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Voorwoord
Hedel , 22 juni 2011

O

p 22 maart overleed aooi BD Harrie Brekelmans.
Hij was op dat moment in Afrika waar hij uit liefdadigheid samen met kap BD Henk Schuurs voor
de lokale bevolking een Bailey-brug aan het bouwen was.
Harrie was een icoon binnen ons regiment. Ieder kaderlid dat ooit les van hem kreeg op de bruggenschool of
die samen met hem in een genie-eenheid heeft gediend
of ooit met hem op uitzending is geweest zal dat zeker
beamen. Een typische, bijna karikature genieonderofficier.
“Niet kletsen maar aanpakken”; “vergaderen is helemaal
niet nodig want ik leg jullie wel eventjes uit hoe ik het wil
hebben”; “Niet zeuren of van dat benauwde gedoe, gewoon doorgaan met lieren
want dat kabeltje houdt het best nog wel even”; “eerst hard werken en daarna vatten we een goede borrel”, zijn uitspraken die hem karakteriseerden. En natuurlijk
zijn ongekende improvisatie- en ritseltalent. En de feesten die hij organiseerde. En
wat mij persoonlijk altijd bij zal blijven is het moment dat het gehele OTCGenie in
Vught aangetreden stond om te zien hoe Harrie een Koninklijke onderscheiding opgespeld zou gaan krijgen. Iedereen was er… behalve Harrie! Onvergetelijk. En dat
geldt ook voor Harrie, hij was echt uniek en we zullen hem nooit vergeten. Namens
de leden was er een afvaardiging van het bestuur aanwezig tijdens de uitvaart.
En vanzelfsprekend zorgden we voor een VGOO-rouwstuk. Helaas konden we zijn
overlijden niet meer op tijd melden in de vorige Promotor. Die was namelijk net
gereed gekomen en lag op dat moment op de drukpersen. Dat maken we bij deze
goed.
Het eerste moment dat we zijn aanwezigheid misten was tijdens de jaarlijkse
VGOO Contactdag. Die vond deze keer plaats in Didam. Het was weer een erg
gezellige happening. Zo’n middag is in feite gewoon een reünie van (ex/BD/actief
dienende) genieonderofficieren. En hun partners. Een gezellig feestje, niet meer
en niet minder. We hebben met zijn allen, onder een prima lentezonnetje, lekker
gedronken, heerlijk gegeten en uitvoerig bijgekletst. De dames werden getrakteerd
op een uiterst creatief fröbelprogramma dat voor de een wat grensverleggender
bleek te zijn dan voor de ander. In ieder geval hebben ze samen heel wat afgelachen. En wij ook, toen we sommige van hun producten achteraf te zien kregen! De
mannen kweten zich op dat moment van de schone taak om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Ook daarin werd gelukkig genoeg gelachen. Maar ook
serieus gedebatteerd en van mening gewisseld. Het was dan ook een interessante
vergadering. Natuurlijk werden de leden zoals gebruikelijk weer helemaal bijgepraat over de stand van zaken en ontwikkelingen aangaande het ledenbestand, de
Promotor, de financiën, de website en dergelijke, maar ook hadden we deze keer
het prikkelende onderwerp ‘hoe toekomstbestendig is de VGOO?’ op de agenda
gezet. En dan komen de tongen los. Het was uiterst boeiend en constructief. Leest
u het maar eens terug in de notulen.
Er valt weer veel interessants te lezen in deze Promotor. Ons verenigingsblad staat
weer boordevol met vakinformatie, foto’s en boeiende verhalen van, over en door
collega’s. Zoals o.a. het interview met Korea-veteraan aoo BD Ed Engberink, de
GWW-klus van sgt1 Gelderman of de introductie van onze nieuwe Regimentscommandant kol Hans van Griensven.
Ik wens jullie namens het bestuur dan ook veel leesplezier en, veel belangrijker
nog, een fijne, warme en ontspannende zomervakantie toe!

(.)

Aooi Joep Beljaars
voorzitter
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Redactioneel

In de volgende Promotor
Collega’s

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

Wat mij opvalt dat ondanks
de vorig jaar al aangekondigde
bezuinigingen er nog steeds
copij is om weer een promotor
te vullen. Inmiddels is, als deze
promotor bij u op de mat valt,
de helft van 2011 verstreken
en weet nog niemand waar hij
of zij aan toe is.

•
•
•
•
•

Electraconcept compounds
Loopbaanlint SMG
Voorbereiding Kunduz
Gevolgen bezuinigingen
vooruitblik Genieinformatiedag

We blijven hetzelfde doen maar wel met minder en korter! En oh ja we doen alleen nog maar de D van Defence
van de drie D’s en dichter bij. Wie het nog begrijpt mag
het zeggen.
Search, dat is toch het opsporen van zgn bermbommen!
In dit nummer leest u dat het in het kader van civiele
samenwerking dit ook het opsporen van geld, drugs etc
kan zijn.
Verder vind het project vervanging bouwmachines gewoon doorgang alsof er niets aan de hand is. U leest het
in een artikel van kapitein Leon van Meer.
Op de centerfold een collage van VGOO-contactdag
gevolgd door het verslag van de algemene leden- en
jaarvergadering.
Een verslag van de aanloop naar Engineer Victory-1 en
uitwerking van een opdracht door een gpc tijdens deze
oefening in Duitsland.
Voldoende leesvoer om tijdens een rustig momentje in
uw luie stoel dit in u op te nemen.
Prettige vakantie.
Toine van Boxtel

Wie ontvangen de Promotor:
• 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
• Operationeel Ondersteuning Commando Land te
Apeldoorn
• 11 Pantsergeniebataljon te Wezep
• 41 Pantsergeniebataljon te Oirschot
• 11 Geniecompagnie luchtmobiel te Schaarsbergen
• 101 Geniebataljon te Wezep
• Genisten in de uitzendgebieden
• Defensie Materieel Organisatie (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
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AANKONDIGING REGIMENTSDINER 2011
Het Regimentsdiner voor onderofficieren zal dit jaar plaatsvinden op
donderdag 3 november 2011 en voor officieren op vrijdag 4 november 2011 in het KEK-gebouw van de Lunettenkazerne te Vught.
Programma voor beide diners
16:00 – 18:30		
informatiebalie in KEK-gebouw Lunettenkazerne geopend
16:00			
Bar KEK-gebouw geopend (consumpties op eigen kosten)
18:00 – 19:00		
Aperitief
19:00 – 23:00		
Diner
23:00 – 00:30		
Naborrelen (consumpties op eigen kosten)
Inschrijven en kosten voor officieren en onderofficieren
Opgave voor deelname is mogelijk door een mail te sturen naar de RA, Aooi F. Schiltman (onderofficieren) of Kap N.L.
Dierckx (officieren).

Uw opgave is pas definitief na storting van € 20, - op rekeningnummer 55.23.51.733 t.n.v. Penningmeester Stichting Vrienden Reg Genietroepen te Heerde, onder vermelding van uw rang en naam, geboortedatum en Regimentsdiner Officieren
2011 of Regimentsdiner Onderofficieren 2011.
Uw storting dient uiterlijk 7 oktober 2011 gedaan te zijn.
Let op! U kunt alleen inschrijven door u betaling tijdig over te maken. Contante betaling op de dag zelf is niet mogelijk.
Het aantal deelnemers voor beide diners is gelimiteerd op 270. Een aantal plaatsen wordt vrijgehouden voor onderofficieren en officieren die momenteel zijn uitgezonden. Uw plaats wordt gereserveerd bij volgorde van inschrijving. Restitutie
van inschrijfgeld bij annulering van uw deelname is mogelijk tot vrijdag 7 oktober 2011.
Tenue onderofficieren
DT met batons
Voor b.d. onderofficieren, tenue de ville
Tenue officieren
AT
GLT met medailles klein model
Voor oud-officieren, reserveofficieren en burgers, smoking of donkerkostuum
Inlichtingen onderofficieren
Aooi F. Schiltman
Staf OTCGenie
Postbus 10151
5260 GC Vught
Telefoon:
073 – 688 1121
Fax:		
073 – 688 1560
MDTN: *06 – 531 81121
E-Mail: post.regiment.genietroepen@rnla.mindef.nl

Inlichtingen officieren
Kap N.L. Dierckx
O&T Eenheid Sappeurs
Postbus 10151
5260 GC Vught
Telefoon:
073 – 688 1095
Fax:		
073 – 688 1117
MDTN: *06 – 531 81095
E-Mail: NL.Dierckx@mindef.nl

Overnachting

Door verbouwingen en de legering van 105 Brugcie in Vught is het slechts zeer beperkt mogelijk te overnachten op de
kazerne in Vught. Actief-dienenden kunnen via FacilityNet op het intranet legering bestellen. U wordt verzocht dit voor 7
oktober te doen. Het LFD zal dan aan de hand van de gestelde behoefte naar een alternatief zoeken. Niet actief-dienenden
dienen via bovenstaande e-mailadressen voor 7 oktober aan te geven dat zij nachtleger wensen. U wordt in de derde
week van oktober op het in de aanvraag vermelde adres geïnformeerd over de beschikbaarheid van legering. Verzoeken
voor legering bij voorkeur per e-mail.
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De VGOO was present:
7 april 2011 FLO HENNY RADT

Tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie omringt door
zijn gezin, veel familieleden en collega’s heeft Tonio van
Rhee namens de VGOO afscheid genomen van Hennie.
Eerder op de dag kreeg Henny de OTCGenie legpenning
uitgereikt door C-OTCGenie Kolonel de Vries. Hij kreeg
deze onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van het vakgebied Military Search en in het
bijzonder Advanced Search. Henny veel gezondheid en
geluk toegewenst.

Zilveren medaille

Sergeant-majoor Jacob van der Gaast ontving op 17 mei
2011 de Zilveren medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe
dienst uit handen van luitenant-kolonel Ernst Dobbenberg.
De uitreiking vond plaats in Wezep in het bijzijn van zijn
echtgenote, dochter en zoon. Sergeant-majoor Van der
Gaast ontving de medaille voor het front van het personeel van de aangetreden Stafstafcompagnie van 11 Pantsergeniebataljon en de genodigden. Aansluitend vond er
een gezellige receptie plaats in ‘De Uitlaat / Het Moeras’
waar de jubilaris uitgebreid in het zonnetje werd gezet. De
voorzitter feliciteerde hem namens alle VGOO-leden en
overhandigde hem de gebruikelijke VGOO-geschenken. De
regimentsadjudant en marketentster completeerden het
geheel door het uitdragen van de regimentstradities. Jacob,
nogmaals proficiat!

“Mister Bailey” schreef het Brabant Dagblad in een In Memoriam en beter had de
journalist Harrie Brekelmans niet kunnen
typeren. Wars van officieel gedoe maar
wel militair in hart en nieren. Harrie heeft
zijn hart verloren in Afrika en heeft daar
tijdens en vooral na zijn actieve carrière
meerdere bruggen gebouwd om de lokale
bevolking te helpen.

Functioneel leeftijdontslag Jan Eilander

Woensdag 11 mei j.l. was de dag dat VGOO-lid Jan Eilander
de dienst met functioneel leeftijdontslag heeft verlaten. Hij
deed dit op de PMK in Wezep in de Peetshof. De afscheidsreceptie was zeer gezellig en zoals dat te verwachten was,
werden er enkele officiële en minder formele speeches
gehouden. Onze voorzitter deed daar vrolijk aan mee en
overhandigde hem ‘en publique’ de traditionele afscheids-

geschenken (VGOO-wijnkistje en waardebon). Jan, die
iedereen vooral kent als adjudant is enkele jaren geleden in
de P-wereld bevorderd tot eerste luitenant. Hij werd tijdens
de afscheidsreceptie nog bevorderd tot kapitein. Dit omdat
hij de komende jaren voor de NATRES een O&T-functie zal
gaan bekleden. Jan is dus zeker nog niet helemaal gestopt
met zijn werk voor Defensie! Gelukkig geldt dat ook voor
zijn VGOO-lidmaatschap. Hij is al jaren een trouw lid en
zal dat ook in de toekomst blijven. Zijn echtgenote Jenny
genoot zichtbaar. Allereerst van de rondrit in een M577 en
niet op de laatste plaats ook door de aanblik van het (m.b.v.
een wiellaadschop) natmaken van de 6 verse sterren. De
afrondende BBQ heeft Jan daarom maar bijgewoond in
een droog T-shirt en korte broek. Met daaronder zijn natte
zwarte DT schoenen….

Niet alleen met bruggen want er waren zoveel
open plekken in die containers dat daar van
alles in paste, van kleding tot allerlei gereedschappen. Harrie stierf onverwacht in zijn
geliefde Afrika. In het harnas, zoals het een
echte ridder betaamd. Slechts 60 jaar mocht
hij worden. De VGOO heeft er voor gezorgd
dat er namens de leden een rouwstuk en een
bestuursafvaardiging aanwezig waren tijdens de
uitvaartplechtigheid. Harrie, rust zacht.
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“DE GENIE IN DE STEIGERS”
De nieuwe Regimentscommandant

O

p het moment dat ik dit schrijf
ben ik ruim 3 weken in functie
en heb net alle onderdelen
van het OTCGN bezocht. Het ‘Alice
in Wonderland’- gevoel is er dan wel
af, maar er valt nog veel voor me te
leren. Mijn laatste plaatsing op het
GOC was in 1989 en dat er sinds die
tijd veel is veranderd behoeft nauwelijks toelichting. De professionalisering
van onze krijgsmacht, de uitzenddruk,
de nieuwe concepten (zoals Search,
EARS, ICMS/CBRN), het toegenomen
joint karakter van ons optreden en de
aanhoudende druk om efficiënter en
goedkoper te werken, hadden en hebben vergaande gevolgen, ook voor ons
Regiment. Na 3 jaar werken in de interessante, maar complexe bestuurlijke
omgeving van Den Haag, is het een
verademing weer op de ‘werkvloer’
te vertoeven, omgeven door hardwerkende en enthousiaste mensen met
een ‘no nonsens’ en ‘can do’ mentaliteit. Daarnaast weet ik me gesteund
door een groot aantal stichtingen en
verenigingen, waaronder natuurlijk
ook de VGOO.
In de tussentijd draait het bedrijf
door, zowel het OTCGN, als het
Regiment. Gelukkig ben ik omringd
door professionele collega’s die de
zaak laten draaien en mij daarmee
de tijd geven me goed in te werken.
De co-overdracht op 14 april tijdens
de Wapendagen was natuurlijk een
onvergetelijke ceremonie voor een
geweldig publiek: het complete Regiment Genietroepen! Ook was er een
waardig afscheid van mijn voorganger,
Tjeerd de Vries, die werd bekroond
met de legpenning van C-LAS. Met al
zijn verdiensten voor ons Regiment,
ligt de lat hoog en zal het niet meevallen in zijn voetsporen te treden.
Door de omstandigheden was er helaas een negatieve overlap tussen zijn
vertrek en mijn binnenkomst na het
beëindigen van de LTD (Leergang Topmanagement Defensie). En zoals bekend, is dit werk als een trein zonder
station; je springt erop en bent ervan.

Gelukkig is het geweldig hiervan de
machinist te mogen zijn en ik geniet
dan ook met volle teugen. Het Wapen
der Genie is een dynamisch bedrijf dat
met twee voeten ferm en midden in
de maatschappij staat, met constant
inzet in den vreemde, maar ook hulp
aan nationale hulpdiensten en steun
bij grote en kleine evenementen in
eigen land. Wij zijn altijd zichtbaar
en leveren daarmee een belangrijke
bijdrage aan de broodnodige maatschappelijke steun voor Defensie. We
steunen daarmee bij uitstek het pleidooi van onze Minister van Defensie
voor meer erkenning.
Overigens heb ik er intussen ook weer
een taak bij gekregen. Zoals jullie
weten ben ik al C-OTCGN, Regimentscommandant en Kennisautoriteit
Bescherming (Genie). Onlangs ben ik
door C-LAS ook aangesteld als projectleider voor het doorvoeren van alle
hervormingen die de bezuinigingen
voor de Genie in petto hebben. Dat
omvat de reorganisaties als gevolg van
de capaciteiten die worden ingeleverd
bij de bataljons en het verder invoeren van het Search-concept binnen
ons wapen. Ook de doorontwikkeling
van het OTCGN als gevolg van veranderingen in het opleidingsveld en de
implementatie van het Loopbaanlint
behoren tot mijn taken als projectleider. De komende jaren zullen dan
ook vooral in het teken staan van
deze reorganisaties. Ik zal me ervoor
inzetten e.e.a. zo spoedig mogelijk
door te voeren, zodat we ons weer
volledig kunnen gaan concentreren
op de core-business: geniesteun
leveren aan de krijgsmacht en de NLD
maatschappij.
Helaas zullen al deze veranderingen
niet zonder de nodige pijn kunnen
worden doorgevoerd. Er zijn momenteel ook nog veel onzekerheden.
Er zijn krijgsmachtbreed nog allerlei
projectgroepen, die direct of indirect
invloed zullen hebben op wat er bij
ons gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld
de krijgsmachtbrede blauwdruk voor

O&T. En wat te denken van de 12000
functies die moeten worden ingeleverd, het infra-beleggingsplan, of de
‘numerus fixus’ voor de verschillende
rangen. Kortom, het zijn interessante
tijden en het is aan ons, aan mij, om
de kansen te zien en te benutten.
Voorwaar niet eenvoudig, maar meer
dan de moeite waard om ons voor in
te zetten. Dat gaan we dan ook doen
en ik weet dat ik daarbij op uw steun
kan rekenen, actieve en postactieve
onderofficieren.
Het is een goede gewoonte om als
nieuwe commandanten het oogmerk
en de speerpunten voor de komende
tijd te verwoorden. En hoewel die
redelijk worden bepaald door de omstandigheden waarin we terecht komen, houd ik nog even een slag om de
arm. Ik wil eerst een compleet beeld
krijgen van zowel het OTCGN, als het
Regiment en onze omgeving. Het ultieme doel is natuurlijk ons Regiment
daar te houden, waar het hoort: als
belangrijke en onmisbare hoeksteen
van onze krijgsmacht, uit en thuis. De
Genie gaat in de steigers en ik ga met
veel plezier opperen!
Let’s make it happen.

(.)
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AST 41 Pagnbat ondersteunt FIOD met vinden van
4,5 miljoen Euro
Maj Ing. A. Vromans, Hfd Sie 3 41 Pagnbat
“Binnen een groot strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket
te ‘s-Hertogenbosch gaan we in de 2e helft van mei over tot doorzoeking van diverse percelen. Waarschijnlijk in week 21. Wat zoeken we? Zeer grote sommen geld
die gezamenlijk volgens berekening van de Nederlandse bank een omvang van ½tot
1 m3 kan bevatten alsmede grote hoeveelheden drugs. Geld en drugs zijn mogelijk
verstopt in bodem, muren etc. We hebben 4 percelen op het oog.”

D

it was een gedeelte uit een
E-mail van de belastingdienst
die ik op een maandag in mei
ontvangen had. Hij is horizontaal via
meerdere personen bij mij binnen
gekomen. De nieuwsgierigheid was
gewekt. In overleg met de BC hebben
we besloten om telefonisch contact
te leggen voor meer informatie. Na
een eerste gesprek met de FIOD in
Oirschot bleek dat we 1½ week reactietijd hadden. In deze periode moest
de inzet van een Advanced Search
Team (AST) en een Intermediate
Search Team (IST) voorbereid worden.
Daarnaast moest er via de officiële
lijn toestemming komen. Dit alles op
“need to know” basis.
In dit artikel behandel ik de volgende
onderwerpen. Als eerste hoe kwam
het verzoek officieus tot stand en
hoe loopt de “Koninklijke weg” die
bewandeld is voor de officiële aanvraag c.q. toestemming. Daarna licht
ik het dilemma toe, hoe ga ik om met
“need to know” in de voorbereiding
om vervolgens over de inzet te schrijven. Aansluitend heb ik wat lessons
identified.

Koninklijke weg
Het verzoek om steun van de FIOD is
horizontaal bij mij binnen gekomen.
De projectleider van het onderzoek is
via/via aan mijn E-mail adres gekomen. De informatie in de E-mail was
dusdanig specifiek dat ik besefte dat
de kring van wetenden klein moest
blijven. De BC heeft de brigadecommandant en commandant RMC-Zuid
ingelicht. Tijdens het verkenningsgesprek met de FIOD constateerden we

dat we het personeel en de middelen hadden om te kunnen steunen.
Daarnaast was dit een uitgelezen kans
om advanced search definitief in de
zuidelijke regio op de kaart te zetten.
We hebben 1 AST en 1 IST aangeboden. Aangezien het om 2 gescheiden
locaties ging concludeerden we dat
het noodzakelijk was om per locatie
één Senior Search Advisor (SSA) in te
zetten. Zelf was ik beoogd LO tussen
Defensie en de FIOD en zou ik zitting
nemen in het
actiecentrum.

KMar. De FIOD/Nationale Recherche
doet dan een verzoek bij het landelijk parket voor militaire bijstand. De
Officier van Justitie vraagt vervolgens
via zijn ministerie (Staatsecretaris van
Justitie) steun bij het Ministerie van
Defensie, waar de Directeur Operaties degene is die toestemming geeft.
Hierna gaat het via de organieke
lijn naar beneden tot het bij ons is.
C RMC-Zuid had in zijn lijn al DOPS
gewaarschuwd.

Officieus was
het nu rond.
Officieel
mochten we
nog niets. De
defensiestaf
moest nog
toestemming
geven, en
dat binnen 7
werkdagen.
De Koninklijke weg moest
bewandeld
worden zonder dat er te
veel mensen te veel
informatie
ontvingen.
Deze weg ziet
er als volgt
uit. Het was
een inzet
conform de
politiewet,
militaire
bijstand niet
zijnde de
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Uitvoering
Tijdens het traject, dat de officiële
aanvraag liep, zijn we begonnen met
de voorbereiding. Eén SSA is samen
met de FIOD het boscomplex gaan
verkennen waar het IST moest gaan
zoeken. In dit complex waren al vaten
met amfetamine gevonden in een
eerder stadium. Het AST heeft in
diezelfde tijd bijscholing gekregen op
speciale apparatuur in REEK. Dit apparaat hebben wij zelf niet en moest
dus geleend worden. Toen de vrijdag
voor de inzet er eindelijk toestemming
was dacht het personeel dat ze op
dagoefening gingen. De auto’s werden
beladen.

Voor deze actie zijn we conform de
NATOPS/ICMS structuur OPCON
onder bevel gesteld van Commandant
Militaire Middelen (CMM), zijnde C
RMC-Zuid en TACON aan de civiele
autoriteiten.

Need to know
Het onderzoek loopt al 2 jaar en is
ook na deze actie nog niet afgesloten.
Ondanks dat de hoofdverdachte in de
gevangenis zit heeft hij genoeg middelen om zijn netwerk aan te sturen.
Dit netwerk is dusdanig groot en goed
geïnformeerd dat het risico groot
was dat deze actie voortijdig uit zou
lekken. Zou dit gebeuren, dan was er
tijd genoeg om de bewijzen eventueel
te verplaatsen. Met dit in het achterhoofd zijn de voorbereidingen gestart.
Er is besloten dat 4 personen de
details te horen krijgen. De CMM, de
2 SSA’s en mijn persoon. In de praktijk
geeft dit wat frictie, er moeten namelijk zaken voorbereid en beoefend
worden. Ook hadden we personeel
van het AST en 412 Pagncie nodig. De
CC’n en PC’n zijn daarbij in de informatiestroom overgeslagen. Ook het
personeel wist niet wat het waar ging
doen, maar moest wel maandagochtend 05.30 aanwezig zijn met al het
searchmateriaal in civiele voertuigen.
De batstaf en brigstaf waren ook niet
ingelicht. Het gaf enige vraagtekens
toen de G3 13 Mechbrig een verzoek
kreeg van CLAS met een wazige vraag
of wij searchteams konden leveren.
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Het op stand-by zetten van de sectie
communicatie van de brigade bleek
het lastigste te zijn. Zoals journalisten
zijn, bleven zij vragen om details die
ze niet kregen. Al met al is het zeer
professioneel opgepakt door alle
betrokkenen. Dit ondanks dat wij als
Nederlanders een slechte naam hebben v.w.b. dit thema in de internationale Intel community.

De holle ruimte
in de keuken

Maandag, de dag van de actie, reden
beide teams incl. twee SSA’s naar
het politiebureau in TEGELEN. Hier
werd eenieder gebriefd en hoorde
toen pas wat ze waar gingen doen
(zie inleiding). Ikzelf zat als LO in het
actiecentrum samen met de FIOD en
de nationale recherche.
Eén SSA en het AST werden ingezet in
VENLO en doorzochten drie huizen.
Het resultaat was verbluffend. “In
één huis hadden we al binnen enkele
ogenblikken in de smiezen dat er iets
niet klopte” zegt sgt1 Bas, “De trap

Een ander aandachtspunt is de media,
zowel die van defensie als van buiten.
De persofficier van het landelijk parket
heb ik gekoppeld aan de sectie communicatie en Defensie Voorlichting.
We wilden dit succes uitbuiten in de
media, het AST op de kaart zetten.
In het eerste persbericht van het OM
werden wij niet genoemd. Doordat wij
gevraagd hadden het bericht voor publicatie te mogen lezen hebben wij dit
tijdig ontdekt. Toch ging het bijna fout.
Defensie Voorlichting had de eenheid
verwisseld en er ISTAR van gemaakt.
Dit voor zowel de externe media als
de interne media. Ook dit hebben we
nog recht kunnen breien. De crux van
het verhaal is dat je proactief moet
blijven totdat het stuk juist en geplaatst is.
Het laatste is, dat de ervaring opgedaan in Afghanistan, zeer goed bruikbaar is in Nederland voor Nationale
Operaties.

Conclusie

was te smal en de wc was te klein”.
Verstopt in een valse muur tussen de
keuken en de trap werd volgens een
eerste voorzichtige schatting maar
liefst tussen de 2 en 6 miljoen Euro
gevonden. Hiermee was meteen
ook het ‘hoofdbewijs’ veiliggesteld.
Tijdens de vorige doorzoekingen is dit
waarschijnlijk over het hoofd gezien.
Immers, die doorzoeking leverde
‘slechts’ 275.000 euro op. In een
ander huis vond men 61.000 euro op
een koof in de keuken en een vuurwapen onder een lade.
Het IST onder leiding van sm Frank
doorzocht een boscomplex. Hier werd
een kleine hoeveelheid amfetamine
gevonden. Ook kan de conclusie
getrokken worden, dat er hoogstwaarschijnlijk niets ligt. Tijdens de
hele actie heeft de FIOD zelf nog eens
40.000 Euro, wat drugs en documenten gevonden.

Lessons identified
De FIOD was zeer tevreden met de inzet en wel om de volgende 3 redenen:
We hebben het hoofdbewijs gevonden, daar waar zij het zelf tot 2 maal
toe niet gevonden hadden.
Ze zijn ervan overtuigd dat als wij
de search hebben uitgevoerd er ook
daadwerkelijk niets meer is. Dit is voor
hun ook een belangrijke bevestiging.

Search heeft daadwerkelijk een meerwaarde tijdens NATOPS/ICMS. Door
onze manier van zoeken in combinatie
met het materieel en ervaringsopbouw zijn wij een aanvulling op de opsporingsmethode die justitie toepast.
Door deze succesvolle actie hebben
veel partijen ons leren kennen. Ik ben
ervan overtuigd dat er in de toekomst
vaker een beroep op onze capaciteiten
zal worden gedaan. Wij zijn er in ieder
geval klaar voor!

(.)

Last but not least, onze professionaliteit. De teams pasten volledig in
het operatieconcept van de FIOD. Dit
ondanks dat ze nooit samen geoefend
hebben. Hun werkwijze, noem het
cordon en search, is ook zeer herkenbaar voor ons. Onze mannen vielen
niet op, is na afloop vaak geroepen.
Ook het actiecentrum, OPS, was zeer
herkenbaar voor mij. De lijnen en de
SA waren mij zeer snel duidelijk. De
kreet van een inzetleider op locatie:
”Het is of we dit al jaren samen doen”,
zegt genoeg denk ik.
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Het Weapons Intelligence
Team

Afbeelding 7: WIT-personeel fotografeert
alle componenten voor het Level 1 rapport
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D

e IED-dreiging in Afghanistan
en de rest van de wereld blijft
sterk veranderen. Vanwege
deze evolutie is het noodzakelijk
zo veel mogelijk technische en
tactische informatie over IED’s te
vergaren en het netwerk er omheen
te analyseren. Deze informatie is
gedurende de inzet van de TFU en
RDTF geleverd door de exploitatieketen. Dit is een internationale term
voor diverse activiteiten binnen
de Counter-IED strategie waarbij
de strijd wordt aangegaan met
IED-systemen.
Na een korte introductie wordt de
doelstelling, opbouw en de toepassing van de exploitatieketen in
Afghanistan behandeld. Tevens worden de Nederlandse initiatieven binnen exploitatie en biometrie nader
toegelicht en tot slot wordt er een
korte blik in de toekomst geworpen.

Doelstelling van
exploitatie
De exploitatieketen heeft drie
doelstellingen:
Verbeteren van eigen TTP’s en
uitrusting:

De informatie uit de exploitatieketen wordt geëvalueerd en dan
gebruikt voor het verbeteren van
onze eigen trainingen en TTP’s (Tactieken, Technieken en Procedures).
Tevens leveren de rapporten een
bijdrage aan het ontwikkelen van
technische verbeteringen en maatregelen (‘countermeasures’ zoals
ECM-apparatuur), de aanschaf van
nieuw materieel (Bushmaster) en de
wijziging van bestaande uitrusting
(dubbele bodem in YPR).
Bijdrage aan de inlichtingenketen:

De exploitatieketen levert een grote
hoeveelheid informatie op. Dit kan
binnen de inlichtingenketen in
combinatie met andere inlichtingen
leiden tot verbeterde inzichten,
nauwkeurige ‘assessments’ en een
beter ‘targeting’ proces.
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Bijdrage aan het juridische systeem:

Tot slot ondersteunt de informatie
uit de exploitatieketen ook juridische processen bij de vervolging
van verdachten, onder andere met
forensische sporen en belastende
documenten.

Het Weapons Intelligence Team
Vanaf 2008 is er in Uruzgan een volledige ‘exploitatieketen’ opgebouwd
om onderzoek uit te kunnen voeren
aan IED’s en restanten daarvan. In
de eerste periode bestond de onderzoekscapaciteit enkel uit een Level
1 Weapons Intelligence Team (WIT)
ondersteund met forensisch-bewust
opgeleide genisten en EOD personeel (Level 0).
Level 1 exploitatie bestaat uit het
vastleggen en analyseren van
details rondom een IED-incident,
een IED-find of ander verdacht
(IED-gerelateerd) materiaal. Hierbij
worden sporen voor verder forensisch onderzoek veiliggesteld en
wordt geprobeerd het verloop van
een incident te bepalen. Bij voorkeur
wordt het WIT Level 1 ingezet op
de plaats van een incident om ter
plekke optimaal gebruik te kunnen
maken van specialistische kennis,
vaardigheden en apparatuur. Voor
technisch en analytisch vervolgonderzoek wordt het Level 1 laboratorium (Lab) gebruikt op de Main
Base Tarin Kowt (MBTK): daar zijn
aanvullende middelen beschikbaar
voor de rapportage. Denk hierbij
aan röntgen, macro-fotoapparatuur,
naslagwerken en chemische analyseapparatuur voor explosieve stoffen.
WIT Level 1 vermeldt alle bevindingen in een Level 1 rapport dat wordt
verspreid binnen de eigen eenheden
en de internationale partners. Dit
rapport bestaat grotendeels uit een
uitvoerige opsomming van feiten
en een verzameling foto’s. De grote
meerwaarde van Level 1 zit in de
technische en tactische analyse
van een incident (op locatie) waarbij conclusies worden getrokken

en aanbevelingen worden gedaan
richting operationele eenheden.
Hiermee kan de veiligheid van hun
optreden worden vergroot en wordt
de kans op herhaling van een incident verkleind.
Door het toenemende aantal IED
incidenten ontstond er medio 2009
de behoefte aan een WIT Level 2
capaciteit. Level 2 exploitatie bestaat uit specialistisch, technisch en
forensisch onderzoek aan wapens,
IED(-componenten) of ander bewijsmateriaal. Gedurende de TFU en
RDTF rotaties bestond dit onderzoek
hoofdzakelijk uit het veiligstellen
van vingerafdrukken en DNA en het
onderzoek aan elektronische (zenden ontvangst-) componenten welke
in IED’s werden gebruikt. Level 2 kan
ook worden uitgebreid met andere
vakgebieden waaronder DOCEX
(onderzoek van digitale- en schriftelijke documenten, waardepapieren
en identiteitsbewijzen), CELLEX
(onderzoek van mobiele telefoons)
en CHEMEX (onderzoek van chemische stoffen). Het Level 2 is hierdoor
breed inzetbaar, bijvoorbeeld in
anti-smokkel operaties (wapens,
drugs) en in antipiraterij-missies.
Op Level 2 worden diverse taken
uitgevoerd waaronder het beoordelen van:
• de technische staat van
(IED-)componenten en hun
capaciteiten,
• het ontwerp en de constructie,
• de technische ontwikkelingen gedurende een langere
periode,
• gelijkenissen met andere incidenten, zowel op forensisch als
technisch vlak.
In tegenstelling tot Level 1 onderzoek mogen de bewijsstukken op
Level 2 wel uit elkaar gehaald worden (ontmantelen); de kans dat er
bruikbare forensische sporen aan de
binnenzijde van een IED zitten zoals
vingerafdrukken en haren is namelijk
vele malen groter dan aan de buitenzijde. Van alle bevindingen wordt
een Level 2 rapport opgemaakt en

overeenkomstig het Level 1 rapport
verspreid.
Vanaf eind 2009 is het Level 2 Lab
gerealiseerd op Kamp Holland en
het is vervolgens operationeel geweest tot september 2010.
In enkele gevallen is er ook na het
Level 2 nog noodzaak tot aanvullend specialistisch onderzoek; dit
Level 3 onderzoek vindt dan plaats
in Nederland bij bijvoorbeeld TNO
(Technisch Natuurwetenschappelijk
Onderzoek), het NFI (Nederlands
Forensisch Instituut) en IPOL (politie,
afdeling dactyloscopie).

Afbeelding 6: De werkruimte
van het Level 1 Lab

Exploitatie op
Kamp Holland

Diverse componenten uit een
‘weapon cache’ worden onderzocht in het Lab Level 1.

Afbeelding 9: het Lab Level 2.

De volledige exploitatieketen op
Kamp Holland bestond uit een
‘combined’ Lab waarbinnen zowel
Australisch als Nederlands personeel
werkzaam was. Bewijsmateriaal
werd vrijwel dagelijkse aangeleverd
door het WIT- of EOD-personeel
waarna er triage plaats vond. Indien
het materiaal veilig werd bevonden
ging het in opslag of er vond direct
vervolgonderzoek plaats. Hiervoor
beschikte WIT Level 1 over één
onderzoeksruimte voor zowel de
Nederlandse als Australische teams
(afbeelding 6, 7 & 8). Met de Level 0
rapporten van genie en EOD, de bevindingen uit het Lab en met historische gegevens werden diverse rapportages gemaakt. Ten eerste een
Quick Look Storyboard (QLS) waarbij
de feiten en foto’s van het event kort
worden weergegeven. Het doel van
de QLS is om operationele eenheden
zo snel mogelijk na een event te
informeren. Na het uitgebreide Level
1 onderzoek werd een volledig Level
1 rapport opgesteld zoals hiervoor is
uitgelegd.
Na afronding van het Level 1 onderzoek werd het materiaal met mogelijke forensische sporen aangeboden
aan het volledig Nederlandse Level 2
Lab (afbeelding 9). Het Lab is in staat
om vingerafdrukken zichtbaar te maken op poreus materiaal zoals hout,
papier en karton (afbeelding 10),
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niet poreus materiaal zoals wapens,
patronen en kunststof verpakkingsmateriaal (afbeelding 11 & 12) en
afdrukken in bijvoorbeeld lijmresten
of tape. Alle zichtbare sporen kunnen vastgelegd worden met diverse
fotoapparatuur, een microscoop,
een hoge resolutie scanner en forensische lichtbronnen (o.a. het ‘blauwe
licht’ zoals in gebruik bij de TV-serie
‘CSI’).
Tevens was het Lab Level 2 uitgerust
met apparatuur voor onderzoek en
frequentieanalyse van elektronische componenten (RCIED’s) zoals
‘MOD-5 spider devices’, ‘RFT-2’ en
andere zend- en ontvangstapparatuur. Ook het geheugen van GSMtoestellen kan uitgelezen worden
wat een grote hoeveelheid informatie genereert over personen en hun
kennissenkring/telefoonboek.

Afbeelding 11: Vingerafdrukken
op een stuk plastic folie.

Afbeelding 10: Een handafdruk op een vel papier wordt zichtbaar met speciale technieken.

Biometrie
Exploitatie is waardeloos indien
we de forensische sporen niet in
verband kunnen brengen met een
persoon (een identiteit); we kunnen
dan immers de daders van IEDincidenten nog steeds niet opsporen
en vervolgen. Om dit wel mogelijk
te maken moeten we beschikken
over een database met persoonsgegevens waarmee we de gevonden
vingerafdrukken van IED’s kunnen
vergelijken. Binnen Afghanistan is in
het kader van een algehele volkstelling een groot project opgezet;
de gehele bevolking wordt in een
database opgenomen waarbij tevens
hun biometrische gegevens worden
geregistreerd. Dit zijn de vingerafdrukken, irisscans, gezichtsfoto en
overige specifieke kenmerken zoals
littekens en tatoeages.
Voor het verzamelen en vergelijken
van deze kenmerken wordt gebruik
gemaakt van biometrische scanapparatuur zoals de BIMA (Biometric
Identity Management Application,
zie foto 13) en de HIIDE (Handheld
Interagency Identity Detection
Equipment, zie foto 14) welke door
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Afbeelding 13: De BIMA beschikt over een fotocamera, irisscan en een scanner voor vingerafdrukken. Deze zijn aangesloten op een computer.

Afbeelding 14: De HIIDE heeft het formaat van een groot
fototoestel en is hierdoor makkelijk mobiel inzetbaar.

Afbeelding 15: Het werkstation van de ABIS.

Nederland zijn ingezet binnen Uruzgan. De middelen worden met name
gebruikt in risicogebieden of op
locaties waar zich mogelijk personen bevinden die betrokken zijn bij
IED-incidenten. Dit is bijvoorbeeld
in de omgeving van ‘IED-hot spots’,
bij shura’s (een samenscholing van
dorpsoudsten), bij de toegangscontrole van een kamp zoals MBTK en
bij het ‘detainee-centre’ (cellencomplex, in de volksmond ook ‘gevangenis’ genoemd). Het gebruik van de
apparatuur ligt dan ook in handen
van eenheden die hier veelvuldig
mee te maken hebben, zoals gevechtseenheden, Special Forces,
verkenners en het wachtpersoneel
op MBTK.
De verzamelde biometrische gegevens worden samen met de gegevens van de andere internationale
eenheden opgenomen in een grote
landelijke database. Deze gegevens
worden allereerst gebruikt voor een
analyse; Deze is primair bedoeld
om de vastgelegde identiteiten te
vergelijken met bijvoorbeeld vingerafdrukken vanaf IED’s. Bij een
positieve ‘match’ kunnen er vervolgstappen worden genomen om de
‘bommenlegger’ te observeren of
aan te houden.

aan een grote computer die automatisch de sporen van IED’s kan vergelijken met de identiteiten van de
BIMA en HIIDE (afbeelding 15). De
inzetbaarheid van de Nederlandse
exploitatieketen is hiermee enorm
flexibel geworden. Deze capaciteit
kan bijvoorbeeld ook ingezet worden voor de antipiraterij-missie in
de Golf van Aden. Het kan daar een
bijdrage leveren aan de identificatie
van vermoedelijke piraten en het
in kaart brengen van het personele
netwerk achter de piraterij.

bed binnen de inlichtingenketen.
Om de huidige informatiestroom en
het kennisniveau te borgen is er nog
steeds Nederlands personeel werkzaam binnen RC(S). Ze werken daar
in de Combined Explosives Exploitation Cell (CEXC); dit is het Amerikaanse Lab Level 2 op Kandahar Air
Field. Daarnaast is Nederland nauw
betrokken bij het Europese initiatief
om aanvullende Level 2 capaciteit
in te brengen in Kabul, in het TEL(D)
(theatre exploitation laboratory
demonstrator), dat medio 2011 operationeel moet zijn. Tot slot worden
de biometrische systemen ingezet in
de antipiraterij-missie ATALANTA.
De relatief korte inzet van de exploitatieketen in Uruzgan heeft
een enorme berg aan ervaring en
vernieuwde inzichten opgeleverd.
Een kanttekening hierbij is dat de exploitatieketen nog volop in ontwikkeling is en dat we als Nederlandse
krijgsmacht nog lang niet alle kennis
en personele capaciteit hebben.
Maar er is ook gebleken dat de mogelijkheden voor de exploitatieketen
veel breder zijn dan alleen in Afghanistan. Als er ergens in de wereld
behoefte is aan forensische opsporingscapaciteit, dan heeft Nederland
de uitrusting en de ervaring.

(.)

En nu verder…
De Nederlandse militaire inzet in
Uruzgan is afgerond maar dat betekent niet dat we ook de activiteiten
binnen de exploitatieketen hebben
beëindigd. De exploitatiecapaciteit
wordt op termijn (als sensor) inge-

Auteur:Kapitein Leon Kaim, werkzaam bij het Kenniscentrum
Genie.
De auteur heeft van december 2008 t/m mei 2009 de functie
vervuld van ‘Counter-IED Trainingsofficer’ op Kandahar Air Field.
Van april 2010 t/m september 2010 heeft hij binnen de CounterIED- organisatie de functie vervuld van ‘Lab Manager Level 2’ op
Kamp Holland.

Nederland beschikt met de ‘ABIS’
over een unieke capaciteit. Dit is een
eigen database welke gekoppeld is
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Door: Kap Leon van Meer, Stafofficier Kenniscentrum Genie, OTC-Genie

Vervangen van…….
Als we praten over het vervangen van
de bouwmachines praten we in eerste
instantie over:

Vervanging
bouwmachines
De aanloop van het project vervanging bouwmachines.
In september 2010 is een begin gemaakt met
het project vervanging bouwmachines. Concreet betekent dit, dat de vervanger voor de
universele bouwmachine in moet stromen in
de periode 2015-2016. De hieraan voorafgaande periode zal gebruikt worden om te inventariseren welk soort(en) en aantal machines
benodigd zijn voor het uitvoeren van de diverse
genietaken waarbij bouwmachine steun noodzakelijk is.

• Unibm1 ingedeeld bij
constructiegenie-eenheden;
• Unibm ingedeeld bij
pantsergenie-eenheden;
• Unibm ingedeeld bij het
waterboordetachement;
• Ruwterreinvorkheftruck ingedeeld bij logistieke eenheden;
• De hijsboom van de unibm
voortkomend uit het Arbo Convenant tillen;
• Diverse aanhangwagens type
Burg;
Het mogelijk vervangen van de diverse
types additionele bouwmachines. Het
is nog niet zeker of deze machines
meegenomen mogen (kunnen) worden. Dit hangt af van het feit of het
beschikbare budget toereikend is.

Het project…..
Het project behelst in eerste instantie de vervanging van de universele
bouwmachine. Als we kijken naar de,
binnen de KL aanwezige, grondverzetcapaciteit dan is dit aanzienlijk meer,
omdat we dan alle beschikbare bouwmachine capaciteit van de KL moeten
gaan vervangen. Hier vallen ook de
additionele bouwmachines onder.
De additionele bouwmachines zijn:
• Rupsdozers
• Graders
• Graafmachines
• Trilrol walsen
Om een indruk te krijgen van de
omvang van dit project zal ik proberen
een idee te geven welke taken met
de huidige universele bouwmachine
uitgevoerd worden en waar de nieuw
aan te schaffen machines dus in moeten voorzien.

De unibm…..
Trilrolwals Hamm

De Universele bouwmachine is aangeschaft als een machine die geschikt is
voor het uitvoeren van alle destijds in
1 Universele bouwmachine type Werklust WG 35B
defensie
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het Programma van Eindeisen (PVE)
gestelde eisen en taken ter voorbereiding van en tijdens het grootschalige conflict op de Noord-Duitse
laagvlakte.
De Universele bouwmachine was de
vervanger van een aantal machines
zoals:
• De Harvest International
wiellaadschop;
• De Hanomag wieldozer;
• De Hanomag rupsdozer;
• De Frisch grader;
• De Harvest International
graafmachine met diverse
hulpuitrusting;
De bouwmachine (unibm) met aanhanger (fabrikant Burg) in diverse
configuraties, heeft zijn End Life Of
Type (ELOT) bereikt in 2012. Deze
datum is, in verband met de bezuinigingen, doorgeschoven zodat deze nu
op 2015 en verder staat. Voorwaarde
voor het kunnen doorschuiven is
dat er levensverlengend onderhoud
(LVO) gedaan zal worden aan een deel
van de aanwezige 141 unibm’s en
hulpuitrustingen.
De Universele bouwmachine, aanwezig bij de constructie-eenheden, heeft
de volgende configuratie:
De werklust type WG 35B defensie
met z.g. combibak
Aanhangwagen Burg met daarop:
• Dozerblad
• Palletvorken

•
•
•
•
•

Graafarmmodule:
2x bak
Betonbreker
Wroetertand
Reserveband voor bouwmachine
en aanhanger
• Lierkabelgeleider
• Treinbeladingsset
De Universele bouwmachine aanwezig
bij pagn-eenheden heeft de volgende
configuratie:
De werklust type WG 35B defensie
met z.g. combibak
Aanhangwagen Burg met daarop:
•
•
•
•

Dozerblad
Palletvorken
Pantsermodule
Reserveband voor bouwmachine
en aanhanger
• Lierkabelgeleider
• Treinbeladingsset
Later (sinds het inleveren van de
pantsermodule) is ervoor gekozen om
de helft van de bouwmachines van de
pagn-eenheden, naast de al aanwezige middelen, te voorzien van een:
Graafarmmodule:
• 2x bak graafarm
• Betonbreker
• Wroetertand

Universele bouwmachine met hijsfunctie

Eind jaren ‘90 heeft Defensie een
arbeidsconvenant getekend. Hierin
is aangegeven dat er zo min mogelijk
handmatig militaire bruggen gebouwd
mogen worden. Om genie-eenheden
toch in de gelegenheid te stellen
zelfstandig te kunnen bouwen is een
aantal hijsbomen aangeschaft en is
een aantal machines en aanhangers
hiervoor gemodificeerd.
De modificatie aan de unibm houdt in,
dat de machine een lastmoment beveiliging ingebouwd heeft gekregen.
De modificatie van de aanhanger
houdt in, dat op een aanhangwagen 3
hijsbomen met de daarbij behorende
hijssets verplaatst kunnen worden.
Tevens is er op de aanhangwagen nog
de mogelijkheid palletvorken en de
reserveband van de unibm en aanhanger mee te nemen.
Het waterboordetachement van 101
Gnbat had voor het uitvoeren van
hun specifieke taak behoefte aan een
bouwmachine. In verband met het
beschikbaar zijn van de unibm is deze
eenheid uitgerust met een tweetal
bouwmachines met hijsfunctie.
Ook begin jaren ‘90 waren er al
reorganisaties en hierdoor bleek bij aflevering van de nieuwe machines, dat
er meer bouwmachines aangekocht
(141 stuks) waren dan het aantal waar
daadwerkelijk nog werk voor was.
(alle mobilisabele eenheden werden
toen opgeheven).

Universele bouwmachine Werklust WG 35 B met aanhangwagen Burg met graafarm module

De oplossing die men voor het overschot aan machines had was, deze
machine te gebruiken bij de logistiek
als ruwterrein vorkheftruck. Voor deze
machine werd een nieuw uitrustingspakket samengesteld en de combibak
verdween uit de detaillijst (DL). Het
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Ahw Burg met maxi fascine

Grader type Champion

nieuwe uitrustingspakket bestond uit:
• Een palletbord met verlengde
lepels
• Een aantal korte hijsbomen
(lengte 1 m).
• Een aantal side shift systemen
voor de palletvorken
Bovendien werd een aantal aanhangers aangepast, zodat deze geschikt
werden voor het transport van de
aangekochte nieuwe hulpuitrusting en
reservebanden.
Bovendien werden de machines niet
uitgerust met de standaard hulpuitrusting benodigd voor graaf- en dozerwerkzaamheden.
Er is een aparte projectgroep opgericht die bezig is met het vervangen
van de ruwterrein vorkheftruck.

Aanhangwagens……
Een aantal overtollige aanhangwagens werd gemodificeerd zodat deze
geschikt werden om de, bij de zware
pagn-eenheden, aanwezige maxi fascine te kunnen transporteren. Ook is er
een aantal aanhangwagens aangepast
voor het transporteren van mijnen.

Additionele bouwmachines…..
Deze machines hebben bij aanschaf
geen officiële ELOT gekregen en er is
geen geld gereserveerd voor het op
termijn vervangen van deze machines.
De reden hiervoor is, dat deze bouwmachines pas na aanschaf van de
unibm, met verschillende budgetten
zijn gekocht. De reden voor het aanschaffen van deze machines was tweeledig en totaal verschillend. Hieronder

Sloopwerkzaamheden KFOR '99

Wegherstel met bouwmachines in Bosnië
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zal ik deze verschillen (opleidingsdoel
en operationele noodzaak) proberen
duidelijk te maken,

Operationele noodzaak
Tijdens uitzendingen naar Bosnië, half
jaren ‘90, bleek dat de uit te voeren
werkzaamheden met alleen de universele bouwmachine niet of slechts
ten dele gedaan kon worden. In eerste
instantie werden de werkzaamheden
uitgevoerd met een combinatie van
een aantal oude generatie bouwmachines die teruggehaald waren bij
de domeinen (dozers en graders) en
een aantal nieuwe, speciaal hiervoor
aangeschafte graafmachines. Later
zijn de oude generatie bouwmachines
vervangen door een nieuwe generatie bouwmachines. Het budget voor
aanschaf van deze machines kwam uit
een apart uitzendbudget.

Na terugkeer van de nieuwe generatie additionele bouwmachines was
het de bedoeling dat deze machines
gepreserveerd en opgeslagen zouden
worden in een uitzendpool. Daarnaast
werd een aantal additionele bouwmachines op de Machinistenschool
gestationeerd met als doel het opleiden van bedienaars op deze machines
voor vervolguitzendingen.
De opleiding op deze machines was
bedoeld als extra opleiding voor de
aanwezige, al voor volledig machinist
geslaagde, werklustmachinisten van
zowel constructie- als pantsergenie
eenheden.
Nadat uit de praktijk (inzet tijdens
uitzendingen) bleek dat er te weinig
opgeleide en voor uitzending beschikbare bedienaars waren, werd er een
aantal crashopleidingen (verkorte
opleiding) op de additionele bouwmachines gegeven. Tevens werd de
instroomeis voor deelname aan de opleiding op de additionele bouwmachines bijgesteld, zodat deze opleidingen
gevolgd kon worden door bedienaars
op de unibm.
Om opgeleide bedienaars hun vaardigheden bij te laten houden werd
een aantal additionele machines uit
de opslag gehaald en opgenomen
in V-OTAS van het ostpel van de
constructie-eenheden.

Opleidingsdoelen
De bedienaar2/machinist3 van de
bouwmachine bestond in het verleden
voor 50 % uit dienstplichtig militairen
en de andere helft uit Technisch Specialisten (TSP). De TSP-ers moesten opgeleid worden tot en met het civiele
vakdiploma volledig machinist.
De eindeisen die gesteld werden aan
het vakdiploma volledig machinist op
een wiellaadschop, graafmachine,
dozer, etc. kwamen op een gegeven
moment te vervallen. De afzonderlijke
vakdiploma’s werden vervangen door
het vakdiploma machinist grondverzetmachines. De machinist wiellaadschop moest, voor het behalen van
zijn vakdiploma, naast het werken met
2 Bedienaar heeft een basisopleiding op een
bouwmachine gevolgd
3 Machinist heeft een civiel vakdiploma volledig
machinist op een type bouwmachine

Werkzaamheden met JCB graafmachines (opleiding)

de laadschop ook een bedienaaropleiding volgen op een graafmachine.
Het geld voor de aanschaf van deze
graafmachines voor de Machinistenschool kwam uit het opleidingsbudget
van het OTCGenie..

•
•
•
•

Toekomst…..
Welke bouwmachine?

•

Uit een eerste inventarisatie van
huidige gebruikerseisen blijkt dat het
niet mogelijk is om alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden met één
soort bouwmachine uit te voeren. De
machine moet dan namelijk voldoen
aan de volgende eisen:

•

Men moet civieltechnische werkzaamheden, voorkomend bij wegherstel, wegaanleg, graven en leggen
van riolering, aanleg en herstel van
start- en landingsbanen, slopen van
betonconstructies, aanleggen en
onderhoud van kampementen, etc uit
kunnen voeren. Maatvoering en snelheid van werken kunnen bij sommige
werkzaamheden bepalend zijn. Deze
werkzaamheden kunnen bestaan uit:

•

•
•
•
•
•

Dozer werkzaamheden
Graafmachine werkzaamheden
Grader werkzaamheden
Graafwerk onder het maaiveld
Graafwerkzaamheden boven het
maaiveld
• Tevens moet de machine

•
•
•

geschikt zijn voor gebruik met
diverse hulpuitrustingsstukken.
Men moet militaire werkzaamheden kunnen uitvoeren als:
Verbeteren van schootsvelden
Assisteren bij het bouwen van
bruggen
Graven van opstellingen voor alle
soorten en type voertuigen
Graven en/of dichtgooien van
antitankgrachten
Assisteren bij het bouwen van
een observatiepost (laag en
hoog)
Bouwen van onderkomens
Vullen van hesco’s.
Het uit kunnen voeren van
palletwerkzaamheden.
Het uit kunnen voeren van de
bij het waterboordetachement
voorkomende werkzaamheden (palletwerk, werken
met hijsboom maar ook klein
grondverzet).

Een gedeelte van de machines moet
gepantserd zijn.
Een gedeelte moet eenvoudig luchttransportabel zijn (in een Hercules
C-130).
Een gedeelte moet snel en wendbaar
zijn.
Een gedeelte moet kunnen werken op
slecht draagkrachtige grond.
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Een bouwmachine die aan al deze
eisen kan voldoen is nog niet
uitgevonden.

Transport bouwmachines
Tevens zal men naast het aanschaffen van machines rekening moeten
houden met het transport van bouwmachines die niet zelfstandig kunnen
verplaatsen. Dit kan zijn, omdat de
snelheid van de machine (wals) of
het loopwerk (rupsbouwmachines)
niet geschikt is om zelfstandig over de
openbare weg te verplaatsen. Een-

Kipper met aanhangwagen en rupsbouwmachine

heden die uitgerust worden met dit
soort machines worden anders heel
erg afhankelijk van logistieke eenheden. Voor elke verplaatsing zou transport aangevraagd moeten worden
(aftanken, afspuiten, verplaatsen naar
oefen- of onderhoudslocatie, iedere
verplaatsing over de verharde weg).
Momenteel word het transport van de
aanwezige additionele bouwmachines
gedeeltelijk opgelost door gebruik
te maken van de Trekker-oplegger
behorende bij de MLC 70. Aangezien
ook deze combinatie (MLC 70) in 2016
zijn ELOT heeft bereikt, kan men er
niet van uitgaan dat het transport in
de toekomst geregeld is.

Afsluiting…
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen
is er nog veel werk te verrichten. Ik
denk dan ook dat dit niet het laatste
artikel zal zijn over de vervanging van
de huidige generatie bouwmachines.
Zodra er meer bekend is over ontwikkelingen in dit project, kom ik hier in
een vervolgartikel op terug. Mogelijk
is er dan iets meer te melden over
aantallen, soort en type van nieuw
aan te schaffen machines.

(.)

Aan vervanging toe ! ?
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Inzet GWW-peloton tijdens Engineer Victory 1-2011
in Ohdruf
Tlnt Stoker, C-Gwwpel, 104 ConstrCie,

A

fgelopen oefening in Duitsland
was in de voorbereiding al een
unieke oefening op zich. Wij
zaten daar als enige constructiecompagnie in het gebied, waar anders 3
compagnieën in het gebied hadden
moeten zitten.In tegenstelling tot
andere bataljonsoefeningen was er dit
keer geen vijandscenario, wat meer
werkbare uren opleverde. In de aanloop naar de oefening werd al bekend
dat de meeste opdrachten voornamelijk te maken hadden met de
waterhuishouding in het gebied en dit
dus uiteindelijk voor ons de uitdaging
waren om dit op te lossen.
De opdrachten die wij als gww(grond, weg en waterbouw)peloton in
6 dagen hebben uitgevoerd zijn:
• aanleg van een parkeerplaats en
aanvoerwegen bij een observatie
post
• verbeteren van de waterhuishouding aan een “Feldlager”

• aanleg van een wegtrace in een
“Feldlager”
• verhogen van dijklichamen rond
een “Feldlager
• aanleg van een biotoop( zie tekst
van sgt-1 Gelderman)
In elke opdracht zaten de aanleg van
vele duikers en bergingsloten/gebieden verwerkt.
Bij een deel van bovenstaande
opdrachten is alleen het aanwezige
probleem geformuleerd en de technische uitwerking is overgelaten aan
104 constructie compagnie. Het voordeel van deze opdrachtverstrekking is,
dat je als kader van het peloton veel
dieper in de materie gaat kijken. Dit in
tegenstelling tot wanneer je een totaal ontwerp op tafel krijgt, waarbij je
alleen de uitvoerende tak bent en het
ontwerp gedaan is door Geniewerken.
Geniewerken moet hierbij wel altijd
adviserend zijn, omdat niet alle kennis
aanwezig zal zijn binnen het gwwpeloton. Het geniet de voorkeur om

in komende oefeningen dit concept
vaker toe te passen om zo te kijken of
dit haalbaar en effectief is.
Ohdruf is een vrij groot oefenterrein, waarbij er vele “Konvoistrecke”
aanwezig zijn om het gemechaniseerde optreden te beoefenen. Ook
de ondergrond is anders dan waar
wij als peloton normaal op trainen. In
Nederland en andere oefenterreinen
in Duitsland (bijv. Altengrabow) zijn
we gewend om met zand te werken,
hiervoor zijn onze bouwmachines
aangekocht (Noord-Duitse laagvlakte).
In Ohdruf hebben we niet met zand te
maken gehad maar met behoorlijk dikke klei en leem lagen, waardoor ook
de inzet van ons peloton veranderde.
Uit de verschillende verkenningen en
ervaringen van een eerdere oefening
in het gebied, is er ook voor gekozen
om zoveel mogelijk rupsvoertuigen
mee te nemen om de graafwerkzaamheden uit te voeren. Uiteindelijk
hebben wij onze werkzaamheden
uitgevoerd met 2x JCB 200 rups, 1x
JCB 150 Wiel, 1x Minigraver, 1x Angel
dozer, 1x Caterpillar(gehuurd door de
Duitsers) en 4x UniBM. De Unibm’s
zijn voornamelijk gebruik om op depot
te draaien en granulaat te verwerken
in de verschillende wegcunetten.
De werkomstandigheden waren perfect; veel zon en weinig regen. Als het
alle dagen geregend had, hadden wij
een behoorlijke uitdaging aan het terrein gehad, omdat het merendeel uit
klei bestond. Al met al is dit een goede
oefening geweest waarbij niveau 1 en
2 behoorlijk getraind zijn.(Zie foto 4
en 5)

(.)
07-2011   

     Promotor

29

Aanleg Biotoop
Sgt1 Gelderman, gpc GWW pel, 104 Constrcie

Tijdens afgelopen oefening Engineer Victory-I in Duitsland heb ik met mijn groep de
opdracht gekregen om een biotoop te graven. Een biotoop is een landschapstype
waar dieren kunnen gedijen, bijvoorbeeld een kikkervijver. Ik heb de opdracht ruim
voor de oefening verstrekt gekregen waardoor ik veel voorbereidingstijd had. Voor
de opdracht was er al een verkenning gedaan door onze werkvoorbereider. Aan de
hand van de foto’s kreeg ik een goed beeld van de locatie. Na alle commandovoering en voorbereiding te hebben voltooid zijn we vertrokken richting Duitsland.
De eerste dag van de opdracht kwam
ik er op de werklocatie achter dat het
aantal m³ dat verzet moest worden
was verdubbeld. Reden: het nulpunt
op locatie lag 60 cm lager t.o.v. de
locatie waar de biotoop gegraven
moest worden. Gedurende de werkzaamheden van de eerste dag kwam
ik tot de conclusie dat een deel van de
groep afgesplitst kon worden. Kiepautochauffeurs konden aan andere
groepen worden toegevoegd i.v.m. het
ontbreken van werkzaamheden op
mijn locatie. De eerste dagen hebben
wij op locatie gewerkt met een 20-

tons hydraulische kraan en een unibm,
waarbij de JCB 200R de biotoop groef
en de unibm de grond verspreidde
over het maaiveld. De JCB 200R had
moeite om door de harde leemlagen heen te komen. Halverwege de
opdracht werd de JCB 200R vervangen
door een 30-tons hydraulische kraan
die geen moeite had met de grondsoort. Ook werd de unibm vervangen
door de angledozer, wat een versnelling van de werkzaamheden tot gevolg
had.
Vanaf de biotoop moest er een duiker
geplaatst worden die doorliep onder

de bestaande weg naar een bergingsloot. De duikerelementen moesten in
elkaar geschoven worden met behulp
van de WADRA (Foto 3). Een goede
oefening, om ook deze kennis weer
op peil te krijgen. We hebben eerst
gezorgd voor een stabiel grondbed.
Dat was later terug te zien in het
resultaat: alles lag waterpas. De duiker
moet gaan dienen als overstort van de
biotoop.
Naast de bestaande opdracht kregen
we er nog een opdracht bij. Rond de
parkeerplaats bij onze werklocatie
lagen drie wallen die moesten worden
weggedrukt met de dozer. De reden
was dat de parkeerplaats meer in
de natuur op moest gaan. De gehele
opdracht hebben we ruim binnen de
opgedragen tijd afgekregen. Het was
een interessante opdracht en zeker
leerzaam voor de machinisten die het
meeste werk hebben uitgevoerd (foto
2).

(.)
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Wat hangt daar aan mijn fiets?

O

p 17 november jl. ben ik samen met een P&Ocollega op werkbezoek geweest bij het Matlogpel
Den Helder, vallend onder 310 Hrstcie. Dit peloton
heeft 2 enorme hijskranen in onderhoud. Binnen Defensie
schijnen dit de twee grootste mobiele hijskranen te zijn.
Ze hebben een hijsvermogen van 120 ton. Om u een idee
te geven hoe dit tot stand is gekomen en welke gegevens
deze hijskranen hebben, heb ik een leuk gesprek gehad met
Remco Bontes, voorman werkplaats Matlogpel Den Helder.
Bovenstaand Matlogpel Den Helder van 310 Hrstcie,
beheert het onderhoud van deze hijskranen vanaf het
moment van terugkeer (2005) uit Eritrea. Deze mobiele

hijskranen zijn gebruikt voor containeroverslag t.b.v. de missie UNMEE. Nederland vervulde vanaf 2000 een belangrijke
rol in de vredesmissie UNMEE (United Nations Mission to
Ethiopia and Eritrea), waarbij 1100 Nederlandse militairen,
gelegerd in de centrale zone bij Zalambessa, de grens tussen Ethiopië en Eritrea bewaakten.
Beide hijskranen zijn door het Commando ZeeStrijdKrachten (CZSK) (Marine) 2e hands aangeschaft en overgenomen
van Zweden en Argentinië en zijn van het bouwjaar 1997.
Na de missie Eritrea zijn de hijskranen overgeheveld naar
het Marinebedrijf afdeling Transport, waarbij het onderhoudsplichtig was bij dit Matlogpel. Het Matlogpel Den
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Helder was in het verleden al bekend met onderhoud van
dergelijke hijskranen, alleen iets kleiner qua uitvoering,
namelijk 25 en 60 Ton.
De onderhoudscyclus die gehanteerd wordt is 3 maandelijks preventief i.v.m. de zilte lucht aan de kust en halfjaarlijks en jaarlijks correctief zoals opgegeven door de
fabrikant. Hiervoor bestaan geen standaard IWK’s. Daarom
hebben de medewerkers zelf een soort IWK opgesteld n.a.v.
de praktijk en de boekwerken van de fabrikant.

Voor de echte techneuten, hieronder enkele technische
gegevens van de 120 Ton GROVE mobiele hijskraan model
AT9120E:
Merk en type		
: Grove, model AT9120E, 120
Ton, 5-assig
Bouwjaar		
:1997
LxBxH			
:16717 x 2900 x 3990 mm
Rijsnelheid met last
: Maximaal 45 km/uur
Rijmotor		
: Mercedes Benz diesel, type
OM422LA met 435pk bij 2100 toeren/min
Hijsmotor		
: Mercedes Benz diesel, type
OM336LA met 210pk bij 2600 toeren/min
Aslast			
: 2000 kg/as, Totaal = 5 x
12000 = 60000kg
Stuurinrichting		
: Iveco
Transmissie		
: Allison automatische
transmissie
Telescoopgiek		
: Maximale hoogte 48,72 meter
Hulpgiek		
: Tussen 10 en 17,69 meter

Bron: De Bandelier
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Impressie VGOO-C
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35e Algemene leden- en jaarvergadering
d.d. 27 mei 2011 te Didam
Aanwezig:
Bestuur : aoo Beljaars, aoo v Ooijen, aoo bd Curfs , sm Timmermans,
sm Waterreus, aoo de Vos
Ereleden : dhr. Thijssens, dhr. Hamers, dhr. Beerkens,
Nestor : dhr. Meissenbergh
Leden : 23
Afwezig met kennisgeving:
Bestuur :
aoo Metsemakers, aoo v Rhee, aoo Stip, aoo
Jogems, smi de Vries, sgt1 Naves,
(ere)Leden :
diverse leden (bijlage alleen bij archief)

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen, voorzitter
3. Goedkeuring notulen 34e ALV d.d. 11 juni 2010
4. Hoofdpunten afgelopen verenigingsjaar, secretaris
5. Reacties op het financieel overzicht, penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Aanstellen nieuwe kascontrolecommissie
8. Nagekomen agendapunten
9. Toekomst VGOO
10. Inventarisatie t.b.v. de rondvraag
11. Bestuursverkiezing;
Aftredend en niet herkiesbaar: Aoo P. Metsemakers
Aftredend en herkiesbaar:
Aoo H. Jogems, Sm R. de Vries		
12. Pauze
13. Rondvraag
14. Uitslag verkiezing / installatie nieuw bestuur
15. Sluiting

Welkom
Dit jaar voor de 3e keer de contactdag bij Partycentrum Plok te Didam, onder het genot van een zonnetje en een licht windje druppelen de leden met hun partners binnen en wordt er genoten van een
lekker bakske koffie met een heerlijk punt gebak. Rond de klok van
2 opent de voorzitter Joep Beljaars de dag waarbij hij iedereen van
harte welkom heet, met in het bijzonder de ereleden, onze nestor, de
nieuwe RA en John Akkerman. Daarnaast geeft hij aan dat dit jaar de
contactdag georganiseerd is door ons nieuw bestuurslid Jan-Willem
Timmermans. Na een korte toelichting op de dag gaan de dames
starten met het damesprogramma en de heren met de algemene
ledenvergadering.

I.OPENING /  II. MEDEDELINGEN: (letterlijke tekst voorzitter)
Geachte aanwezigen, hartelijk welkom op de 35e algemene ledenvergadering van de VGOO. Zoals ik dat al deed bij binnenkomst wil
ik nogmaals de aanwezige ereleden verwelkomen. Karel Thijssens,
Gerrit Beerkens en Sjef Hamers, geweldig dat jullie vandaag van de
partij zijn.
Erelid Bernard Oude Nijhuis heeft zich afgemeld. Hij is medeorganisator van een jeugd-avondvierdaagse en is daardoor vandaag helaas
verhinderd. Hij heeft me gevraagd om aan u de groeten over te
brengen. Bij deze!
Ook erelid Jan Smit is door zijn dochter afgemeld. Jan kan vanwege
zijn afnemende gezondheid helaas geen contactdagen meer bijwonen. We wensen hem daarom vanaf deze plaats veel sterkte toe. Ook
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erelid Piet van Dijck heeft zich afgemeld en vroeg ons het volgende
aan u mee te delen:
“Hallo Bestuur en Leden van de VGOO, ondanks het gegeven dat ik
niet in persoon aanwezig kan zijn bij onze jaarlijkse happening, ben
ik in gedachten bij jullie op deze belangrijke dag voor onze vereniging
die zowel structureel als uit saamhorigheidsverband zo belangrijk is.
Op dit moment leef ik ’n beetje in een roes want de narcose heeft
mijn lichaam nog niet helemaal verlaten want ik moest het beloven
op mijn tachtigste verjaardag als taart te worden aangesneden en een
operatieve ingreep aan mijn hart toe te staan. Gelukkig is het allemaal
goed afgelopen en is de revisie geklaard. Mijn hart heeft weer nieuwe
impulsen gekregen en kan volgens de cardioloog weer minstens tien
jaar mee. Het volgende jaar zijn we dus weer van de partij. Vanaf
deze plaats wens ik bestuur en leden een constructieve vergadering
met veel wijsheid en nog meer plezier.
’n Prettige vakantie, veel gezondheid en collegialiteit, Met geniegroet,
SODEJU, Piet van Dijck
Een bijzonder welkom aan onze Nestor dhr. Philip Meissenberg. Beste
Philip, het is ieder jaar weer een groot genoegen om u in goede
gezondheid op onze contactdag en ledenvergadering te mogen
begroeten.
En ‘last but not least’ wil ik aooi Frans Schiltman welkom heten. Het
is zeker niet de eerste keer dat hij aan de contactdag deelneemt maar
het is wel de eerste keer dat hij dat doet in zijn nieuwe hoedanigheid
als RA. Frans, fijn dat je er bij bent vandaag! En natuurlijk ook alle
andere aanwezigen, van harte welkom! Zonder u geen contactdag en
ledenvergadering! Behoorlijk wat leden hebben de moeite genomen
om zich keurig bij mij, de penningmeester of de secretaris af te melden. Ik zal u dan ook sparen en de namen niet voorlezen. Hun namen
zijn genoteerd en bekend bij het bestuur.
Het bestuur is niet compleet aanwezig. Dat zou ook eens al te mooi
zijn! We hebben afmeldingen gekregen van Robert de Vries, Gerben
Naves en Nico Stip. Zij zijn helaas vandaag verhinderd. Peter Metsemakers is twee weken geleden vertrokken naar Bagdad, Irak waar hij
6 maanden op uitzending zal zijn. En ook Tonio van Rhee is weer eens
afgereisd voor zijn zoveelste uitzending. Deze keer is hij uitgezonden
naar Kunduz, Afghanistan. En ook Herman Jogems is bezig met de
voorbereiding op zijn uitzending naar Kunduz. Kortom, u zult het vandaag moeten doen met het bestuur zoals dat hier voor u zit aangetreden. En dat gaat ongetwijfeld prima lukken.
Na deze inleiding beginnen we met de feitelijke vergadering. Zoals dat
hoort gaat dat gepaard met de traditionele hamerslag. Ik open de 35e
alg. ledenvergadering.

Herdenken overleden leden.
Het is een goed en respectvol gebruik dat we aan het begin van de
ledenvergadering samen stil staan bij het overlijden van enkele van
onze leden. Helaas is dat ook dit jaar weer het geval. Mag ik u verzoeken om samen met mij op te staan?

In het afgelopen jaar zijn ons helaas vijf leden ontvallen:
Op 12 augustus 2010 overleed dhr. Visser.
Op 5 november overleed aooi Christ Arts.
Op 3 december overleed dhr. Kielman.
Op 17 december overleed dhr. Van Looy.
En op 22 maart 2011 overleed dhr. Harrie Brekelmans.
Laten we samen 1 minuut stilte in acht nemen om hen te gedenken.een minuut stilte. Dank u.
In enkele gevallen vernam het bestuur pas ruim na de uitvaart dat
een lid was overleden. De VGOO heeft aan de nabestaanden een
condoleancekaart gezonden. Daarnaast hebben wij, voor zover dat
we wel op tijd geïnformeerd waren, er voor gezorgd dat er namens de
VGOO een keurig rouwstuk bij de uitvaarten aanwezig was.
Het bestuur was met in persoon met een delegatie aanwezig bij de
uitvaarten van Chris Arts en Harrie Brekelmans.
Eveneens was de VGOO aanwezig bij de uitvaart van Toos Hamers, de
echtgenote van erelid Sjef Hamers.
Ik begin met mijn mededelingen. Die worden gelukkig ieder jaar korter. Want dat is een goed teken. Het gaat prima met de VGOO en veel
onderwerpen die we in de afgelopen jaren hebben aangepakt zijn
inmiddels tot wasdom gekomen. En zaken die zich wat lastiger laten
realiseren, hebben gedurende het hele jaar aandacht van het bestuur
gekregen. Ik zal een aantal van die zaken kort met u doornemen.

De Promotor.
Ons verenigingsblad heeft weer een succesvol jaar achter de rug. Het
is de redactie gelukt om weer vier fraaie Promotors op uw deurmat te
doen landen. Zoals ik vorig jaar al aangaf is de samenwerking met de
andere bladen binnen het Regiment duidelijk te zien aan de nieuwe
vormgeving, maar zijn we in werkelijkheid echt onafhankelijk gebleven. Want dat is belangrijk voor de VGOO. In het afgelopen jaar werd
het idee geopperd om alle bladen samen te voegen en te komen tot
één regimentsblad. U heeft daarover kunnen lezen in enkele Promotors. En zo’n voorstel is niet alleen ideologisch maar, zeker wanneer je
er vanuit efficiëntieoogpunt naar kijkt, hartstikke logisch. Want er zijn
nu drie verschillende redacties bezig om drie afzonderlijke bladen te
produceren. Drie redacties zoeken schrijvers in dezelfde eenheden en
benaderen hen over dezelfde onderwerpen. Dat is inefficiënt.
Maar er is ook een andere kant van de medaille. Er zijn nl. ook valide
argumenten die het bestaan van die drie afzonderlijke bladen volledig
rechtvaardigen.
Zoals de verschillende doelgroepen waar ze voor bedoeld zijn. Genieofficieren, genieonderofficieren en alle regimentsleden. Iedere groep
heeft hun eigen voorkeur ten aanzien van de aard en inhoud van de
artikelen die zij graag lezen. Of de boodschap die zij kwijt willen. En
dat geldt ook voor de adverteerders. Ook zij kunnen nu, wanneer zij
dat wensen, hun advertenties richten op een bepaalde lezersgroep en
hun advertenties aan laten sluiten bij passende artikelen. Een ander
argument is dat we bijna zouden vergeten dat het 2 verenigingsbladen en een regimentsblad betreft. Iedere zichzelf respecterende
vereniging heeft een eigen verenigingsblad, dus ook de VGOO.
Onze Promotor is daarnaast voor veel leden een tastbare reden om
lid te zijn en te blijven. Want je ontvangt de Promotor tenslotte alleen maar wanneer je lid bent. Dus dat op zich is al een zeer goede
reden om de Promotor niet op te laten gaan in een gezamenlijk
regimentsblad.
Nog een goede reden: zet niet onnodig op het spel wat goed is. Niet
iedere verandering is een vooruitgang. We hebben een prachtig en
financieel gezond verenigingsblad. Laten we daar dus vooral erg
zuinig op zijn. Want wanneer je dat weg doet dan krijg je het nooit
meer terug.

En tenslotte de misschien wel belangrijkste reden om de Promotor te
laten wat die is: de Promotor is een 100% onafhankelijk blad. We hoeven formeel aan helemaal niemand verantwoording af te leggen. Wij
mogen, uiteraard binnen de fatsoensnormen en rekening houdend
met militaire veiligheidsaspecten, publiceren wat de leden willen.
Hoe controversieel die meningen of door hen ingediende artikelen
ook zijn. En door die volstrekte onafhankelijkheid hebben de leden
dus een uniek medium in handen dat zij vrijelijk kunnen benutten.
Juist daarom is de Promotor zo uniek en volstrekt onvervangbaar.
U had dat allemaal al lang begrepen en aan het bestuur duidelijk
gemaakt. Daarom handhaven wij de ingeslagen koers. De VOG doet
dat overigens ook.
De samenwerking met John Akkerman verloopt geheel naar wens. Hij
heeft een behoorlijk roerige periode achter de rug en gelukkig heeft
hij samen met mevr. Jojo Mulder een doorstart gemaakt. De Promotor wordt nu, zoals dat zo mooi heet: ‘commercieel geëxploiteerd’
door hun bedrijf Green Paper Association. En zoals u heeft kunnen
zien is John vandaag onze gast op deze contactdag. Jojo was helaas
verhinderd.
Het gaat dus goed met de Promotor.
Maar de redactie, die bevindt zich in lastiger vaarwater. Om verschillende redenen zijn er in het afgelopen halfjaar nogal wat redactieleden gestopt. Dat was niet te voorkomen. Maar is wel erg lastig voor
de degenen die nu al het werk met minder personen moeten doen!
Momenteel bestaat de redactie uit hoofdredacteur Toine van Boxtel,
redacteur en vormgever Nico Stip, en de redacteurs Arnold Wever
en Peter Vogelaar. Daar komt nog bij dat ook Toine van Boxtel aan
het eind van dit jaar zal stoppen. Gelukkig hebben we ook nog goed
nieuws te melden: want we hebben aoo Erik Slingerland kunnen toevoegen aan de redactie en dat is dus een belangrijke versterking van
de redactie. Hij is nog maar kort van de partij en wordt momenteel
volop ingewijd in de wondere wereld van de Promotor. We wensen
hem veel succes en plezier toe in de komende periode.
Ook wil ik hier niet onvermeld laten dat we al weer een hele poos op
een geweldige manier kunnen rekenen op de steun van erelid Gerrit
Beerkens. Hij is voor ons een soort van freelance journalist en heeft
al enkele keren bewezen een begenadigd schrijver te zijn! Tevens
is hij de primus inter pares in de redactie van het Regimentsblad
Genist en daardoor is hij als het ware ook onze VGOO-liaison naar de
regimentsredactie. Gerrit bedankt daarvoor, en we hopen ook in de
toekomst nog veelvuldig van jouw diensten gebruik te mogen maken!
Maar al met al is de redactie dus nog niet uit de gevarenzone; we
zullen de komende periode actief de boer op moeten om de redactie
te versterken. En die zoektocht zal zich ook uitstrekken naar de
BD-leden. Want het zou toch erg mooi zijn wanneer we een getalenteerde en actieve BD-er bereid zouden vinden om deel uit te willen
maken van onze redactie.

De leden.
Ook in de afgelopen jaar hebben we het ingezette royeerbeleid
consequent doorgezet. Ondanks de groei door nieuwe jonge leden
heeft het royeren er toe geleid dat het totaal ledenaantal is teruggezakt tot het niveau van omstreeks 2001. Om precies te zijn 478 leden
en donateurs. Maar genoeg over het royeren, daar is inmiddels al te
veel en te vaak iets over gezegd. We gaan er mee door voor zover dat
nodig is. Niet vanuit financieel oogpunt. Maar wel vanuit respect voor
alle keurig betalende leden.

Het bestuur
Mede omdat we een heleboel zaken structureel geregeld hebben
is het besturen bijna een routineaangelegenheid geworden. En
misschien is dat routinematige ook wel te danken aan het feit dat
we behoorlijk wat jaartjes bestuurservaring in het bestuur hebben
zitten. Martin Curfs is al penningmeester vanaf 1994. Dat is hij dus al
17 jaar. Toine van Ooijen is een jaar later aangetreden en is dus al 16
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jaar secretaris. En ikzelf ben inmiddels ook al weer 10 jaar voorzitter. Kortom, dan is er zeker sprake van enige routine. En blijkbaar
vinden we het ook wel leuk om te doen, want anders hadden we
het zeker niet zo lang volgehouden. En dat is ook zo. Natuurlijk is het
besturen van een vereniging vrijwilligerswerk, maar het is zeker niet
vrijblijvend. We moeten ons regelmatig in allerlei bochten wringen
om aanwezig te kunnen zijn op de momenten dat dat van ons wordt
verwacht. Op feesten, uitvaarten en vergaderingen. Ook kost het
behoorlijk wat vrije tijd en de nodige inspanning. Gelukkig wordt dit
alles best gewaardeerd. Zeker op de momenten dat we aanwezig
zijn bij leuke gebeurtenissen of wanneer we complimenten krijgen
over de Promotor. Maar dat is niet de reden waarom ik dit punt nu
aandraag. In het feit dat er een paar bestuurders al zo lang op post
zitten schuilt ook een gevaar. Een goed bestuurder zorgt nl. ook voor
zijn opvolging. En dat is iets waarmee wij absoluut nooit mee bezig
zijn geweest. Maar dat hadden we eigenlijk wel moeten doen. Want
je kunt tenslotte niet eeuwig bestuurslid blijven. Zelfs Martin en Toine
niet…. Dit realiserende weten we dat we best een uitdaging hebben.
Het vinden van nieuwe vrijwillige en geschikte bestuursleden is geen
gemakkelijke opgave. Zeker niet wanneer je er naar streeft om de
samenstelling van het bestuur een afspiegeling te laten zijn van ons
ledenbestand. Een paar jonge onderofficieren, een paar wat grijzere
bestuursleden en één of twee BD-ers. Dat zou mooi zijn. We gaan dus
actief op zoek naar vers bloed. Wanneer u zich eventueel geroepen
voelt? Dan horen wij dat graag!

Uitdragen VGOO:
Om de herkenbaarheid te vergroten en uit te dragen zijn bestuursleden van de vereniging aanwezig geweest bij diverse activiteiten
en vergaderingen van o.a. de stichting vrienden van het Regiment
Genietroepen, werkgroep geschiedschrijving, stichting historische genieverzameling, de Regiments Traditieraad, de redactie van de Genist
en met een stand op de wapendag.

Aanwezigheid en attenties bij diverse activiteiten:
Het bestuur heeft de leden in het afgelopen jaar bij vele activiteiten
en happenings vertegenwoordigd en onze doelstellingen uitgedragen.
Zij was aanwezig bij FLO, medaille-uitreikingen, certificaatuitreikingen en het aanmeren van onze aspirant collega’s. Ook was de VGOO
vertegenwoordigd bij BA en C overdrachten, certificaatuitreikingen
van de diverse loopbaanopleidingen en de passing-out op de KMS.
Tijdens de functie-overdracht van de RA heeft de VGOO aan het Regiment een cadeau (een galerij fotolijsten met daarin de portretten van
alle oud RA’s) geschonken, en hebben we een vast bedrag geschonken aan de SVRG om het Regiment te ondersteunen.
Ook bij de minder vrolijke activiteiten is de VGOO aanwezig geweest,
o.a. bij het afscheid na het overlijden van een aantal geniecollega’s,
en d.m.v. een bezoekje of kaartje bij ziekte.

Afsluiting
III. NOTULEN 34e Algemene ledenvergadering
De vz vraagt of er nog bemerkingen zijn m.b.t. de notulen die in de
Promotor hebben gestaan. Er zijn geen bemerkingen waarna het
verslag wordt geaccordeerd en ondertekend door de vz.

IV.HOOFDPUNTEN AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR, SECRETARIS: (letterlijke tekst secr)
Ereleden en leden, het voorliggende verslag geeft een beeld van de
verenigingsactiviteiten in de periode 11 jun 2010 t/m 27 mei 2011.
In onderstaande volgorde wil ik in het kort met U deze periode
beschouwen:

Algemene ledenvergadering:
De jaarvergadering werd afgelopen jaar al varende op de Maas, gehouden op de rondvaarboot Domani van Kerkdriel richting Heusden.
De jaarvergadering was een onderdeel van onze contactdag.
In aanwezigheid van onze ereleden en leden is de vergadering goed
en snel verlopen. Na de verkiezingen zijn 4 bestuursleden herkozen
en is 1 nieuw bestuurslid, te weten smi JW Timmermans gekozen.
Tevens werd Joep Beljaars opnieuw verkozen als voorzitter van de
vereniging.
De dames konden dit keer in een stralend zonnetje boven op het dek
werken aan hun kleurenschema. Aangekomen in Heusden konden dit
jaar de leden met hun partners genieten van het pittoreske plaatsje
o.l.v. een gids. Na terugkeer op de Domani konden we allemaal
genieten van een heerlijke BBQ. Terugkijkend was het weer een schitterende reünie dag.

Bestuur:
Ook het afgelopen jaar blijft het bestuur geconfronteerd worden met
de drukke werkzaamheden bij de eenheden waardoor een aantal
bestuursleden niet altijd aanwezig kan zijn en al hun taken kan oppakken. Daarnaast heeft de vz een nieuwe functie die veel tijd in beslag
neemt. Om het spreekwoordelijke schip drijvende te houden en te
besturen hebben er 3 DB- (in de avonduren) en 1 gehele bestuursvergadering plaatsgevonden. Naast de terugkerende onderwerpen zoals
De Promotor incl. ontwikkelingen m.b.t. de lay-out en acquisitie, de
financiële middelen, de wanbetalers van de vereniging, communicatie, website en de ledenadministratie werd ook de toekomst van de
VGOO tegen het licht gehouden.
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Hoewel het werk er niet minder op wordt, en de bestuur bezetting
niet altijd maximaal is, zijn we in staat geweest om de vereniging in
het juiste vaarwater op koers te houden en hebben we onze doelstellingen kunnen uitdragen, zodat ook onze korpsgeest voort blijft gaan
en onze tradities behouden blijven. Een understatement denk ik, juist
nu in de tijd dat defensie alle zeilen moet bijzetten om een goede
organisatie op de kaart te houden.

V.REACTIES OP HET FINANCIEEL VERSLAG, PENNINGMEESTER:
Het financieel verslag van 2010 en de begroting 2011/2012 zijn ter
inzage voor de leden. De penningmeester geeft een korte toelichting
op de begroting. Het verschil in (minder) uitgaven zit met name in
het feit dat er minder vergaderingen hebben plaatsgevonden, dat we
minder uit hebben hoeven geven aan het lief en leed potje, dat er
weinig hoefde te worden geïnvesteerd en dat het bestuur zo zuinig
mogelijk is omgegaan met de kosten. Er zijn verder geen reacties uit
de zaal.

VI.VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE:
D. Janse leest het verslag van de kascontrole voor die op 19 mei 2011
gehouden is;
19 mei 2011 hebben ondergetekenden de boekhouding van de VGOO
gecontroleerd. In aanwezigheid van de penningmeester zijn de bescheiden doorgenomen en zijn er door het nemen van steekproeven
de verantwoording van inkomsten en uitgaven geverifieerd. Hierbij
zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De boekhouding wordt op
duidelijke wijze gevoerd en de bewijzen van inkomsten en uitgaven
zijn eenvoudig traceerbaar opgeslagen.
Voor wat betreft de begroting voor het verenigingsjaar 2010 zijn geen
grote afwijkingen in negatieve zin geconstateerd, positief was echter
dat er minder is uitgegeven dan begroot. Er is niet veel geïnvesteerd
en de kosten van internet zijn ook lager uitgevallen nu de site is ondergebracht bij Ben OudeNijhuis.
Rest lof uit te spreken voor de wijze waarop het bestuur omgaat met
de financiële middelen van de vereniging en de wijze waarop de penningmeester de boekhouding uitvoert.
De commissie bedankt de penningmeester voor zijn werkzaamheden en geeft het verslag aan het bestuur. De penningmeester wordt
gedechargeerd voor het uitvoering geven aan het financiële beleid en
de door hem gevoerde financiële boekhouding.

VII.AANSTELLEN NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE:
De kascontrolecommissie 2011-2012 is als volgt samengesteld: D.
Janse, P Ruijs met als nieuw lid J. Wolterink.

VIII.NAGEKOMEN AGENDAPUNTEN: geen
IX.TOEKOMST VGOO:
De voorzitter geeft enige toelichting hoe e.e.a. tot stand is gekomen.
In het afgelopen jaar rees de vraag: doen we nog steeds de juiste
dingen? Zijn we toekomstbestendig? Wat kunnen we verbeteren of
toevoegen?

nog niemand nodig in Veteranen Regiment Genietroepen: een
BD-veteraan?
•

Zichtbaarheid: voldoende: wapendag, zichtbare gadgets, opnieuw de VGOO agenda uitbrengen in het geval dat er gestopt
gaat worden met het uitbrengen van de Regimentsagenda?

•

Promotor: kwaliteit is 100%, de redactie dient wel te worden
versterkt.

•

Website: afname belang ‘genielinks’ door huidige moderne
zoekmachines. Wel nog steeds goed voor VGOO-info en communicatie. Welkomstpagina evt veranderen?

•

Financiële toekomst: Er is voor het eerst sprake van groei ipv
interen. Gevolg van degelijk beleid. We kunnen het evt wegvallen van de KL-subsidie voor de Promotor opvangen. Er is geen
contributieverhoging nodig.

•

Afname ledenaantal probleem? Dat is altijd jammer. Zeker
omdat het zo onnodig is (royeren door herhaalde nalatigheid
in contributiebetaling). Het is echter zeker geen ramp (beter
klein en gezond dan groot en ongezond) maar blijft zeker een
punt van aandacht, Aanwezig zijn bij het aanmeren ABOO blijft
enorm belangrijk!

•

Vergrijzen: is ook geen echt probleem. Is een maatschappelijke
trend. Het is daarom meer een kwestie van accepteren.

•

Bestuur: dient zo veel mogelijk een afspiegeling van het ledenbestand te zijn. We zouden daarom een BDer en een roulerende ABOO-vertegenwoordiger op moeten nemen.

•

Opvolging / besturen dienen we zo aantrekkelijk mogelijk
maken: denken aan een kleine vrijwilligersvergoeding? Een
jaarlijks etentje?

•

Jongeren nauwer betrekken? Kan altijd beter. Blijft in de
praktijk wel erg lastig. Jongeren hebben nog weinig besef van
de waarde van het VGOO-netwerk, dit besef komt vaak pas op
latere leeftijd. Punt van aandacht, door:

•

Onderzoeken à enquête, wensen? (jongeren)activiteiten
mogelijk?

•

Nieuwe media gebruiken: nieuwsbrief mailen, linked in,
facebook?

•

ABOO vertegenwoordiger in redactie? ABOO vertegenwoordiging in bestuur?

•

Contactdag: is een zeer gezellige jaarlijkse reünie waarop actief
dienenden, BDers en echtgenotes elkaar jaarlijks ontmoeten.
Een trouw gezelschap maakt daar gebruik van.

•

Is nuttig icm de ledenvergadering. Erg leuk, is een jaarlijks
hoogtepunt.

•

Voorziet in een behoefte. Andere opzet wellicht?

Gewijzigd in de laatste jaren:
•

Maatschappelijke trend: steeds meer individualisatie.

•

Jonge mensen zijn steeds minder georganiseerd in verenigingen. Vergrijzing van de ledenbestanden (van alle verenigingen)
vindt plaats.

•

Andere beleving van samenhorigheid en traditie door jongere
oon

•

Andere media beschikbaar voor communicatie en sociale
netwerken: van het traditioneel blad -> internet -> sms+ social
media (twitter, facebook etc)

Defensie-ontwikkelingen:
•

Geen vanzelfsprekende life-time employment voor veel jonge
(gn)oon (FPS)

•

Verdwijnen van de meeste oo verenigingen, messes, kantines
en zelfs oo-bladen.

•

Toegenomen populariteit RGT beïnvloedt de relevantie en
beleving van de VGOO.

We hebben in een klein gezelschap gebrainstormd. De vragen:
Voorziet de VGOO nog in een behoefte? Zijn de doelstellingen nog
valide? Is de communicatie met de leden voldoende? Is de representatie van onze leden voldoende?
Is de VGOO zichtbaar genoeg? Is de Promotor in orde? Is de website
in orde? Is de financiële toekomst veilig? Is de afname van het ledenaantal een probleem? Is de vergrijzing van het ledenbestand een probleem? Is het bestuur goed samengesteld? Kunnen we de jongeren
nauwer betrekken? Voorziet de Contactdag in een behoefte?
Voorziet de VGOO nog in een behoefte? Ja, nut VGOO:
•

We zijn nog de enige vereniging voor (actief dienende en BD)
genie-oon.

•

Representatie van de gn oon bij overlijden, feestelijkheden,
herdenkingen, etc.

•

Stem, klankbord en belangenbewaker van gn oon in Rgt-raad,
stichtingen en dergelijke.

•

Uitbrengen (4x p/j) het Verenigings- c.q. vakblad: Promotor

•

VGOO-website (met genielinks en VGOO-info/
communictiegegevens)

•

Contactdag en jaarvergadering.

•

Doelstellingen nog valide: de doelstellingen klinken wellicht wat
oubollig, maar ze dekken nog steeds de lading.

•

Communicatie met leden voldoende: kan altijd beter (meer
intensiever). Is actiepunt.

•

Nieuwe media gaan gebruiken? Facebook? Digi-nieuwsbrief
gaan versturen? Kortingen (van bijv adverteerders) voor leden
proberen te regelen?

•

Klankbordgroep oprichten (oo-mix: BA’s, CSM’s, OPC’n, GPC’n
ABOO) à jaarlijks actief feedback opvragen

•

Representatie: qua aanwezigheid bij gebeurtenissen voldoende. Qua vertegenwoordiging in besturen: we hebben

Aan de hand van de toelichting komen er diverse reacties uit de zaal
die hieronder worden beschreven;
Een collega is 3 jaar uit dienst geweest en nu weer aanwezig, hij
vraagt zich waarom er zo weinig jonge leden zijn en waarom er geen
csm’s en/of opc ‘n aanwezig zijn.
Er wordt aangegeven dat de drempel om deel te nemen bij het individu ligt, maar dat de leden ook niet kunnen zien wie er om hen heen
ook lid van de VGOO is. Wellicht is het een optie om op de een of
andere manier inzicht te krijgen in het ledenbestand van de VGOO, en
de mogelijkheid om csm’s eens persoonlijk te benaderen.
Een ander voorstel is om als bestuur te bezien of we binnen het
bestuur iemand specifiek de taak ledencommunicatie kunnen geven,
die zich met name richt op het informeren van BA’s, CSM’s en de
jongere leden.
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De RA geeft aan dat binnenkort de Regiments-database ter beschikking komt op intranet en internet en dat dit wellicht ook een optie
is voor de VGOO. Daarnaast geeft hij aan om te onderzoeken of we
mogelijk activiteiten samen met de VOG kunnen organiseren.
Samenwerking met de VOG is in het verleden ook al eens gebeurd
maar toen was de drempel tussen officieren en onderofficieren nog
hoog. Onze vz spreekt de verwachting uit dat tegenwoordig veel veranderd is. We communiceren zeer regelmatig op goede voet met de
VOG. De samenwerking is nog nooit zo goed geweest. Er zijn echter
momenteel nog geen plannen om samen iets te organiseren. Wat niet
is kan nog komen.
Jonge leden bereiken is zeer lastig, de ouderen oon op de werkvloer
moeten de jongere oon stimuleren. Jonge KMS leden zijn het 1e jaar
gratis lid en daarna zeer druk met hun werkzaamheden. De VGOO
speelt voor hun dan geen rol. Hen meer betrekken bij de VGOO is een
vormingsaspect waar ze later profijt van zullen hebben. Hier ligt dus
een actieve rol voor de BA, CSM en OPC.
Slaat de introductie van de VGOO bij het aanmeren aan? Ja, dit wordt
al jaren gedaan door de jongste bestuursleden.
In het verleden hadden we het GOO. Is dit platform er nog? Dit is er
niet meer. Wel is er een platform van stafadjudanten. Een optie is
om een moment te organiseren met RC en/of RA waarbij de csm’s
worden uitgenodigd.
Er wordt gesproken over de instructie dag zoals die ooit tot stand is
gekomen, de genie informatiedag, de wapendagen, de Regimentsdiners en het symposium. De VOG heeft vorig jaar het symposium
georganiseerd. Wellicht is dit ook een optie voor de VGOO? De vz
geeft hierbij aan dat dit besproken is met de RC en het bestuur en
dat dit voorlopig gezien alle werkzaamheden geen praktisch haalbare
optie is.
Veel regimentsactiviteiten- en tradities zijn voortgekomen uit de
VGOO dus daar moet ook onze focus op blijven liggen en we moeten
geen dingen gaan doen die we niet willen of aankunnen. Het gaat
goed met de VGOO. En ook het gemiddelde ledenbestand is, wanneer
je het bekijkt over de afgelopen 20 jaar, nagenoeg gelijk gebleven.
De optie is om een digitale nieuwsbrief op te zetten wordt ondersteund. Een nieuwsbrief welke is bedoeld voor iedereen, maar waarmee zeker ook voor de genisten die niet bij gn ehdn zitten kunnen
worden bereikt.
Er wordt aangegeven dat onze website niet dynamisch is. Dat is niet
erg maar waar wel weer naar gekeken moet worden. Vooral de openingspagina met de doelstellingen is niet uitnodigend om verder op
de pagina te gaan klikken.
De voorzitter bedankt de leden voor in hun inbreng en voor de levendige discussie. Het bestuur zal de komende periode gebruiken om
e.e.a. verder uit te werken.

X.INVENTARISATIE RONDVRAAG: zie pt. XIII.
XI.BESTUURSVERKIEZINGEN:
Voor de verkiezingscommissie zijn 3 leden benodigd waarvan 1
voorzitter zal zijn. De vz is W. Karrebeld, de leden zijn P. Rila en D.
de Groot. P. Metsemakers is niet meer herkiesbaar, het bestuur zal
volgend jaar van hem afscheid nemen wanneer hij weer terug is uit
Bagdad.. R. de Vries en H. Jogems zijn herkiesbaar.

XII. PAUZE:
Rond de klok van 4 is het tijd om even de kelen te smeren en bij te
kletsen. Tevens kunnen de stembriefjes worden ingevuld. Om 16.20
uur, als iedereen weer aanwezig is, neemt eerst onze RA het woord
waarna we met de borrel in de hand het mineurslied zingen en aansluitend toasten op het Regiment en de VGOO.

mee doen. De vz vraagt toestemming aan de vergadering om hiervoor
een bedrag van € 5000,00 te mogen reserveren, de vergadering gaat
hiermee akkoord.
L. de Vos: vraagt of we inzicht hebben in de financiële middelen van
de SVRG. Ja, dit wordt besproken in de traditieraad waar de vz van de
VGOO zitting in heeft.
T. Sprangers; vraagt of de ledenlijst van de VGOO ook naar het secretariaat van het Regiment mag. Er wordt afgesproken dat de secretaris
van de VGOO dit op zich neemt en contact zal opnemen met het
secretariaat van het Regiment.

XIV.INSTALLATIE NIEUW BESTUUR:
De voorzitter van de verkiezingscommissie W. Karrebeld geeft aan dat
er 32 geldige stemmen zijn uitgebracht en dat beide leden unaniem
herkozen zijn.
Daarnaast hebben W. Karrebeld en D. de Groot aangegeven wel interesse te hebben in een bestuursfunctie. De vz zal hen uitnodigen voor
de eerstvolgende DB verg.

XV.SLUITING:
Om 16.30 sluit de vz de zeer nuttige vergadering waarin weer richting
is gegeven aan de toekomst van de VGOO. Hij sluit af met de woorden; Lets Party, eten en drinken met de dames!! Bedankt voor uw
aanwezigheid en tot volgend jaar.
Bij terugkeer bij de dames blijkt dat ook zij hebben kunnen werken
aan hun creatieve vaardigheden, zij hebben een workshop “creatief
met servetten” uitgevoerd. De resultaten zijn divers. Vervolgens gaat
iedereen onder het genot van een praatje en drankje genieten van
een heerlijk warm en koud buffet.
Als afsluiting krijgen alle dames een prachtige bos bloemen die
vervolgens op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. Na een bakske
koffie en een bonbon kunnen we weer terugkijken op een prachtige
levendige contactdag.

Voor gezien en akkoord
De voorzitter						
De secretaris
J. Beljaars							
A. v. Ooijen
Adjudant							
Adjudant

Bijlagen:
1.Presentielijst 35e ALV

		

(alleen t.b.v. archief)

2.Financieel verslag 2010 / begroting 2011/2012		

idem

3.Procesverbaal stemcommissie			

idem

4.Verslag kascontrole commissie			

idem

XIII.RONDVRAAG:
S. Hamers; we zitten in het 7e lustrum van de vereniging, doen we
daar nog iets mee? Het bestuur zal dit meenemen er er zeker iets
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Boekrecensie

In de reeks boeken over Dordrecht zijn op 7 mei j.l. de delen 5 t/m 8 verschenen.
Waar de delen 1 t/m 4 over de stad en de militairen in het
algemeen gaan en de periode 1939-1945 beschrijven, gaan
de recent uitgekomen delen specifiek over de Genie en de
relatie met de stad Dordrecht.
De delen zijn samengesteld door dhr. Th.J. Berendsen van
het Museum 1940-1945 Dordrecht, welke hierbij door velen
is gesteund. De boeken hebben geen ISBN-nummer maar
zijn verkrijgbaar in de museumwinkel van het museum aan
de Nieuwe Haven 27-28 Dordrecht. De boeken zijn gebonden, deels kleur, deels zwart-wit op een goede kwaliteit
papier en uitgebracht in een handzaam formaat.
Deel 5 “Dordrecht. Pontonniers, Mineurs en Sappeurs 14501930” is samengesteld uit een collectie verzameld beeldmateriaal en beschrijft in 100 pagina’s een stuk geschiedenis
over het ontstaan van het Korps Pontonniers, de Torpedisten en de Spoorwegtroepen gelegerd in het garnizoen
Dordrecht. Na een kort algemeen deel over het leger zoemt
de auteur snel in op de Genie. Leuk om te lezen is de materiaalstaat voor een 250 meter (800 voet) lange schipbrug.
Ook valt te lezen dat de pontonniers uit Dordrecht meerdere malen steunden bij watersnood. Ondermeer in het
voor 105 Brugcie bekende Cuijk. Middels tekeningen van
uniformen en schilderijen, dateren de eerste foto’s uit 1914
en eindigt deel 5 met een foto van een schipbrug over de
IJssel.
Deel 6 “Dordrecht. Pontonniers, Mineurs en Sappeurs 14501930” vult deel 5 aan en beschrijft op ruim 100 pagina’s de
diverse bruggen welke in gebruik waren en is ruim voorzien

van instructiefoto’s en tekeningen. Ook zijn op foto’s de eerste pontonwagens en motortractie, een ander woord voor
trekker, te bewonderen. De oudere lezer zal de voorloper
van de M4 herkennen.
Deel 7 “Dordrecht. Pontonniers, Mineurs en Spoorwegtroepen 1930-1945” geeft een inzicht in wat de Pontonniers en
Torpedisten tot stand konden brengen. 116 Pagina’s foto’s
geven een beeld van de tijd kort voor de tweede wereldoorlog, de mobilisatie, al komt dat er niet geheel uit. In het
boek is veel aandacht voor alle vaartuigen. Slepers, transportvaartuigen, een logieschip en zeilboten passeren de
revue. Of de bruggen op de foto’s vanaf pagina 80 inderdaad Bailey zijn kan ik niet beoordelen. Het ziet er uit als
een voorganger van de ons bekende Baileybrug.
Deel 8 “Dordrecht. Pontonniers, Mineurs en Spoorwegtroepen 1930-1945” beschrijft 2 perioden. Naast de in de titel
genoemde periode 1930-1945 komt ook de periode 19461952 aan bod. Na een korte inleiding tonen de eerste foto’s
de koude winter 1939-1940 waar genisten landhoofden
bouwen als op- en afrit om de bevroren Oude Maas op te
kunnen. In tegenstelling tot deel 7 zijn in deel 8 wel herkenbare foto’s van de mobilisatie. Erg leuk zijn op pagina 30 de
twee afbeeldingen met zowel de tekst als de bladmuziek
van het (oude) Pontonniers- en het Torpedistenlied. Zeer lezenswaardig zijn de getuigenverslagen van de gevechtshandelingen rondom de 10e mei 1940. Voorzien van vele foto's
draagt dit zeker bij aan de geschiedenis van ons mooie
wapen. Het laatste deel van het boek beschrijft de korte
periode na de oorlog waarna er op 21 augustus 1952 met
een defilé voor het gemeentebestuur een einde komt aan
de band van de Genie met de Garnizoensstad Dordrecht.

(.)
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Huis van het Regiment Genietroepen: van museum naar

Museale taak
Veel genisten kennen inmiddels het Huis van het Regiment Genietroepen: het “clubhuis” van het regiment
met het formele bureau van de regimentscommandant
en de kamer van de regimentsadjudant (en de regimentsadministratie). Het Geniemuseum (met de grote
historische collectie en bibliotheek) maakt hier deel van
uit. Jonge genisten worden beëdigd in het Geniepark
(de buitenexpositie met historisch geniemateriaal). In de
directe omgeving van het Geniepark ligt het Geniemonument. Het gebouw biedt gelegenheid voor het houden
van recepties, ceremonies en exposities.

Het verzamelen van materiaal voor de historische collectie en het exposeren hiervan, blijft een doorlopende taak
voor de museummanager en de vrijwilligers. “Hoezo,
is het museum nog niet klaar dan?” is zo ongeveer de
meest gestelde vraag. Nee, de historische collectie is
eigenlijk nooit klaar. Er blijven hiaten in de collectie, er
komen nieuwe inzichten en bovendien gaat de geschiedenis verder. De missie in Uruzgan is inmiddels al historie
geworden.

Jaarverslag
In het jaarverslag 2010 van Stichting de Historische
Genieverzameling wordt duidelijk hoeveel activiteiten
ontplooid worden. Er komt heel wat bij kijken om een
levendig Huis van het Regiment draaiende te houden.

Voor wat het Geniemuseum betreft: sinds vorig jaar
spreken we liever van “historische collectie” in plaats
van “museum”. Dit komt omdat de museale taak in de
toekomst bij het nieuw te bouwen Defensiemuseum
In het verslagjaar werd een kleine interne verbouwing
komt te liggen, terwijl
afgerond, waardoor
de historische collecties
regimentsadjudant Frans
van onder meer het
Schiltman en Angelique
CLAS zich vooral op de
“Is het museum nog niet klaar dan?”
van Heertum (regimentseigen achterban richten.
administratie) een goede
Minder aandacht voor
werkplek in het Huis
het museale dus, maar
konden vinden. Met een
wel voor de eigen traditie en het regiment. De vroegere
“low-budget” oplossing werd toch een goede represen“A-verzameling” met als missie te komen tot een profestatieve ruimte gemaakt, met een eigen ingang van en
sioneel museum met een externe functie, is voorbij. De
naar de kazerne.
nieuwe opdracht past prima binnen het profiel van het
Natuurlijk was 2010 ook het jaar van “de kazemat van
Huis van het Regiment.
Scheveningen”. Een bijzondere Nederlandse S3 kazemat werd verplaatst
van de Scheveningse
strandmuur naar het
Geniepark in Vught. Een
enorme klus die met
steun van de Logistieke
Eenheid van het OTCGenie geklaard werd. Het
leverde zelfs landelijke
publiciteit op: voorzitter
van de Stichting Bgen
b.d. Gert de Gilde en de
museummanager waren
champagnedrinkend
op het NOS-journaal te
zien!
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r historische collectie

Door Hans Sonnemans, museummanager.

de bestuursleden Lkol b.d. Kees Jonk (vice-voorzitter) en
Maj b.d. Jacob Huls de Regimentslegpenning. Tijdens de
laatste Wapendag in april werd ook de museummanager
verrast met de toekenning van deze hoogste regimentsonderscheiding. Uiteraard straalt al deze bijzondere
waardering af op iedereen die zich voor het Huis van het
Regiment Genietroepen inzet.

De toekomst
Natuurlijk hebben de bezuinigingen binnen de Krijgsmacht ook hun invloed op het beheer en behoud van
het cultuurhistorisch erfgoed. Er wordt veel gesproken
over de ruimte die historische collecties innemen in
gebouwen en kazernes. Het gebruik van de (infra)ruimte
van het Huis van het Regiment Genietroepen is goed te
verdedigen. Niet alleen wordt de historische collectie
getoond, maar er gebeurt veel meer. Van vergaderingen
van regimentsfunctionarissen en verenigingen, tot evenementen en herdenkingen. (Oud)genisten en veteranen
vinden hier hun plaats. Echt een Huis van het Regiment.
Het budget van het CLAS voor de reiskosten van de
vrijwilligers van het Huis is behoorlijk gekort. Voor het
bestuur en de regimentsfunctionarissen wordt het een
uitdaging om de stichting financieel gezond te houden.
Het is immers de stichting de Historische Genieverzameling die zorgt voor de levensvatbaarheid van het Huis
van het Regiment, hierbij gesteund door onder meer de
stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen.
Het gewone werk ging ook gestaag door. Ruim 8500
bezoekers werden ontvangen. Op (groeps)afspraak, vrijblijvend, tijdens het Nationaal Museumweekend, Open
Monumentendag, de Wapendagen Genie of de zondagsopenstellingen in juli en augustus.

Het Legermuseum zal over enkele jaren opgaan in de
nieuwe organisatie van het Defensiemuseum. Dit zal
zeker gevolgen hebben voor de enige beroepskracht: de
museummanager die permanent gedetacheerd is in de
voormalige “A-verzameling”. Het is vrijwel zeker dat die

Er werd gewerkt aan de collectieregistratie.
Duizenden objecten zijn ondergebracht in het
zoeksysteem. Dat gebeurde ook in de bibliotheek/documentatiecentrum, waar inmiddels al 10.000 titels zijn ingevoerd. Dan is er
nog de beeldregistratie, waar vele duizenden
foto’s en films zijn gecatalogiseerd.
Er werd volop gesleuteld en geverfd aan de
rijdende collectie: de historische bouwmachines en genievoertuigen. Rijksvaartuig
29, het duik- en bergingsvaartuig, in beheer
gegeven door de Rekwisietencollectie KL,
werd gevaren en onderhouden door het
vrijwilligersteam.
Waardering vanuit het regiment voor al die
activiteiten is er zeker. Zo ontvingen vorig jaar
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ondanks barre tijden altijd een warm tehuis

ondersteuning zal vervallen. Het zal zeker een beproeving worden voor de (vrijwilligers)organisatie van het
Huis van het Regiment Genietroepen. De vrijwilligers en
het stichtingsbestuur zullen het op eigen kracht moeten
gaan doen.
Er ligt een plan om de museummanagers van de voormalige “A-verzamelingen” als consulenten voor het
historisch erfgoed van het CLAS in te gaan zetten. Door
het verdwijnen van het Legermuseum en daarmee de
museummanagers, zou deze (beroeps)expertise voor het
cultuurhistorische erfgoed van het CLAS geheel verlo-

ren kunnen gaan. Het is te hopen dat dit plan het gaat
halen, zodat het Huis van het Regiment in ieder geval
nog deels ondersteund zal kunnen worden door een
beroepskracht.
Er komen enkele moeilijke jaren voor het Huis van het Regiment Genietroepen, (net zoals voor de hele krijgsmacht)
maar we blijven vol vertrouwen in de toekomst!

(.)

Hans Sonnemans houder van de Traditionele Waardering
“De Regimentslegpenning”.

Z

oals u in het artikel heeft kunnen lezen
is de transitie van museum naar historische collectie een veelomvattend
veranderingsproces geweest. Hierbij is de
dagelijkse aansturing van Hans Sonnemans
onontbeerlijk geweest. Hij heeft zich jarenlang met veel passie, vakmanschap en
creativiteit ingezet om dit allemaal mogelijk
te maken.
Ook heeft hij de redactie van de Promotor
steevast van artikelen voorzien die ons op de
hoogte houden van het reilen en zeilen van
het “Geniemuseum”.
Daarom leek het de redactie gepast om
Hans hier nogmaals in het
voetlicht te zetten.

Felicitaties van de generaal Veger
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Het interview

Door: Gerrit Beerkens

Korea-veteraan Adj b.d. Ed Engberink wordt dit jaar 80

V

oor het interview van deze
PROMOTOR brengt mijn
TomTom mij vandaag naar de
Ganzenhorst in Grave, waar ik hartelijk
ontvangen wordt door adj b.d. Ed Engberink en zijn lieve echtgenote Lies. Ik
heb hen onlangs ontmoet tijdens de
VGOO Contactdag en het verbaasde
mij eigenlijk dat ik deze adjudant b.d.
tijdens mijn 40-jarige actieve periode
bij de Genie nooit ontmoet heb. Maar
al snel blijkt dat in de lange tijd dat ik
geplaatst was bij 11 Gnbat, Ed voorna-

mooiste jeugd die je je kunt voorstellen omdat je alles kon doen wat God
verboden heeft zonder gestraft te
worden. Zo had ik in een onbewaakt
ogenblik samen met een vriendje,
eigenlijk uit balorigheid, een geweer
van een Duitse soldaat gepikt. Maar
nog voordat we ons uit de voeten
konden maken, werden we in de kraag
gegrepen en meegenomen. Gelukkig
werden we later, nadat ons goed de
les gelezen was, weer vrij gelaten”.

Mijn appel trof haar
vol op het voorhoofd

www.reflexfoto.nl

melijk werkzaam was in Seedorf, o.a.
bij 41 Gnbat, vandaar. Ed is geboren
in 1931 in Amsterdam en de snelle
rekenaars zullen direct opmerken dat
hij dit jaar dus de respectabele leeftijd
van 80 jaar bereikt. De eerste jaren
van zijn jeugd brengt hij door in het
Sumatraplantsoen. In 1940, bij het
uitbreken van de 2e wereldoorlog, verhuist hij met zijn moeder en stiefvader
naar Apeldoorn. Ed herinnert zich uit
die tijd het oppakken van de Joden in
Amsterdam, maar ook dat sommigen
voor de tram sprongen om aan de
Duitsers te ontkomen. Over de oorlog
vertelt hij later: “Het was eigenlijk de

Ed ging in Apeldoorn naar de lagere
school en stond daar te boek als een
niet al te brave jongen waarvan de
meesters bijna letterlijk grijze haren
kregen. De angst dat ze langer dan
noodzakelijk met hem opgescheept
zouden zitten, is misschien wel de
reden dat hij niet is blijven zitten.
Na de lagere school gaat hij naar de
ambachtschool, waar hij het na een
jaar voor gezien houdt omdat hij er
gewoon geen zin in heeft. Vervolgens
gaat hij aan het werk in de kartonnagefabriek van zijn tantes Jo, Mien en
Ria. “Tante Ria was een echt kreng. Er
waren enkele zwakbegaafde meisjes in
de fabriek aan het werk, die door haar
regelmatig beschimpt en uitgescholden werden. Ik kon daar niet tegen en
toen het weer gebeurde, heb ik vanaf
mijn werkplek een appel naar haar
gegooid die haar vol op het voorhoofd
trof. Ik heb haar reactie niet afgewacht
en geroepen dat ik zelf wel ontslag
nam en ben weggegaan. Vervolgens
ben ik in de autobranche terecht
gekomen waar ik het vak uitdeuken en
spuiten heb geleerd. In die tijd ben ik
overigens ook gaan wielrennen en heb
ik jarenlang weg- en baanwedstrijden
gereden.”

Tevredenheidbetuiging:
“snel en koelbloedig

optreden, waardoor
’s mans leven gered”
In april 1951 wordt “De Lange”, want
zo wordt Ed vanwege zijn lijvige
gestalte in die tijd genoemd, opgeroepen voor de dienstplicht. Hij
wordt ingedeeld bij het dienstvak
van de Technische Dienst en opgeleid
tot lasser en plaatwerker. Maar zijn
diensttijd lijkt wel een vervolg op de
lagere schoolperiode want ook als
dienstplichtig militair is hij een spijker
aan de doodskist van zijn instructeurs
en compagniescommandant. Met een
ondeugende glimlach toont hij mij zijn
straflijst, die wel drie A-viertjes van
zijn herinneringsalbum beslaat. Met
enige trots in zijn stem zegt hij: “Maar
ik heb ook een waarderingslijst dus ik
was niet alleen maar dwars.” Je kreeg
overigens in die tijd voor de meest
idiote dingen een douw, zeker als ze
de pik op je hadden. Bladerend in zijn
album kom ik een indrukwekkende
verzameling van oorkondes, tevredenheidbetuigingen en z.g. “Letters of
appreciation” tegen. Voor het kordaat
bieden van eerste hulp op de schietbaan aan een Duitse soldaat die door
de lies geschoten is, krijgt hij in eerste
instantie van de dokter op z’n kop,
omdat bij het stelpen van de bloeding
en het verbinden van de wond enkele
grassprieten in het verband terecht
gekomen zijn. Later ontvangt hij van
zijn commandant echter een tevredenheidbetuiging vanwege “snel en
koelbloedig optreden, waardoor waarschijnlijk ’s mans leven gered is.”

Oorlogsvrijwilliger (OVW’er)
Omdat de spanningen tussen Ed en
zijn commandant steeds hoger oplopen en hij inmiddels op de nominatie staat om naar de strafinrichting
Nieuwersluis te moeten, besluit hij
in januari 1952 om zich te melden
als vrijwilliger voor het NDVN (Nederlands Detachement Verenigde
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Naties). Dit detachement was voorbestemd om uitgezonden te worden
naar Korea, waar op dat moment
een oorlog woedde. Hij werd OVW’er
(Oorlogsvrijwilliger) en ingedeeld bij
het Regiment Van Heutz. “Ik had geen
flauw idee waar het daar in Korea om
ging. Ook in de media werd er nauwelijks melding van gemaakt, maar
het maakte mij allemaal niet uit” zo
vertelt Ed. “Ik moest naar Den Haag
voor de medische keuring, alwaar
de selectieofficier mij te jong vond.
Desondanks bleef ik volhouden dat ik
wilde en dus ook zou gaan. Vanwege
mijn eigengereidheid en eigenwijsheid
heeft hij uiteindelijk zijn goedkeuring
gegeven en kon ik aan de voorbereiding beginnen. Alhoewel
voorbereiding……...”

Ridgway Compagnie, genoemd naar
de Amerikaanse regimentscommandant Matthew Ridgway. Na aankomst
in Korea krijgen de mannen aanvullende uitrusting en wapens uitgereikt.
Hoewel opgeleid voor lasser- plaatwerker om o.a. voertuigen inzetbaar
te maken en te houden, wordt Ed
ingedeeld en ingezet als infanterist en
gaat dus gewoon mee op patrouilles
enz. “Ik had bij aankomst wel direct
al een probleem met mijn wapen” zo
vertelt Ed. “In Nederland had ik de
Engelse Lee Enfield als geweer en nu
in Korea, kreeg ik een Amerikaanse
Garand in mijn handen gedrukt. Ik
wist niet eens waar en hoe de kogels

“Jij deugt nergens voor”
Na een opleiding van 3 weken bij
het Korps Commandotroepen in
Roosendaal, wordt Ed op 26 februari 1952, anderhalve maand nadat
hij zich had aangemeld, in Rotterdam ingescheept en vertrekt naar
Korea, een reis die 4 á 5 weken
zal duren. De straffen die hij nog
tegoed had zijn hem inmiddels
kwijtgescholden. Als afscheidswoord krijgt hij van zijn commandant nog te horen: “Dat ze je daar
maar dood schieten, want je deugt
nergens voor!”
Aan boord werd de tijd verdreven
met lessen, trainingen en alarmoefeningen, maar vooral ook voor
een potje dammen of schaken
was Ed altijd te vinden. Tijdens
het verplichte corvee weet Ed
zich wederom de woede van het
kader op zijn hals te halen als hij de
sanitaire ruimte, onder in het schip,
met een waterslang schoonspuit, om
er vervolgens achter te komen dat het
water niet wegloopt bij gebrek aan
afvoerputjes…. Gevolg: waterscheppen, soppen en dweilen.

“Waar moeten die
kogels in?”
Het NDVN staat onder commando van
de 2nd “Indianhead” US Infantry Division en wordt aangeduid als de z.g.
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er in moesten en toen ik had uitgevonden dat er 8 kogels in konden,
wist ik niet hoe ik ze er weer uit kon
krijgen. Ik heb ze vanuit mijn tentje
allemaal afgevuurd, zodat ik wapenonderhoud kon plegen. Ook dat werd me
niet in dank afgenomen en een maatje
heeft me laden, ontladen en schieten
geleerd. Toen ik later werd ingedeeld
bij een peloton, waarvan de PC en de
rest van de mannen streng gereformeerd waren, klikte dat niet zo omdat
ik geen overtuigd aanhanger van een
bepaald geloof ben. Ik paste daar
niet tussen dus werd ik overgeplaatst

naar de Ostcie op het eiland Kojedo,
waar ik mortierist werd. Daar heb ik
mij verder bekwaamd en opgewerkt
tot vuurleider. Alle vuuraanvragen
kwamen bij mij terecht en ik bepaalde
a.d.h.v. mijn “plotting board” of vuur
wel of niet gegeven kon worden en
zo ja, welke richting, afstand, elevatiehoek etc. Dat heb ik gedaan tot het
einde van de missie.”

Op de valreep
Op 29 juni 1953 keert Ed na 15
maanden weer terug in Nederland
waar hij wordt ingedeeld bij het 2e
Regiment Genietroepen. Maar het
is na zo’n lange tijd weg te zijn
geweest moeilijk voor Ed om
weer aan het leven in Nederland
te wennen en hij kan zijn draai
maar moeilijk vinden. Reden om
zich een maand later, op 29 juli,
opnieuw aan te melden voor het
NDVN. Op 12 december van dat
jaar vertrekt hij voor de 2e keer
naar Korea, maar niet voordat
zich een belangrijke ommekeer
in zijn leven heeft voorgedaan.
Ed “De Lange” Engberink had
tot dan toe altijd gezegd nooit te
zullen trouwen. Desondanks was
zijn charmante verschijning niet
onopgemerkt gebleven bij een
aantal meisjes in die tijd en zo
werd hij, enkele dagen voor zijn
vertrek, ten huwelijk gevraagd
door zijn huidige echtgenote Lies.
“Ik heb direct ja gezegd, maar
dat was zo gemakkelijk nog niet.
We wilden nog trouwen voordat
ik zou vertrekken, maar dat was
volgens de ambtenaar op het gemeentehuis niet mogelijk omdat
we eerst een aantal weken in ondertrouw moesten. Aangezien ik
niet “met de handschoen” wilde trouwen, moest ik dispensatie aanvragen
bij de rechtbank in Zutphen, waarna
we elkaar binnen 2 dagen alsnog het
jawoord konden geven. Het was allemaal kortdag, maar we hebben het
gered”, aldus Ed. Zijn vrouw Lies vult
aan: “Hij wilde niet dat ik meeging om
afscheid te nemen op de kade, dus dat
hebben we thuis gedaan en hij vertrok
alleen naar Rotterdam. Op het laatste
moment echter waren de trouwfoto’s
klaar en ik wilde graag dat hij er een
mee zou nemen. Mijn moeder, voor

wie Ed nou niet de meest voorbeeldige schoonzoon was, heeft op de dag
van zijn vertrek de foto toch nog naar
Rotterdam gebracht en hem deze, letterlijk op de valreep, overhandigd. Dat
hij daarvoor een marechaussee die
moeilijk deed bijna in het water gegooid heeft, interesseerde hem niet.”

Slapen in “het bunkertje”
Dit keer komt hij onder wat rustiger
omstandigheden aan in Korea. Er is inmiddels een wapenstilstand gesloten
en het is relatief rustig in het gebied.
Ook tijdens deze 2e toer vervult hij
de functie van vuurleider mortieren.
Op mijn vraag hoe het leven in het
basiskamp of compound er uitzag,
kijkt hij me met een glimlach aan.
“Wij hadden geen compounds die van
allerlei gemakken waren voorzien. Als
we in voorste lijn zaten hadden we alleen onze gevechtsuitrusting, Combat
packing en Cargo packing. Grondzeil,
halve puptent en een slaapzak. De
plunjebaal werd voor vertrek naar de
frontlinie ingeleverd bij de fourier. Slapen deden we in een gat in de grond,
“het bunkertje” noemden we dat. Als
we terugkwamen, soms pas na weken
en “in rust” gingen, kregen we onze
plunjebalen terug en sliepen we in
12-persoons tenten op veldbedden.
Dat was voor ons al een hele luxe.”

Meisjesnamen
Over de periode in Korea weet Ed nog
een leuke anekdote te vertellen. “We
werkten natuurlijk nauw samen
met de Koreanen. De namen van
de meesten van hen begonnen
met Kim IL …., wat erg verwarrend
voor ons was. Daarom hadden we
ze allemaal een Hollandse naam
gegeven. Maar omdat wij Nederlanders elkaar aanspraken met onze
jongensnamen zou ook dat lastig
worden. Dus kregen ze meisjesnamen, waarmee net zolang geoefend
werd tot ze reageerden op de naam
die ze toebedeeld hadden gekregen. Als we iemand nodig hadden,
hoorde je dus meisjesnamen als
Anna, Mia of Frieda roepen, waarop
een Koreaan kwam opdraven. Dat ging
goed tot ze er achter kwamen dat ze
naar meisjes genoemd werden. Toen
waren de rapen gaar.”

Kruis voor Recht
en Vrijheid
Als ik Ed vraag hoe hij de totale periode in Korea en zijn terugkeer heeft
ervaren, wordt hij enigszins geëmotioneerd en zegt: “Slecht!” en dan blijkt
dat het ondanks alles een erg zware
tijd met veel ontberingen is geweest.
Ook het feit dat er bij terugkeer geen
erkenning en begrip gevonden werd
bij de Nederlandse bevolking gaat
hem zwaar aan het hart. “We werden
net als de Indië-veteranen verguisd
en veroordeeld, uitgemaakt voor
moordenaars en dat doet veel pijn.”
Inmiddels kunnen we stellen dat onze
overheid tot inkeer is gekomen en al
het mogelijke doet om zowel de oude
als de jonge veteranen de aandacht,
erkenning en status te geven die hen
toekomen. Voor zijn inzet in Korea
ontvangt Ed het “Kruis voor Recht en
Vrijheid met gesp Korea” en de “United Nations Service Medal met gesp
Korea”.

Koude Oorlog
Op 15 december 1954 keert Ed terug
in Nederland om ingedeeld te worden
bij het 1e Regiment Genietroepen. In
januari 1955 wordt hij bevorderd tot
kpl, een jaar later tot kpl 1, waarna
hij naar de OOS (Onderofficiersschool)
in Soesterberg gaat. In december
1956 wordt hij bevorderd tot sgt der
Genie en ingedeeld bij het 3e Regiment Genietroepen. In 1960 volgt een
plaatsing bij 41 Gnbat en ondervindt
hij de gevolgen van de Koude Oor-

log. In het begin wordt het bataljon
telkens afwisselend voor een periode
van 3 maanden geplaatst in Duitsland
(Lager Oerbke) en Nederland (Wezep),
waarna het in 1963 definitief in See-

dorf gestationeerd wordt. Ed en zijn
gezin, dat inmiddels is uitgebreid met
zoon Edward en dochter Annelies, verhuizen mee naar Zeven. Lies is op dat
moment in verwachting van Bernard,
die als een van de eerste kinderen in
de Nederlandse gemeenschap aldaar
geboren wordt. Deze laatste telg in
het gezin Engberink is in de voetsporen van zijn vader getreden en is ook
al jaren beroepsmilitair. Ed en Lies
hebben inmiddels vier kleinkinderen
en drie achterkleinkinderen.

M 113 ’s versus
“huifkarren”
In 1965 is Ed mede oprichter van
41 Pagncie. Deze compagnie wordt
geformeerd uit delen van 41 Gnbat.
“Het was wel tobben in het begin”
zegt Ed “Met krijt schreven we op de
3-tonners, “Dit is een M113”, om toch
het onderscheid met de veldgenie te
kunnen maken.” Ed heeft zijn geniefuncties o.a. vervult in Vught, Wezep
en Geertruidenberg, afgewisseld met
Seedorf waar ook het gezin een groot
deel van Ed’s diensttijd verblijft. Als hij
aan de beurt is om sergeant-majoor te
worden, kiest Ed voor de beheerderskant en wordt Smmb (Sergeant-majoor materieelbeheerder), eerst lange
tijd bij de Genie, later bij het Treinenbataljon. Na een indrukwekkende
carrière als onderofficier verlaat Ed
Engberink in 1986 als adjudant de
militaire dienst en gaat met FLO.
Op mijn vraag hoe hij zijn militaire
loopbaan in zijn geheel heeft ervaren
antwoord hij volmondig: “Heel positief. Ik zou het zo weer doen. Ik ben
altijd trots geweest om militair te zijn
en zal dat in mijn hart ook op en top
blijven”.
Ik heb het gevoel nog uren te kunnen
praten, maar ik moet helaas na dit
ruim tweeënhalf uur durend gesprek
afscheid nemen. Met diep respect
voor de staat van dienst van deze
bijzondere onderofficier, bedank ik
Ed en Lies voor de hartelijke en open
sfeer waarin ik te gast mocht zijn en
vertrek ik huiswaarts met een rugzak
vol informatie die mij nog veel stof tot
nadenken zal geven, zo zal achteraf
blijken.
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