan-
gen. Na een paar mooie voorstellingen van de leerlingen
waar wij enorm van genoten hebben werden de veteranen
naar voren geroepen om zo hun verhaal aan de kinderen te
vertellen. Het mooie hiervan was dat de veteranen 1 op 1
hun belevenissen konden delen met de jongeren die met
open ogen en klapperende oren zaten te luisteren. Je kon
een speld horen vallen. Het is zeker belangrijk dat de jon-
gere generaties weten dat er in Nederland  hard gestreden
is voor de vrijheid van toen, maar ook van vandaag, wat
voor ons bijna zo vanzelf sprekend lijkt.

Ook konden de kinderen direct vragen stellen aan de vete-
ranen. Jammer genoeg was daar niet zo veel tijd voor.

HerHerHerHerHerdenking bij het denking bij het denking bij het denking bij het denking bij het WWWWWaalcraalcraalcraalcraalcrossing monossing monossing monossing monossing monument op 20ument op 20ument op 20ument op 20ument op 20
september 2007.september 2007.september 2007.september 2007.september 2007.

Sgt Boon, Sgt Dreesens,  ABOO 31

Redactie: In Oosterhout, nabij Nijmegen bevindt zich de basisschool ‘De Oversteek’. Genoemd naar de
beroemde oversteek over de Waal in 1944. De school heeft een monument geadopteerd dat ter nagedach-
tenis aan de gesneuvelden is opgericht en herdenken dit jaarlijks. Op de school geven de leerlingen dan
een toneeluitvoering die betrekking heeft op de tweede wereldoorlog en daarna wonen zij een herden-
king bij het monument bij. Zij lazen daar gedichten voor die ze zelf gemaakt hebben en ook de burge-
meester van Nijmegen Dhr De Graaf, en de militair attache van de VS hielden daar een toespraak. De RA en
de OTCadj hebben bij het monument een krans gelegd. De sgtn titulair Boon en Dreesens van de ABOO
hebben als daarbij als erewacht opgetreden. Hier volgt hun relaas.
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Bij het monument aan de noordelijke Waaloever werd het
verhaal nog even aangescherpt door de burgermeester van
Nijmegen en de kolonel van de U.S. Na de toespraken van
verschillende genodigden werden er kransen en bloemstuk-
ken gelegd bij het monument. Zeerr indrukwekkend.

De kinderen lazen bij het monument zelfgemaakte gedich-
ten voor over de oorlog en legden mooie rozen bij de ge-
denksteen. Hierna verplaatsten wij weer terug naar “De
Oversteek” waar de directeur van de school de dag afsloot
onder het genot van een bak koffie. Daarbij hebben kunnen
praten met enkele Airborne-veteranen en geluisterd naar
hun indrukwekkende verhalen die zij real life beleefd heb-
ben, en waar wij diep respect voor hebben.

Wij hopen er volgend jaar weer bij te mogen zijn .

(.)
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De VGOO was present:

Ook was de VGOO aanwezig bij de uitreiking van de
bronzen medaille voor 12 jaar eerlijke en trouwe
dienst, van de sgt1 Pot en de sgt1 van Dommelen.

Op 17 oktober is majoor Piet de Jong met FLO ge-
gaan. Door een miscomunicatie is er tot onze spijt
niemand van de VGOO bij deze receptie aanwezig
geweest. Nogmaals onze excuses.

22 september is onze voorzitter naar het jubileum-
concert van het Oud-leden Fanfarekorps der Genie.

28 september waren we wederom present bij de hero-
pening van het Geniemuseum (zie ook het artikel
elders in deze uitgave).

De “Kenschets”

(.)
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IN DE KNOOP

De lichten branden al in het sportbureau op de van Breder-
ode kazerne te Vught. Daar worden we opgevangen door
sportinstructeur. Kennis maken met elkaar en de uitrus-
ting, daar wordt de dag mee gestart. Nadat iedereen een
rugzak met uitrusting had ontvangen, hebben we alle mate-
rialen samen met de instructeur door genomen en gecon-
troleerd. Veel termen en technische kretologieën. Lanyard,
grillion, stickrun en dan de diverse be-
namingen voor de knopen niet te verge-
ten. Dit neemt redelijk wat tijd in be-
slag, echter van levensbelang dat de
materialen compleet en in takt zijn!

Met zijn allen verzamelen rond de klimt-
oren. Touw is in overvloed aanwezig en
kan iedereen de diverse knopen beoefe-
nen. Met mastworpen, paalsteken en
veiligheids knopen hangen de touwen
overal rondom de toren. Dat het alle-
maal niet zo gemakkelijk is blijkt wel
als je een knoop om een verticaal pro-
fiel moet leggen, de blik hierop is an-
ders. Een kwestie van veel oefenen
dus, want in de praktijk hang je straks
enkele meters boven de grond.

WEERSINVLOEDEN

Na het knopen is het tijd om van het
uitzicht te genieten en klimmen we de
toren in. Op het moment dat we boven aan komen begint
het te regenen. Dat alles maakt het natuurlijk extra moei-
lijk en zo worden je handen koud. Het bemoeilijkt het klim-
men! Het is wel een hele ervaring als de touwen net zijn
opgehangen om via die touwen ook af te dalen. Erg goed
voor je zelfvertrouwen en in het materiaal. Na een aantal
keren op en neer te zijn geweest, krijgen opnieuw een les.
De interventie en bijbehorende knopen leggen in d.m.v. van
een veiligheidslijn. Interventie is een ingreep om een ge-
strande persoon, die niet verder kan met klimmen, te hel-
pen of zelf te bevrijden van de lijn. Het hangt er ook vanaf of
de persoon nog bij kennis is.

Je gaat naast de gestrande persoon hangen via jouw eigen
lijn en koppelt hem aan jouw eigen gordel vast. Wanneer
dat gebeurd is kan je de lijn van de gestrande persoon los

knippen of zelfs los halen van de lijn. Langzaam laat de
persoon gecontroleerd naar beneden zaken. Een leuke en
belangrijke ervaring.

OP GROTE HOOGTE

Het is voor iedereen vroeg uit de veren, als we richting de
omgeving van Geertuidenberg verplaatsen. Met twee bus-
jes volgeladen rijden we de lange route. Vandaag gaat de

groep de vaardigheden in het echt beoe-
fenen en wel in een hoogspannings-
mast. Het weer speelde ook lekker mee
op deze dag, regen, regen en nog eens
regen! Maar dat mocht de pret van het
klimmen niet drukken, dus weer lekker
aan de gang met de dingen die we had-
den geleerd.

De locatie had wel een paar nadelen.
De masten staan in een weiland met
paarden en die hadden beneden aan de
mast uitgekozen als hun toilet. Op zich
geen probleem, maar als je collega er
in ging staan en vervolgens ging klim-
men zat het dus overal. Natuurlijk
daarna ook aan je handen. Minder fris,
dus neus dicht en voorwaarts, op naar
grote hoogte! Het weghangen van lijnen
en het plegen van interventie is wat er
die dag behandeld is. Intensief en zeker
leuk om te doen.

Dat er in ons vlakke landje genoeg ob-
jecten zijn om te beklimmen blijkt wel als we donderdag in
Hedel de brug over de Maas voor ons zien opdoemen. Hier
komt heel wat bij kijken, zeker als deze brug onderlading
gebracht moet worden. In de ochtend stoeien met
veiligheids lijnen die onder de brug aangelegd moesten
worden en s’middags weer naar de kazerne in Vught gere-
den. Daar hebben we theorie les gevolgd over het keuren
en controleren van de klimuitrusting.

EXAMEN DAG

Gemotiveerd staan we te wachten. De touwen zijn verdeeld
en een ieder ontvangt zijn opdracht. Ondertussen was de
zon volop gaan schijnen en kijken we omhoog, langs de
eerder beklommen hoogspanningsmast in Geertruiden-

Grijpt de Genie te hoog?Grijpt de Genie te hoog?Grijpt de Genie te hoog?Grijpt de Genie te hoog?Grijpt de Genie te hoog?

Touwen worden opgehangen en de leerlingen kijken gespannen naar boven. De klimtoren lijkt hoog en
voor sommige is dat al een uitdaging. Voor het werken op hoogte en op een veilige wijze, volgen leerlin-
gen aan de VTO Genie de cursus instructeur veiligheidsuitrusting op hoogte (IVUOH).(.)(.)

sgtt van der Molen, ABOO 33
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berg. De opdracht; een veiligheidslijn in de mast hangen en
gebruik te maken van de aangeleerde knopen, die door de
instructeur gecontroleerd worden. Dat beveiligen op hoogte
belangrijk is in elke situatie, blijkt ook tijdens deze dag.
Een misstap is zo gemaakt. Zo moest elke leerling na een
gesimuleerde val een interventie uitvoeren bij de instruc-
teur. Het is wel een tijdrovende bezigheid, al zit de instruc-
teur er bovenop en kan de handelingen dus goed controle-
ren!

Na het opruimen is iedereen bij de instructeurs langs ge-
weest en de uitslag ontvangen van het examen. Er waren
veel blije gezichten. Uiteindelijk hebben 9 van de 7 leerlin-
gen het certificaat Instructeur Veiligheids Uitrusting Op
Hoogte behaald. Het kan natuurlijk beter. In de opleiding
VTO Gn zal er in de toekomst nog een herexamen volgen
voor de niet geslaagden.

De vraag is; moet elke groepscommandant van de genie in
het bezit zijn van een dergelijk certificaat of zijn twee func-
tionarissen binnen een peloton voldoende? De opleiding op
het OTC genie voor de kaderleden staat helemaal vol ge-
schreven en hoe ziet de parate eenheid haar toekomstige
onderofficieren? Zodat elke leerling, gericht op het huidige
functioneren, kan worden opgeleid en wellicht veranderin-
gen kunnen plaatsvinden.

(.)

Mededelingskaart
Hierbij stel ik u in kennis van:

o Bevordering tot ……………………………………………..m.i.v………………………

o Dienstverlating m.i.v.……………………………………………………………………..

o …………..-jarig ambtsjubileum op: ……………………………………………………..

o Mijn huwelijk / ………………- jarig  huwelijksjubileum op…………………………..

o Ter gelegenheid van voornoemd feit zal een receptie worden gehouden op

d.d. ………………………………. Tijdstip…………………plaats…………………………

o Langdurig ziek thuis/ ziekenhuisopname m.i.v. ………………………………………

o Dat ik lid wil worden van uw vereniging genie-onderofficieren m.i.v. ……………

o Overige mededelingen …………………………………………………………………..

Naam :……………………………………. Regnr: ……………… Rang: ……………………....

Adres :………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ………………………………… Woonplaats: ………………………………………..

Handtekening:
verstuur deze kaart naar de secretaris:verstuur deze kaart naar de secretaris:verstuur deze kaart naar de secretaris:verstuur deze kaart naar de secretaris:verstuur deze kaart naar de secretaris:
A.T.H. van Ooijen, Smaragd 22, 5345 TM  Oss.
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WIJZE VAN OVERMAKEN

Al vele jaren bent u gewend dat u op diverse wijzen uw contributie kunt
overmaken. Bijvoorbeeld d.m.v. een machtiging (incasso), een
acceptgirokaart of het (Defensiesysteem) NSK. De tijden staan echter niet
stil. Zo willen bijvoorbeeld steeds meer leden liever betalen d.m.v.
telebankieren. En dat is uiteraard mogelijk. Maar daar moeten vooraf we
wel een paar praktische richtlijnen voor verstrekken zodat het voor mij
(de penningmeester) altijd duidelijk zal zijn van wie het bedrag afkomstig
is. Ook het betalen via NSK is tegenwoordig erg lastig geworden voor
mij als BD-penningmeester. Ik zie in de betalingsoverzichten nl. alleen
nog maar uw PeopleSoftnummer, zonder uw naam, vermeld staan (die ik
niet herken, Defensie levert deze gegevens niet uit) en herken dus niet
meer wie er nu betaald heeft. Daardoor moeten we helaas met deze
betaalwijze stoppen. En ook aan het betalen d.m.v. een aan u gestuurde
acceptgiro kleven nogal wat nadelen. Het is niet alleen erg bewerkelijk
voor mij maar kost ook best nogal wat (girokaart, porto, en
incassokosten). Dat is zonde.

Daarom hebben we uit praktisch oogpunt besloten om onze leden te
verzoeken om vanaf  1-1-2008 nog maar twee betalingswijzen toe te
staan. Dit zijn:

1. D.m.v. een machtiging (incasso)

2. D.m.v. internet bankkieren.

Uiteraard mag u zelf kiezen wat uw voorkeur heeft!

BETALEN MET EEN MACHTIGING (INCASSO OPDRACHT)

Deze betalingswijze heeft absoluut de voorkeur van mij. U vult bijge-
voegde machtigingskaart in en stuurt deze vervolgens in de bijgevoegde
retourenveloppe terug naar de penningmeester. Gemakkelijker kunnen
we het u en mij niet maken!

U dient de volgende gegevens in te vullen:

Giro/bank nummer
Naam en voorletters
Adres
Plaats en postcode
Datum ingang 01-01-2008

Handtekening

Vervolgens zal de contributie van de VGOO in de maand maart/april
2008 van uw rekening worden afgeschreven.

Mocht u ooit de machtiging in willen trekken dan kunt u eenvoudig een
briefje of E-mail naar mij sturen: penningmeester@vgoo.nl en dan zal ik
de betaling onmiddellijk stopzetten en dit schriftelijk aan u bevestigen.

BETALEN VIA INTERNET-BANKIEREN

U maakt geheel zelfstandig het contributiebedrag jaarlijks aan de VGOO
over. Simpel en eenvoudig. Wij rekenen  uiteraard wel op uw discipline

Mededeling van de penningmeester

Geachte leden,
Tijdens de algemene ledenvergadering 2005 is besloten om de contributie, indien nodig, tweejaarlijks te
indexeren. Dit leidt m.i.v. 2008 tot een geringe contributieverhoging. In 2008 zal de contributie €20,- per
jaar gaan bedragen. U heeft in november allen op uw huisadres een brief ontvangen met de navolgende
informatie.

om dit consequent ieder jaar keurig te doen. U begrijpt dat wij vooraf wel
moeten weten wie er op deze wijze zal gaan betalen. Anders komen er
ineens allerlei betalingen binnen die we niet kunnen herleiden naar het
juiste lid. Of betalingen blijven uit en dan weten we niet wie we moeten
benaderen. Daarom vragen wij u wanneer u wilt gaan internetbankieren
om dit voornemen (alleen voorafgaand aan de eerste keer) met een
mailtje aan mij door te geven. Ik mail u dan een kort vragenlijstje en een
korte instructie terug waarin is aangegeven welke vermelding en om-
schrijving, bankrekening e.d. u moet gebruiken zodat ik later uw betaling
100% zal kunnen herkennen. En, wanneer de periode maart/april aan-
breekt, ik u evt. een herinnering kan mailen.

U BETAALT NU VIA HET NSK? DAT MOET DAN STOPGEZET
WORDEN.

Waarschijnlijk betaalt u dan €1,50 per maand  of €18,- per jaar. U dient
u dit zelf stop te zetten per 31-12-2007. De penningmeester is hier-
toe namelijk niet geautoriseerd. Het kan simpel door bijgevoegd formulier
in te vullen en bij uw onderdeel in te dienen. Het formulier heet DF 234
‘delegatieformulier bezoldiging’. U kunt het formulier evt ook downloaden
via intranet defensie:
 http://peoplepoint.mindef.nl/Word/Formulieren/Dfe%20234.doc

Het personeel van parate eenheden moet dit formulier indienen bij hun
cie’s administrateur (CEB adm). De overige militairen moeten het indie-
nen bij de tijdelijke personeelsadministratie (TPA).

De NSK-betalingen worden na verwerking van het formulier gestopt op
de door u vermelde datum. Het stopzetten van contributiebetalingen kan
overigens niet met ‘terugwerkende kracht’ wacht dus vooral niet te lang
met het indienen (voor 1-1-2008).

En, wellicht geheel ten overvloede, vergeet vooral niet om na het
stopzetten van uw NSK-betaling een andere betalingswijze te
kiezen!

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen of onduidelijk-
heden kunt u met mij contact opnemen. Wij hopen op uw begrip en uw
medewerking.

Penningmeester VGOO

Martin Curfs, Aoo BD

Stadhoudersring 39

2713 GA Zoetermeer

Giro 3726500 Postbank, Zoetermeer

penningmeester@vgoo.nl

(.)
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Sgt I Smit Stroe Bewaardersgroep 101 NBC verdcie 30-9-2007
Sgt I Rila 102 Constrcie 102 Constr 1-1-2008
Sgt I Groenewegen 102 Constrcie O&T ehd Machinisten 1-1-2008
Sgt I Draaijer 102 Constrcie O&T ehd Machinisten 1-1-2008
aooi Acke Persco 103 Constrcie 1-9-2008
Sgt v Vlodrop 105 Brcie 413 Pagncie 1-1-2008
sm de Vogel O&T Ehd Machinisten 105 Brcie 1-10-2007
Sgt I Bregman O&T Ehd Mineurs 105 Brcie 1-1-2008
Sgt I Lunenburg O&T Ehd Pontoniers 105 Brcie 1-1-2008
Sm vd Heijden 104 Constrcie 11 Pagnbat 1-2-2008
Sm v Ophoven 111 Pagncie O&T Ehd Sappeurs 1-1-2008
aooi Storm OTCMan 111 Pagncie 1-1-2008
Sgt I Idsardi O&T Ehd Mineurs 411 Pagncie 1-1-2008
Sgt I van Gurp O&T Ehd Sappeurs 413 Pagncie 1-7-2008
Aoo v Hoorn KC OTC Genie ISTAR Bat 1-2-2008
Sgt I Jansen O&T Ehd Sappeurs Ststcie 11 Pagnbat
Sgt I Gortzen O&T Ehd Machinisten 411 Pagncie 1-1-2008
Sgt I Minkema O&T Ehd Pontoniers 105 Brcie 1-1-2008
Sgt I Wierenga 105 Brcie O&T Ehd Pontoniers 1-1-2008
Sm de Block Ststcie 101 Gnbat O&T ehd Machinisten 1-1-2008
Sm v Doleweerd O&T Ehd Pioniers 1-10-2007

ALGEMEEN

SM Marco Smulders is geplaatst als STOO GN bij 11LMB/
STSTCIE/BRIGST/SIE S2/BURO ASIC. Gedurende TFU2 /
TFE3 is hij op uitzending geweest naar AFGHANISTAN
waar hij als STOO GN/CIED zijn functie vervulde binnen de
TFU staf. Vanuit dit referentiekader heeft hij bij terugkomst
in NEDERLAND samen met oa. het KC GENIE en de
MINEURSSCHOOL de aandacht weten te vestigen op de
noodzaak dat GENIE INLICHTINGEN een must zijn binnen
ons huidige GENIE-optreden.

GENIE-INLICHTINGEN

In voorgaande edities is het onderwerp al meerdere keren
aangehaald. We hebben kunnen lezen dat middelen ter
beschikking zijn of komen op verschillende niveaus.

EOD-IS niv II-III.

ISIS niv III-IV.

ARCGIS niv IV-V.

Wat kunnen we met deze middelen en vooral hoe worden
ze in het missiegebied en gedurende de vredes-
bedrijfsvoering toegepast.

De GENIE draagt zorg voor een deel van het inlichtingen
proces. Bij de cyclus van het initiëren, verzamelen, verwer-
ken en verspreiden hebben we allemaal een taak. Maar
aan welk deel leveren wij een bijdrage?

Op dit moment wordt veel kennis opgedaan in AFGHANIS-
TAN. Hierdoor worden lessons identified aangeleverd en
uiteindelijk omgezet in lessons learned.  Wie zorgt ervoor
dat de dit wordt omgezet en hoe wordt dit bekend gesteld.
Wie bepaald dat adhv inlichtingen en of lessons learned
onze Tactische en Technische Procedures en mischien
wel onze doctrine veranderd?

Anders gezegd: “Waar staan we nu als GENIE op gebied
van inlichtingen”?

Voldoende vragen om in de volgende PROMOTOR dieper
in te gaan en antwoorden te geven op bovenstaande vra-
gen.

Wil je hiervoor een bijdrage leveren of heb je vragen neem
dan contact op met SM Marco Smulders,
M.Smulders.01@mindef.nl.

(.)

Genie-inlichtingen, wie doet wat?Genie-inlichtingen, wie doet wat?Genie-inlichtingen, wie doet wat?Genie-inlichtingen, wie doet wat?Genie-inlichtingen, wie doet wat?
Smi Marco Smulders, Ststcie 11 LMB

Overplaatsingslijst september 2007 t/m februari 2008

De in deze rubriek geplaatste informatie is afkomstig van de loopbaanbegeleider onderofficieren Genie. Zoals bekend gaan ge-
ruchten sneller. Als redactie baseren wij ons op feiten, ook al heeft dat tot gevolg dat op het moment van verschijnen enkele ge-
ruchten reeds waarheid blijken te zijn.

(.)
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De wDe wDe wDe wDe weeeeebsitebsitebsitebsitebsite,,,,, g g g g geheel veheel veheel veheel veheel vererererernieuwnieuwnieuwnieuwnieuwd!d!d!d!d!
aooi b.d. Ben Oude Nijhuis

Hierop positief te hebben geantwoord, ben ik halverwege
2007 begonnen met de opbouw. Dat dit toch iets meer
voeten in de aarde had dan dat ik had verwacht, bleek al
gauw bij de opzet van de nieuwe site volgens het Content
Management System (CMS). Hiervoor maak ik gebruik
van Joomla! (http://www.dutchjoomla.org), één van de

meest krachtige en veelgebruikte open source csm-en.
Joomla! is eenvoudig te installeren, simpel te behe-
ren (??) en betrouwbaar. Om t.z.t. optimaal gebruik
te kunnen maken van de mogelijkheden, zal ik nog
de nodige uurtjes moeten ploeteren/studeren. Enfin,
ik ben van de straat af !

Het fotoalbum en het gastenboek draaien inmiddels en
zijn al sinds de zomer bereikbaar. Dit zijn onderdelen van
de site die elders voor een luttel bedrag zijn onderge-
bracht bij andere providers. Dit heeft zo zijn voordelen. Het
gastenboek blijft nu verschoond van allerlei aanbiedingen
van o.a. genees-/pepmiddelen die wij, genisten, toch niet

De VGOO-site staat al enige tijd in de steigers en zo langzamerhand komt er zicht op de renovatie. De
oude site, ontworpen door Baptiste Petit dit de la Roche m.m.v. Joop de Vaal en Nico Stip, is in het archief
opgeslagen en voor het nageslacht bewaard. Veel werk is door de heren hierin gestoken, waarvoor onze
dank. In de afgelopen jaren heeft men mij terloops gevraagd of ik, na mij FLO, wilde meewerken aan de
bouw van een nieuwe site met wat meer mogelijkheden voor de leden.

echt nodig hebben. ;-) Op de nieuwe site komt een link
naar het gastenboek en het fotoalbum.

Naast, voor eenieder bereikbare, algemene informatie over
de VGOO op de site, is er ook een deel dat alleen voor
VGOO-leden bereikbaar zal zijn. Ook het bestuur en de
redactie zal ergens een plekje moeten krijgen. Zo kunnen
zij t.z.t., zonder tussenkomst van de webmaster, hun eigen
verhaal kwijt op de site. Vele prachtige (en soms wilde)
ideeën leven binnen het bestuur.  Voor mij zaak, om deze
ideeën zo goed mogelijk uit te werken. Hierbij zijn tips en
adviezen van derden van harte welkom. Mogelijk dat er zelfs
leden zijn, die al ‘los’ zijn op Joomla! Dan hoor ik dat graag.
Met velen weet je meer dan een.

(.)
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