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vereniging van genie onderofficieren

C-IED ontwikkelingen
Genie- /doorbraaktank de Kodiak
Wapendag Genie 2012
Stafstafcompagnie 11 Pagnbat verlegt grenzen in Bad Reichenhall
Oefening KMS VTO Genie klas 43
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Voorwoord
Hedel, 14-6-2012

M

ilitairen hechten veel waarde aan saamhorigheid en teamwork. En dat is terecht. In je
eentje krijg je immers helemaal niets voor elkaar. En al zeker niet wanneer je als militair
aan de slag gaat in gebieden of situaties waar de reguliere civiele structuren niet (meer)
blijken te werken. Wij zijn daarom van het belang van samenwerken doordrongen. Daarom zijn wij
ook zo gevormd tijdens onze opleidingen en daarna binnen de eenheden. Toch kun je ook in onze
militaire organisatie de negatieve effecten waarnemen van de maatschappelijke trend van steeds
verdergaande individualisering. Steeds verder brokkelen netwerken en het animo om jezelf in te
zetten voor het groepsbelang verder af. We merken dat aan het afnemen van deelname aan activiteiten, sociale gebeurtenissen en lidmaatschappen. Bij de VGOO is dat niet anders dan bij vele vak-,
sport-, bedrijfsverenigingen en vakbonden. Daar komen, zegt men, allerlei andere vormen van ‘samenwerking’ voor in de plaats.
Denk bijvoorbeeld aan de sociale media. Op zichzelf is daar niets mis mee. We moeten die nieuwe ontwikkelingen natuurlijk zo
nuttig mogelijk gebruiken. Maar, zo denk ik er over althans, we moeten ze niet beschouwen als een vervanger van fysieke en echt
tastbare samenwerking. Ik sprak onlangs iemand die zei dat hij meer dan honderd echte vrienden heeft. Ik schrok me rot want ik
kan mijn échte vrienden op 1 hand tellen, er moest dus iets mis zijn met mij! Gelukkig bleek dat hij het over zijn virtuele Twitteren Facebookvriendschappen had, die hij echter wel meer leek te waarderen dan de personen die direct om hem heen stonden.
Dat concludeerde ik in ieder geval uit het feit dat hij tijdens ons gesprekje wel drie keer zijn IPhone begon te bedienen. Ik zal wel
hopeloos ouderwets zijn. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Natuurlijk weet ik wat er tegenwoordig te koop is maar ik
ben de oude waarden en normen zeker nog niet vergeten en weet hoe belangrijk die nog steeds zijn. Zeker in ons vak! De VGOO
doet er alles aan om een nuttig netwerk te zijn, te blijven en waar mogelijk nog meer netwerken aan haar leden beschikbaar te
stellen. Zo hebben de ‘netwerken’ het Regiment, de VOG en de VGOO de afgelopen periode een steeds verdergaande samenwerking en bundeling van krachten nagestreefd en gerealiseerd. Zo hebben we de commerciële effecten van onze, nog steeds
onafhankelijke, bladen vergroot door eenzelfde ‘feel and look’ te gebruiken. Alle drie de redacties overleggen regelmatig met elkaar en ook de verschijningsritmiek is op elkaar afgestemd. Ook bij regiments- en verenigingsevenementen proberen we elkaar te
steunen. Door bijvoorbeeld een VGOO-borrel op de informatiedag weg te geven en een gezamenlijk golftoernooi (d.z.v. de VOG)
te organiseren. Golf is immer dé sport die zich bij uitstek leent voor dat zo belangrijke netwerken. De VGOO sluit ook aan bij een
ander nuttig initiatief van de VOG. Zij hebben nl. vooruitlopend op de reorganisaties een collegiaal-advies-groep samengesteld
waar met ontslag bedreigde genieofficieren gebruik van kunnen maken. Het heet ‘Begeleiding en Raadgeving Uittredende Genieofficieren’. Zeer toepasselijk afgekort als BRUG dus. De kracht van BRUG is dat het in staat is om genieofficieren in de ruimste
zin van het woord te adviseren en in contact kan brengen met het krachtige civiele netwerk dat (ex)officieren hebben. Want veel
gnoffn vinden immers na hun diensttijd nog (deeltijd) emplooi op hoge posities in het bedrijfs-, overheids- of verenigingsleven.
En dat kan nu erg nuttig blijken te zijn. Ook hier gaat het teamwork dus zijn kracht bewijzen. De VGOO mag van de VOG op dit
initiatief aanhaken. Ons lid aooi Eef Dalemans is daarom vanuit de VGOO als POC voor genieonderofficieren aan BRUG gekoppeld. Zo maken we het mogelijk voor onze leden om, wanneer dat nodig mocht zijn en wanneer zij dat willen, datzelfde krachtige
netwerk te benutten. Op 7 september geven wij u nog een geweldige kans om te netwerken. Op onze VGOO Contactdag. Niet
alleen bedoeld voor oude mannen en vrouwen, nee zeker niet, de contactdag is ook erg leuk en nuttig voor onze jonge frisse
VGOO leden! En zeg nou zelf; waar kun je tegenwoordig nog voor een luttele €15,- p/p een hele middag vrij eten en drinken, een
groot buffet voorgeschoteld krijgen en een heel speciaal dierentuinbezoek meemaken? Da’s echt bijna voor niets! Dat kan alleen
bij de VGOO! Dus trek nou eens een keertje de stoute schoenen aan en schrijf jezelf en jouw partner in. Ook wanneer het de
eerste keer is. Want daarna hoef ik je nooit meer aan te sporen, dat zien we wel aan al onze leden die al jaren achtereen trouw
die VGOO-reünie bezoeken! Ook deelnemen aan de VGOO Contactdag is immers weer een kwestie van teamwork. Een uniek
netwerk genieonderofficieren. Alleen samen zijn we sterk. Vergeet dat nooit! Graag tot ziens in Ouwehands Dierenpark!
aooi Joep Beljaars
Voorzitter
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VANDEredActIe

Colofon

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

Doel

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

H

et is de redactie weer gelukt om vlak
voor de vakantie een mooie Promotor
met wisselende artikelen uit te brengen. Dit natuurlijk met de medewerking van
velen, waarvoor dank.

Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt €20,00 door een automatische
incasso of middels telebankieren te voldoen bij de aanvang van
het kalenderjaar c.q. na ingang van het lidmaatschap door overschrijving op postgiro 37.26.500 ten name van de penningmeester
van de VGoo.

In Promotor 135 kondigden wij een iets
gewijzigde lay-out aan. Deze voeren wij in
dit nummer verder door. Het is ons streven in elke uitgave een “lead-artikel” te
brengen, de eenheden en de ABoo aan
het woord te laten en u natuurlijk op de hoogte te brengen van het
verenigingsnieuws.

Bestuur

Voorzitter: aooi J.r.G. Beljaars
Secretaris: aooi A.T.H. van ooijen
Smaragd 22, 5345 TM Oss. tel: 0412 - 643574
Penningmeester: aoo bd M. Curfs

Leden

aooi H.G. Jogems
aooi A.M.M. van rhee
aooi N. Stip

smi J.W. Timmermans
smi r. de Vries
smi M.B. Waterreus

aooi L de Vos

sgt1 G. naves

Ereleden

In dit nummer gaan we in op de Kodiak die binnen afzienbare tijd gaat
instromen. Wetende dat sommige aspecten nog niet definitief zijn en
de geplaatste foto’s en tekeningen nog afwijkend kunnen zijn van het
eindresultaat, vinden we het nu wel het moment u te informeren. Enkelen van ons hebben er soms al wat langer mee te maken maar voor
het merendeel van de lezers zal het nieuw zijn.

J.J. de Wolf 
P.M.A. van Dijck
G.M.N. Beerkens
B.P.M. oude Nijhuis

J.H. Smit
K.K. Thijssens
C.J. Hamers

redactie

aooi E. Slingerland, hoofdredacteur
aooi N. Stip, redacteur en lay-out
aooi A. Wever, redacteur
maj b.d. G.M.N. Beerkens, redacteur
sgt1 P. Vogelaar, redacteur

redactie-adres

Vanuit de eenheden een bijdrage van collega Peter Vogel van Geniewerken. Hij geeft uitleg over het testen en toepassen van Concrete
Canvas wat later in Kunduz toegepast zal gaan worden. Voorts neemt
smi niewoonder van de Ststcie 11Pagnbat ons mee naar Bad Reichenal. Sgt Mulder gaat in op een oefening van ABOO 43 waarin zij, als
onze toekomstige collega’s, samen met de infanterie konden oefenen.

redactie Promotor
Stoelenmatter 38, 5683 nS Best
intranet: n.stip@mindef.nl
internet: nstip@onsbrabantnet.nl

Internet

Webmaster :
Url:

Aooi b.d. Bernhard oude Nijhuis
http://www.vgoo.nl

realisatie en Commerciële Exploitatie

ook in dit nummer is er ruim aandacht voor het verenigingsnieuws. De
VGoo was present bij diverse gelegenheden om leden in het zonnetje
te zetten. op de valreep ook onze oud hoofdredacteur.

Email: john.akkerman@greenpaper-association.com
Tel: 06 - 53569550

De bijdrage van het museum betreft een toelichting op het tot stand
komen van het huidige museum met aansluitend een oproep aan (leidinggevende) vrijwilligers; niet alleen voor het museum zelf maar ook
voor de RV29.

Member of the European Military Press Association
Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd
of gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van
de redactie of andere auteursrechthebbenden.
De VGoo en Green Paper kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave
opgenomen teksten en beelden.
Profileren in de vorm van publiceren en participeren, kan niet
automatisch de voorkeur bij verwerving inhouden.

“Last but not least” graag uw aller aandacht voor de oproep van collega Ed Hoen welke hij doet naar aanleiding van diefstal van oude
klassenfoto’s.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en een fijne vakantie.
Erik Slingerland
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Genie- /doorbraaktank
(Kodiak)

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) heeft, om te kunnen blijven voorzien in de mobiliteit van haar
operationele eenheden, in 2007 opdracht gegeven om de huidige genietank (Leopard I) te vervangen
door een moderne genietank, tevens doorbraaktank.
De uitrusting en de bediening van deze Kodiak genie-/doorbraaktank wijkt totaal af van de huidige genietank. Tevens heeft de Kodiak de beschikking over een mijndoorbraaksysteem.
Recent is de Kodiak getoond op de Landmachtdagen en de verwachting is dat de eerste voertuigen over
niet al te lange tijd gaan instromen. Reden te meer om er in de Promotor aandacht aan te besteden.

D

e Kodiak voorziet -naast het conventionele optredenin een sterk groeiende behoefte aan geniecapaciteit
tijdens crisisbeheersingsoperaties. Daarbij worden geregeld natuurlijke en kunstmatige hindernissen aangetroffen,
zoals aarden wallen, greppels, doorwaadbare en/of moeilijk
begaanbare terreindelen, barricades en mijnenvelden. De Kodiak is van belang voor de ontplooibaarheid, mobiliteit, veiligheid en bescherming van operationele (manoeuvre)eenheden.
Hij kan snel hindernissen opwerpen of verwijderen en infrastructurele voorzieningen aanleggen, aanpassen of herstellen.
De Kodiak is eveneens in staat mijnenvelden te doorbreken.
Een aantal taken zal de Kodiak zelfstandig of in samenwerking
met de bouwmachines in duo-paren van het peloton kunnen

uitvoeren. Echter de Kodiak als systeem, zal in vele gevallen
onder bevel worden gesteld van een pantsergeniegroep/peloton. De commandant van de Kodiak is dan technisch
adviseur voor wat betreft de wijze waarop de Kodiak ingezet
kan worden.
Door het Remote Control Weapon Station (RCWS) is de Kodiak
in staat om zelfstandig op te treden en daarbij in de eigen
beveiliging te voorzien.

Indeling
De Kodiak zal worden ingedeeld bij de ondersteuningpelotons
van 111-, 112-, 411- en 412 Pagncie.
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Wegmarkeersysteem

De eerste NL Kodiak tijdens de verificatie

Technische Specificatie:
Bemanning:
• Chauffeur
• Commandant
• Kpl mineur
Mobiliteit vergelijkbaar met Leopard 2:
• Gewicht: 			
Military Load Class (MLC)70
• Lengte:			
±10,20 meter
• Breedte:			
± 3, 54 meter
• Hoogte:			
± 3, 46 meter
• Opstaphoogte voorzijde:
92 cm
• Overschrijdingsafstand:
3 meter
• Langshelling:			
60%
• Dwarshelling:			
30%
• Waaddiepte;			
225 cm
Bewapening:
• 8x 76mm rookbus lanceerinstallatie op chassis

8
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Mijnenploeg en elektromagnetisch mijnenruimcomponent

•
•
•
•

Remote Controled Weapon Station (RCWS) met;
4x 76mm rookbus lanceerinstallatie;
4x 76mm rook/scherfbus lanceerinstallatie
. 50 Machinegun (MG) of 40mm Automatische Granaatwerper (AGW)

Aanwezige gereedschappen/ functionaliteiten:
• Graaf- / hefarm met een graafbak of tool naar keuze:
• Hydraulische beton- / sloophamer
• Universele ripper
• Grondboor
• Betoncrusher / staalknipper
• Dozerblad met breektanden (wroeters) en bladverbreders
• 2 Lieren (1 links, 1 rechts)
• Fascine lanceeruitrusting
• Hydraulische bevrijdingsuitrusting (knipper, spreider)
• Mijnenploeg
• Elektromagnetisch mijnenruimcomponent
• Wegmarkeersysteem

kenniscentrum
Opleidingsplan
Door ordening zijn een aantal vaardigheidsclusters ontstaan.
Binnen deze clusters worden de leertaken opbouwend in
moeilijkheidsgraad geordend.
Het onderstaande is de meest ultieme opsomming maar is net
als veel andere plannen aan de reorganisatie onderhevig.

• Wapenschietopleiding RCWS (MG(machinegeweer),
AGW(granaatwerper) en SGL (Smoke Grenade Launcher))
(duur nog onbekend);
• Schietoefeningen ( duur nog onbekend)
• Live Firering Exercise (LFX) (2 dagdelen)
Totaal ongeveer 14 dagen

Cluster 3: Instrumenten & controlesystemen en
onderhoud
Dit cluster omvat het volgende:
• Instrumenten en bedienen installaties zoals ITS (Intergrated Test System, Build In Test System (BITE), DCP (Display
Controll Pannel), camerasystemen, etc. (4 dagen);
• Uitvoeren Functiecontroles (FUCO) I en II (2 dagdelen);
• Uitvoeren FUCO III en IV (6 dagdelen).
Totaal 8 dagen

werkplek van bestuurder en mineur

Cluster 1: Verplaatsingen (incl. rijopleiding)
Dit cluster omvat het volgende:
• Rijopleiding t.b.v. de bestuurder (23 dagen);
• Noodverplaatsing t.b.v. commandant en mineur (1
dagdeel);
• Verplaatsing met trein/boot (trein/boot beladen)( 2
dagdelen);
• Verplaatsing in konvooi/colonne (3 dagdelen);
• Verplaatsing door het terrein( 4 dagdelen).
Totaal 28 dagen

Cluster 2: Beveiliging met RCWS (Wapenschietopleiding)
Dit cluster omvat het volgende:

werkplek van de commandant met BMS, DCP en ITS

Cluster 4: Dozeren & graven
Dit cluster omvat het volgende:
• Vlakken van terrein ( 2 dagdelen)
• Graven van greppels (2 dagdelen)
• Opwerpen van (beschermende) wallen (2 dagdelen)
• Dichten van bom-/granaattrechters (2 dagdelen) ;
• Maken van een antitankgracht (4 dagdelen)
• Maken van een gevechtsopstelling (4 dagdelen);
Totaal 8 dagen

Cluster 5: Bergen & hijsen (Nog niet besloten)
Dit cluster omvat het volgende:
• Monteren van de hijsinstallatie (2 dagdelen);
• Ondersteunende theorie (8 dagdelen);
• Hijsen van eenvoudige lasten (4 dagdelen)
• Hijsen van complexe lasten (6 dagdelen)
• Monteren van de lier- en bergingsinstallatie (2 dagdelen);
• Bergen defect voertuig ( 6 dagdelen);

Remote Controled Weapon Station (RCWS)
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• Bergen en hijsen mobility kill pantservoertuig (8 dagdelen);
Certificering (4 dagdelen).
Totaal 19 dagen

Cluster 6: Mijndoorbraaksysteem
Dit cluster omvat het volgende:
• Monteren van het mijndoorbraaksysteem (4 dagdelen);
• Demonteren van het mijndoorbraaksysteem (4 dagdelen);
• Verplaatsingen met het geplaatst mijndoorbraaksysteem (2
dagdelen);
• Enkelvoudige doorbraak van een mijnenveld(2 dagdelen)
• Volledige doorgang door mijnenveld( 2 dagdelen);
Totaal 7 dagen

dagdeel);
• Ruimen van hindernissen (3 dagdelen);
• Maken van een doorgang in muren( 2 dagdelen);
Totaal 6 dagen

Vooropleidingswensen / -eisen
Uit de bovenvermelde taakstelling en veelheid aan hulpmiddelen blijkt dat het werk er niet eenvoudiger op is geworden.
Daarom zal men vermoedelijk de hoge opleidingseisen gaan
stellen. (zie kader)

Cluster 7: Aanvullende uitrustingstukken
Dit cluster omvat het volgende:
• Monteren en demonteren van de aanvullende uitrustingstukken (2 dagdelen);
• Gebruikmaken van de losse gereedschappen/uitrustingstukken (2 dagdelen);
• Maken van een gevechtsovergang met fascine(2 dagdelen);
• Gebruik maken van de grondboor i.h.k.v. kratering (1

10
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De motorflex (aanvullende uitrusting)

kenniscentrum
Vooropleidingseisen
		

Commandant

Vereist:
Startfunctie als groepscommandant pantsergenie
hebben vervuld
Schietopleiding RCWS
Gewenste ervaring:
Hoofdschietinstructeur (HSI) RCWS
Functie als bestuurder genietank
Duur functievervulling: minimaal 3 jaar.
Rang: Sgt (1)

		

Chauffeur

vereist:
Rijopleiding Leopard II
Startfunctie bij de pantsergenie vervuld
Gewenste ervaring:
Functie als plv c-pagngp of functie als kpl bij een
pagncie
Duur functievervulling: minimaal 3 jaar.
Rang: Kpl (1)

		

De mijndoorbraakconfiguratie

Kpl Mineur

De werkplek van de chauffeur

De flatrack Tools met o.a. een grondboor, ripper, betoncrusher, facinevorken en roteerbare bak met gripper

vereist:
Rijopleiding Leopard II
Schietopleiding RCWS
Opleiding radiotelefonie
Gewenste ervaring:
Startfunctie bij de pantsergenie vervuld
Duur functievervulling: minimaal 3 jaar.
Rang: Kpl (1)

Samengevat
Met de Kodiak krijgt de Genie een enorm modern en uitdagend voertuig binnen de gelederen waarmee onder vele
omstandigheden een grote variëteit aan werkzaamheden
uitgevoerd kan worden. Een aantal collega’s heeft met verve
gewerkt aan dit project en heeft getracht alle valkuilen te onderkennen. De kans is nog wel aanwezig dat, om welke reden
dan ook, van bovenstaande plannen afgeweken kan / moet
worden. We zullen de eerste commandant vragen volgend jaar
zijn ervaringen aan de Promotor toe te vertrouwen.
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Ontwikkelingen in het kader van C-IED
Begin dit jaar werd het Kenniscentrum benaderd om mee te werken aan en te faciliteren bij het testen
van een nieuw systeem, de Ground Ordnance Disruptor (GOLD) van de firma Providence BNLX, om gevonden IED’s op afstand uit de grond te werpen.
Samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) , Defensie Materieel Organisatie (DMO) en
de Joint Task Force Counter-IED (JTF C-IED) resulteerde dit in een praktijkdemonstratie op het springterrein in Reek.

het samenstellen

D

e werking is heel simpel. Na het samenstellen van het
systeem schiet, door middel van 140 gram kneedspringstof
in de kop, een stalen pen de grond in die na een kleine
vertraging, ook weer met 140 gram kneed, onder de IED detoneert.
De kop is samengesteld uit stalen platen met rubber tussenlagen.
Het systeem wordt geleverd in een kleine kunststof tas en is binnen 5
minuten samen te stellen.
Tijdens de dagevaluatie is onder meer gesproken of het mogelijk is
andere materialen toe te passen om gevechtsveldvervuiling te voorkomen. De EODD is voornemens een aantal systemen aan te schaffen
om deze in Afghanistan in de praktijk te testen. Daarna zal in een evaluatie bezien worden of het systeem voldoet aan de gestelde eisen en
wensen en, zo ja, waar het uiteindelijk ingevoerd gaat worden.

de inslagplaats

uitgericht geplaatst

de uitgeworpen "IED"
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Oefening
KMS VTO
Genie klas
43 met
KMA VTO
Infanterie
Van 21 - 23 mei 2012 hebben wij van de KMS VTO Genie een oefening gedraaid samen met de KMA
VTO Infanterie. We participeerden in deze oefening omdat er uiteraard behoefte was aan geniesteun.
Deze was nodig omdat het een stabilisatieoefening betrof waar onder andere search-acties niet konden
ontbreken.

D

e gehele oefening hadden
wij Route Overwatch Search
Dogteams onder bevel (ROSD).
Een team bestaat uit één hond en één
begeleider. Deze teams behoren tot
de Koninklijke Luchtmacht, hetgeen de
steun nog unieker maakt. De taak van
een ROSD-team is kortweg gezegd het
searchen van een route/overwatch,
door de hond op afstand te ‘’besturen’’
. De hond herkent tot bepaalde hoogte
de weg en ruikt een hoge variatie aan
explosieve stoffen maar ook beroering
van grond (graafsporen).
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VTO KMA INF
De oefening liep van maandag tot en
met woensdagmiddag. Op maandag
begon de oefening in Vught waar we de
laatste zaken konden regelen omtrent
het beladen van het voertuig. Vervolgens verplaatst richting ’t Harde waar de
oefening plaats vond. We zijn uiteindelijk omstreeks 0900 uur vertrokken,
het was toen al aardig warm. Het kwik
is in die week overdag niet onder de 25
graden Celsius gekomen.
Aangekomen op locatie zijn we, na binnenkomst van de VTO KMA, twee softtops gaan beladen (VTO KMA nam onze
YPR). Dit omdat we zijn gestart met 2
verschillende opdrachten. De comman-

danten voor deze opdrachten hadden in
de week voorafgaand aan de oefening
hun ACT/BCT gekregen, samen met de
eerste opdrachten. Eén opdracht hield
in het verkennen van de MSR en de
andere betrof een gebiedsverkenning.
Na het bevel van de PC aan het gehele
peloton, inclusief enablers, zijn we rond
1800 uur begonnen aan deze opdrachten. Tijdens deze opdrachten was het
in het begin wat wennen om samen te
werken, hetgeen in de volgende dagen
steeds beter verliep.

Search
De volgende dag gingen we een non-disruptive buildingsearch doen, de avond/
nacht ervoor is de nieuwe commandant

VTOKMSGenie

Sgt Mulder, VTO KMS GN Klas 43
dus bezig geweest met zijn covo. Bij
deze opdracht gingen ook de twee ROSD
teams mee welke wij dus onder bevel
hadden. De opdracht duurde van 0700
uur tot 1300 uur.
Die middag stonden we op QRF met een
volgende commandant, die tijdens de
buildingsearch op de base is gebleven
om zijn covo te doen. Tijdens de QRF
zijn we twee keer in actie gekomen; een
shoot indirect en een aantal locals die
gewond waren omdat zij op een IED
waren gelopen.

ROSD-team
De woensdagochtend en begin van
de middag zijn we bezig geweest met
een routesearch en een overwatchsearch. De dreiging was dusdanig dat

de commandant de ROSD maximaal kon
inzetten.
Tenslotte zijn we terug gegaan naar de
base om daar de voorbereidingen te
treffen voor de terugverplaatsing naar
Vught.

Leerwinst
Voorop wil ik stellen dat de scenario’s
goed in elkaar zaten, de werkelijkheid
werd zoveel mogelijk nagebootst. We
werkten vanuit een FOB (Forward Operating Base) en de acties die we deden
waren redelijk genie-georiënteerd. In de
meeste opdrachten regelde de infanterie de beveiliging terwijl wij met search
bezig waren.

sommige gevallen anders tegen bepaalde zaken aan dan de genist. Wat betreft
de ROSD was het een goed leermoment
om te zien en te weten wat zij kunnen
en waar je ze bij kan/moet betrekken.
Kort samengevat: Het was een zeer leerzame week die helaas wat aan de korte
kant was. Wanneer de oefening langer
geduurd zou hebben, hadden we nog
meer leerwinst behaald.

(.)

Samenwerken met externen maakt het
ook realistischer, de infanterie kijkt in

de hond in actie
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VTOKMSGENIE

Vandalisme bij VTO KMS Genie
in Geb F Lunettenkazerne

Hier hebben we jullie steun bij nodig!

Beste collegae,

O

p woensdagavond 16 mei, voorafgaande aan Hemelvaartsdag, zijn er door één of meerdere personen vernielingen aangericht in Geb F op de Lunettenkazerne.

Deze vernielingen hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden
in de gang waar de VTO KMS Genie ( in de volksmond
ABOO) huist.
Er is behoorlijke schade aangericht die ons allen raakt.
Alle foto’s van de geslaagde ABOO klassen zijn zorgvuldig
uit hun lijst gehaald en niet meer teruggevonden. We
praten hier dus over meer dan 30 jaar geschiedenis/traditie in de vorm van foto’s van geslaagde onderofficieren
van het Regiment Genietroepen.
Van de ene op de andere dag zijn we deze geschiedenis
compleet kwijtgeraakt. Het traditieboek met namenlijsten van alle klassen is verscheurd.
We kunnen een klein gedeelte herstellen omdat we van
de laatste jaren het e.e.a. digitaal hebben opgeslagen.
Het grootste gedeelte is niet te repareren door de instructiegroep VTO KMS.

Bij deze een dringend verzoek:
Indien je in het bezit bent van een klassenfoto die aan
het einde van de VTO KMS / ABOO gemaakt is, zouden
wij het zeer op prijs stellen als we daar een digitale of
hardcopy versie van tegemoet kunnen zien.
S.v.p. bijvoegen een namenlijst van de geslaagden.
(toegespitst op de plaats op de foto).
Samen kunnen we de “fotogalerij” weer inhoud geven en
onze geschiedenis met klassenfoto’s weer visueel maken.
E-mail adres: EJ.Hoen.01@mindef.nl
Post adres:
Adj Ed Hoen
		
C VTO KMS Genie
		
Postbus 10151
		
MPC 73 C
		
5260 GC, Vught
Namens de instructiegroep VTO KMS Genie alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

(.)
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Wapendag G
H

et Regiment Genietroepen heeft haar 264e
verjaardag op 24 mei j.l. wederom op bijzondere wijze gevierd.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, waar de viering
was verdeeld over twee dagen, werd de wapendag
beperkt tot één dag, waarbij in de ochtend tijdens het
zeer indrukwekkende buitengewoon appèl alle gesneuvelde genisten herdacht werden, waarna ’s middags
een sportieve strijd tussen de diverse eenheden, veelal
in samenwerking met de aanwezige bedrijven, los
barstte.
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g Genie 2012
M

ede vanwege het schitterende weer dat dit
jaar door de organisatie goed geregeld was,
en de aanwezigheid van de vele veteranen,
zowel actief dienend als oud-gedienden, was het een
dag met een hoog reüniegehalte, die na de prijsuitreiking werd afgesloten met het optreden van een live
band en een gezellige feestavond.

7-2012
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UITnodIgIng

VGOO-contactdag 2012
geachte leden,
Hierbij nodig ik u en uw partner uit om op vrijdag 7 september deel te nemen aan de jaarlijkse VGoo contactdag en de
algemene ledenvergadering.
Dit jaar zijn de leden en hun partners te gast in het

OuweHands dIeRenPaRK

AAnmelden

U meldt zich aan door het, voor 17 aug, overmaken van
€ 15,00 per persoon op bankrekening 10.48.23.577
tnv: M.M.G. Curfs, VGOO ovv: ‘VGOO Contactdag 2012, met
uw naam en voorletters’

vrAgen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact op nemen met Smi
jan-Willem Timmermans 0614174209 of stuur een mail
naar Jw.Timmermans@mindef.nl

TIJden en PROgRaMMa
12.15 - 13.00
0ntvangst met koffie of thee en een lekker
gebakje

13.00 - 14.30
Bijzondere rondleiding door het dierenpark

14.30 - 16.30
algemene ledenvergadering, de dames bezoeken
het Koninkrijk der dieren

17.00 - 18.30
luxe dinerbuffet en borrel

18.30
einde VgOO contactdag 2012
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen
(gratis parkeren)

Met vriendelijke genie groet,

http://www.ouwehand.nl
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2

de VgOO was present:

VErENIGINGSnIeuwS

bronZen medAIlle voor Sgt YourI
POsT
Op 18 april 2012 ontving sergeant youri Post uit
handen van de waarnemend commandant van de
Pioniers- en Pontonnierschool, majoor Peter Kuijpers,
de bronzen medaille. De majoor sprak alle aanwezige
familieleden en collega’s toe en gaf aan bewondering
te hebben voor de ervaringsopbouw die sgt Post in de
afgelopen 12 dienstjaren, grotendeels als manschap
en korporaal, heeft opgedaan. youri heeft al veel functies vervuld, vele cursussen en opleidingen gevolgd en
hij is in totaal al zo’n twee jaar op uitzending geweest!
Zijn familie, waaronder zijn zoontje Jayden, genoot
zichtbaar van alle lovende woorden die werden
uitgesproken. Vanzelfsprekend was ook de VGoo
present. De voorzitter had het genoegen om dit jonge
lid toe te spreken en hem namens alle VGoo-leden
te feliciteren. En ook niet onbelangrijk: om tot slot de
traditionele VGoo-geschenken aan hem te overhandigen. youri, nogmaals proficiat!

HenK guldenaaR MeT funcTIOneel
leefTIJdsOnTslag
Donderdag 10 mei j.l. heeft ons VGOO-lid, Henk
Guldenaar, de dienst met functioneel leeftijdsontslag
verlaten. De C-JISTArC, kolonel H.J. de Jong, heeft
Henk dan ook officieel bevorderd tot burger. Zoals we
allemaal weten moeten bij elke bevordering de strepen nat gemaakt worden. Gelukkig was er dan ook
een wiellaadschop paraat om hier invulling aan te geven. Na het omkleden in een droog burgertenue kon
de receptie weer verder gaan. C-JISTArC heeft Henk
de gouden medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe
dienst opgespeld en daarbij nog enkele mooie woorden gesproken. Henk is vervolgens door diverse sprekers in het zonnetje gezet en niet in de laatste plaats
door zijn eigen kinderen. onze bestuursleden Maurice Waterreus en Jan-Willem Timmermans hebben
namens de VGoo het traditionele afscheidsgeschenk
(VGoo wijnkistje) overhandigd. Uiteraard werden de
genietradities uitgedragen en met het zingen van ons
mineurslied hebben de aanwezige genisten op een
geniewaardige wijze afscheid van Henk genomen.
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Verenigingsnieuws

Wim Rijkaart van Cappellen

VOG/VGOO golfdag 2012

O

p 8 juni verzamelen genisten en
relaties op golfbaan Almkreek
voor het derde VOG/VGOO
golftoernooi. Het zou een onstuimige dag
worden volgens de weersvoorspelling.
Maar ja, golf is een buitenaktiviteit en de
bikkels gaan gewoon door. Stipt op tijd,
om 11.30, slaat Brigade-generaal Kees van
den Heuvel de openingsafslag. De wedstrijd is begonnen….
Zoals altijd spelen we deze wedstrijd in
teamverband. Dit keer teams van vier spelers. Daarmee is het de teamprestatie die
telt. Een misslag van jezelf valt weg tegen
betere slagen van teamgenoten en uiteindelijk ontstaan er excellente teamscores.
Leuk is altijd dan wel dat alle spelers hun
eigen bijdrage leveren aan deze teamscore. Juichkreten langs de holes waren dan
ook niet zelden te horen, bij wederom een
mooie teambirdie.
Aan het eind van de dag was het team
met Hans Bus, Ien Vinkenburg, Harold
Raben en Frans Houben winnaar met een

onwaarschijnlijke lage nettoscore van 51
slagen op 18 holes. Natuurlijk zijn er dan
altijd bijzondere verrichtingen, zoals een
neary gewonnen door Charles Willems, de
longest dames met als beste Ien Vinkenburg, en de longest heren van Hans Bus
met een ongelooflijk verre slag. Willem
Kuys hield de eer van de onderofficieren
hoog.
Alle gemeenplaatsen over golf deden
weer de ronde tijdens dit derde golftoernooi. Onze VOG praeses weet na afloop
de zaken altijd aardig aan elkaar te praten
en met allerlei smoezen en drogredenen
diverse deelnemers even apart in het
zonnetje te zetten. Hij deelde prachtige
prijzen uit die beschikbaar waren gesteld
door onder andere NetApp en Ilto. Hij
begon zich zelfs als een ware veilingmeester te manifesteren door een doos nieuwe
golfballen bij afslag ter beschikking te
stellen aan die arme golfer die onderweg
de meeste ballen verloren zou hebben.
Er bleek er eentje te zijn, zelfs uit de win-

nende flight, die bij 16 verloren ballen al
zijn hand opstak!
We waren bij de prijsuitreiking bijzonder
vereerd met de komst van onze regimentscommandant en regimentsadjudant, die
tot hun grote spijt niet zelf mee hadden
kunnen doen. We kijken terug op een
uiterst geslaagde dag, gekenmerkt door
sportiviteit en gezelligheid. Ook voor de
inwendige mens werd uitstekend gezorgd en de klanken van het Mineurslied
galmden nog lang na in het clubhuis van
Almkreek.
Voor volgend jaar hebben Ien Vinkenburg
en Hans Bus zich opgeworpen de Geniegolfdag te organiseren. Voor genie-officieren en -onderofficieren weer een unieke
gelegenheid om in teamverband met dit
edele spel bezig te zijn. We rekenen op uw
deelname en met name de aanwezigheid
van meer onderofficieren en meer dames
zal op prijs worden gesteld.

(.)

7-2012

PROMOTOR

29

Verenigingsnieuws
FLO Adjudant Toine van Boxtel
Op 14 juni j.l. heeft Toine van Boxtel het "pand" verlaten zoals Toine het in de wandelgangen noemde. Na 38
eerlijke en trouwe dienstjaren is er een einde gekomen
aan de actieve dienst en dit werd door een korte ceremonie door kolonel van Griensveen bezegeld. Tijdens
de receptie werden de roemruchte jaren van Toine
nogmaals belicht en aangevuld met smeuïge anekdotes. Majoor Cris Smeets had een oproep gedaan om al
deze anekdotes op te sturen zodat er een IK gemaakt
kon worden, echter het aanbod was groot genoeg om
een handboek te vullen. Zo werd op de receptie de
eerste uitgave van HB 5-Twan gepresenteerd. Ook onze
voorzitter voegde daar nog enkele woorden aan toe
door zijn klasgenoot (ABOO 82) even in het zonnetje te
zetten. Toine werd nogmaals bedankt voor al het werk
wat hij als hoofdredacteur van de Promotor heeft gedaan en uiteraard ontving hij eveneens het traditionele
geschenk en een “instant” boeket (Bloemenbon).

Gouden medaille Andre Odenkirchen
Op 16 mei 2012 ontving adjudant Andre Odenkirchen uit
handen van Commandant Landstrijdkrachten luitenantgeneraal De Kruijf de gouden medaille. In meerdere opzichten was het een unieke gebeurtenis. C-LAS reikt deze
medaille namelijk zelden persoonlijk uit. De generaal
sprak alle aanwezige familieleden, collegae generaals,
stafadjudanten en naaste collega’s toe en speldde vervolgens de medaille op de borst van Andre. Vervolgens
overhandigde hij de daarbij behorende oorkonde. En dat
is natuurlijk ook wel bijzonder want hij kreeg dus uit handen van de ondertekenaar zelf, de oorkonde uitgereikt.
De indrukwekkende loopbaan van Andre werd uitgebreid
weergegeven en ook Andre zelf kon het niet laten om ook
nog ‘even’ het woord tot alle aanwezigen te richten. Zoals
het een goede Landmachtadjudant betaamd laat hij geen
kans voorbij gaan om de onderofficiersbelangen onder
de aandacht te brengen en te houden! De voorzitter was
namens de VGOO aanwezig. Hij heeft Andre namens u
gefeliciteerd en hem de traditionele VGOO-geschenken
overhandigd. En tevens ook nog eens nadrukkelijk
aangegeven dat wij er als genieonderofficieren apetrots
op zijn dat het een VGOO-lid gelukt is om de functie van
Landmachtadjudant te mogen vervullen!
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Nieuwmateriaal

aooi Peter Vogel, GNW 101Gnbat

De genie staat sinds jaar en dag bekend om zijn vooruitstrevendheid. Veel zaken merken we elke keer,
wanneer we op missie op andere, betere compounds gelegerd worden. Niet alleen qua comfort maar
ook qua veiligheid. De laatste jaren speelt geld een steeds grotere rol en is van invloed op alle beslissingen. Dus ook op materieel- en materiaalkeuzes. Kosten van opvoer, logistieke ondersteuning en personele kosten worden hierin ook nog eens meegenomen.

D

e eenheden van met name
101 Gnbat zijn regelmatig in
de gelegenheid te werken met
nieuwe middelen welke mogelijk ingevoerd gaan worden. Een mooie testperiode is dan de oefening Engineer Victory.
Bureau Geniewerken organiseert , veelal
samen met het Kenniscentrum en met de
oefenleiding, het testen van de toepassing
van middelen. Soms is dit noodzaak voor
de missiegebieden, soms een uitdaging
voor de oefenende eenheid. Personeel
van 101Gnbat heeft zo de afgelopen jaren
kennis gemaakt met ondermeer een hoogfrequent trilblok, een betonnen tent en
een sleuvenfrees. Recent is hier een min
of meer permanent verhardingsmateriaal
aan toegevoegd als testcase voor toepassing in Kunduz.
De grondsamenstelling in Kunduz is van
dien aard dat het hemelwater afgevoerd
dient te worden om onderspoeling van
wegen en bebouwing te voorkomen. Om
het op de juiste wijze af te voeren zullen
de aangebrachte greppels bekleed moeten
worden. Het betreft hier ongeveer 1200
strekkende meter.
De vakgroep Civiel van Geniewerken heeft
samen met 102 Constrcie, eerst in Wezep
en later op het oefenterrein Baumholder
tijdens de oefening Engineer Victory I,
Concrete Canvas getest. Het betreft een
canvaslaag welke voorzien is van droog
cement en op rollen aangeleverd wordt.
Na het natmaken wordt er na ruim 2 uur
hardheid verkregen. Bij de testen en de
latere toepassing in het oefenterrein is
ondermeer gekeken naar de gebruiksmogelijkheden, vormbaarheid, overlap en
bevestiging. De test in Baumholder was
dusdanig positief dat dit middel in Kunduz
zal worden gebruikt.
Of er in de toekomst nog andere toepassingen zullen volgen is van veel factoren
afhankelijk. De tijd zal het uitwijzen.
(.)

Concrete Canvas in Baumholder

Test in Wezep

7-2012

PROMOTOR

31

De IJsellinie

foto: Commandobunker

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Cuba-crisis zijn hoogtepunt kende en de IJssellinie 60 jaar “bestaat”.
Tel daar het werk van de Genie bij op en er ontstaat een onderwerp om eens bij stil te staan.

D

e Genie en de Stichting IJssellinie in Olst hebben wat met
elkaar. Als dat zo uitkomt werken ze prima met elkaar samen, waarbij
kapitein der Genie Jaap van Gelder – hij
woont in Olst - fungeert als verbindende
schakel. Daarnaast is hij bestuurslid van
de Stichting IJssellinie, die zich inzet
voor behoud en restauratie van wat
er nog over is van de verdedigingslijn
uit de Koude Oorlog. Zo komt het dat
voornamelijk 103 Constructiecompagnie
afgelopen jaren veel steun heeft kunnen
leveren bij het toegankelijk maken van
delen van de linie.
Enkele maanden geleden bezorgden
genisten uit Wezep nog twee, vele duizenden kilo’s wegende, staanders van
een zogenoemd spoorweghek op landgoed De Haere in Olst, het domein van
de Stichting IJssellinie. De met beton
volgegoten stalen constructies stonden
voorheen bij de inmiddels afgedankte
spoorbrug bij Zwolle en maakten deel
uit van de IJssellinie. Het spoorweghek,
al van vóór de Tweede Wereldoorlog,
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zou in tijden van oorlogsdreiging schuin
over het spoor worden geplaatst om
aanstormende vijandelijke treinen uit de
rails te laten lopen. Op De Haere wordt
de constructie herbouwd, compleet
met een stukje spoorbaan, zo is de
bedoeling.
Een ander voorbeeld van succesvolle

samenwerking tussen de Genie en de
Stichting IJssellinie is de inzet van een
zestigtal genisten bij het opgraven van
een dubbele luchtdoelbunker die tegen
de IJsseldijk was aangebouwd en in de
jaren ’60, na de ‘sluiting’ van de IJssellinie, was bedekt met een dikke laag
aarde. De militairen haalden in 2007,

101gnbat

Grond verwijderen desnoods met de hand

met zwaar materieel, 700 kubieke meter
grond weg.Maar op plaatsen waar dat
niet kon worden ingezet, werd ook met
pionierschoppen en zelfs blote handen
gegraven. Uiteraard was de Stichting IJssellinie, geheel bestaand uit vrijwilligers,
blij met de professionele ondersteuning.
Maar ook het leger had er profijt van,
want de gezamenlijke aanpak was een
prima vorm van teambuilding. ”Bij de
samenwerking met de IJssellinie is er
altijd een militaire setting’’. Zo kwamen
de genisten met sloepen, tegen de
wind in roeiend, naar het ‘graafwerk’
op het bunkerterrein. Bij alle vormen
van samenwerking is er dus steeds

een oefendoel op de achtergrond. De
hulp komt altijd goed van pas want de
Stichting IJssellinie heeft natuurlijk niet
voldoende geld om externe krachten
in te huren. Daar komt, wat het leger
betreft, nog bij dat op deze manier een
bijdrage wordt geleverd aan de naamsbekendheid en dat is weer goed voor de
werving van personeel.
Komend najaar zal de Genie ook weer
present zijn als de Stichting IJssellinie
stilstaat bij een markant feit uit de
recente geschiedenis: het is dan 50 jaar
geleden dat de Cuba-crisis de aarde op

de rand van de 3e Wereldoorlog bracht.
Bovendien wordt dan herdacht dat de
IJssellinie ‘officieel’ 60 jaar bestaat.
De Cuba-crisis had directe gevolgen
voor de IJssellinie, want voor het eerst –
en ook voor het laatst – werd de eerste
alarmfase afgekondigd. Het peil van het
IJsselmeer werd opgezet en in de omgeving van Olst stond het water ineens
veel hoger dan normaal. Overigens legde destijds vrijwel niemand een link met
de situatie op Cuba, zo geheim was alles
wat zich op en rond De Haere afspeelde.
Na alarmfase 1 volgden er nog vier, tot
de daadwerkelijke inundatie. Overigens
had inwerkingtreding van fase twee een
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101gnbat
vrijwel niet meer te stoppen reeks kettingreacties opgeroepen.

Open dag
De Genie wordt tijdens de open dag in
oktober ingezet om de vele bezoekers
van de ene naar de andere IJsseloever
te brengen. Destijds waren aan beide
zijden van de rivier zware verdedigingswerken ingericht om de stuw te
beveiligen tegen vijandelijke aanvallen,
zowel door de lucht als over de grond.
Inmiddels kennen de genisten van 105
Brugcompagnie de situatie ter plaatse
behoorlijk goed want het voormalige
stuwcomplex is al vele jaren – samen
met De Zande tussen Zwolle en Kampen – een vaste oefenlocatie voor de
militaire bruggenbouwers.

Falcon Autumm
Helaas gaat het ook wel eens mis. Zo
deed zich in de herfst van 2011 tijdens
de oefening Falcon Autumn een incident voor. Een binnenvaartschip ramde
in de mist een ponton; beide vaartuigen
liepen enige schade op en de oefening
werd even stilgelegd. Maar uiteindelijk
werden toch zo’n 400 voertuigen de
rivier overgezet, eerst per veerboot en
later ook over de noodbrug. Overigens
heeft ook het Korps Commandotroepen
tot in de jaren ’90 nog gebruik gemaakt
van de IJssellinie; de commandobunker
diende als onderdak voor officieren.
De Stichting IJssellinie heeft als doel ‘de
IJssellinie als een getrouw en tastbaar
monumentaal verdedigingswerk van de
Koude Oorlog te herstellen en te beheren en het complex vanuit educatief en
recreatief oogmerk open te stellen voor
het publiek’.
Ooit telde de IJssellinie in Olst (rechter
oever) en Welsum (linker oever) bijna
70 bunkers/kazematten. Daarvan is nog
ongeveer de helft intact, mede doordat
het te veel geld/moeite zou kosten om
ze te slopen.
De commando- en noodhospitaalbunker op landgoed De Haere in Olst zijn
grotendeels teruggebracht in de staat
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Het inundatiegebied op de kaart

Gewapend met schoppen steunverlening voor de stichting IJssellinie

101gnbat

stuwcomplex Olst 1953

en ingericht naar de situatie van de jaren ’50. Dat geldt ook
voor een aantal gevechtsbunkers van de infanterie en de luchtafweer (lua). Verder is de grote zogenoemde ‘luchtdoelterp’,
iets ten noorden van de stuwlocatie, weer helemaal ‘uitgegraven’ en heringericht. Ook is het vroegere inlaatwerk – een
soort sluis in de dijk, waar het IJsselwater door moest stromen
om een enorm gebied onder water te kunnen zetten - nagebouwd. Op de linkeroever is de commandobunker van de
luchtafweer bewaard gebleven en ook het landhoofd, waaraan
het bijna 100 meter lange caisson moest worden bevestigd, is
nog intact. Van de stuwcomplexen bij Bemmel (voor de afsluiting van de Waal) en bij Oosterbeek (afsluiting Neder-Rijn) is
vrijwel niets meer terug te vinden.

Overigens kwam de luchtdoelterp in Olst niet voor in de oorspronkelijke plannen voor de IJssellinie. De bunker werd later
gebouwd, nadat men tot de ontdekking was gekomen dat de
stuw in de IJssel precies in het verlengde van de denkbeeldige
lijn tussen de kerktorens van Wijhe en Olst ligt en het voor
vijandelijke vliegtuigen (in een tijd zonder GPS) zo wel erg
gemakkelijk was om het doel te vinden. Er is serieus over gedacht om een van de kerken te slopen, maar toen dat op grote
bezwaren stuitte, werd besloten in allerijl een extra bunker te
bouwen, uiteraard precies in de denkbeeldige lijn tussen de
kerken en de stuw.
Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de mogelijkheden
voor rondleidingen, zie www.ijssellinie.nl

(.)

drijvende dam 1953
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11Pagnbat
Smi Niewoonder

Stafstafcompagnie 11 Pagnbat verlegt
grenzen in Bad Reichenhall

In de week van 04 t/m 09 juni heeft de Ststcie van 11 Pagnbat samen met een club van de CCie 45 PIB
RIOG deelgenomen aan de GVA “MENTEX” Bad Reichenhall. De week stond in het teken van Kameraadschap, Discipline en Doorzettingsvermogen. Omdat de club bestond uit mensen met zeer verschillende
disciplines: Batstaf, Earspel en C2ost was het allerbelangrijkste de Saamhorigheid.
Maandag:

Dinsdag:

op de volgende opdracht. Na het eten, wat

Na een lange busrit en 6 dvd’s later kwam

Vroeg uit bed, wassen, knippen, scheren,

weer goed verzorgd werd door de plaatse-

het eerste “momentje” al opzetten, er

ontbijten en lupa smeren. Even kwamen

lijke Heini, kon er ontspannen worden onder

werden adhoc een groepscommandant en

weer oude herinneringen en gevoelens van

het genot van een hapje en een drankje. De

plaatsvervanger aangewezen die er de rest

de KMA, KMS dan wel AMO naar boven toen

VKS had, zoals dat hoort in Duitsland, halve

van de week “van waren”.

er ook nog een inspectie plaatsvond van de

liters geregeld.

Na een kort appèl kreeg de gpc het bevel

rugzakken. Uiteraard was alles in de hand en

voor de eerstvolgende opdracht en kon de

vertrok de club om aan de Kletter-Steig te

Woensdag:

plv aan het werk om de gp voor te bereiden,

beginnen. Ook de mensen die al voor de 4e,

Iedereen was in de veronderstelling dat het

snel legering inrichten en materiaal halen.

5e en zelfs 6e keer waren geweest werden

vaste programma van Speleologie en de

Nadat alle voorbereidingen waren getroffen

verrast door een nieuwe route. Dit keer

Hochseilbahn moest worden gevolgd, maar

was er nog tijd voor een biertje en om 22.30

werd Oostenrijk aangedaan. Na een dagje

niets was minder waar. Men ging canyoning

uur was het rustig in de “Almhof”.

klimmen en klauteren werden tijdens de

doen. Lekker met een wetsuit glijden over

evaluaties nog even de puntjes op de i gezet

rotsen en abseilen langs watervallen. Na wat

en kon men zich weer gaan voorbereiden

koude momentjes en lange wachttijden is
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eenieder weer veilig beneden aangekomen.

omhoog, teruggaan was geen optie. Hier

Vrijdag:

Die avond was het gezellig druk in de Almhof

werd door de sport geconstateerd dat er een

Na een nachtje in een 15 persoonsbed en

omdat alle clubs binnen waren voor het wis-

aantal klipjes niet vast zat, “losgeschoten”

een goed Duits ontbijt was het weer de

selprogramma. Het bier vloeide rijkelijk en

zullen we maar zeggen. In het kader van

hoogste tijd om af te dalen naar, voor Hol-

de Ruhezeit werd iets bijgesteld.

ervarend leren werd ons duidelijk gemaakt

landers, normale hoogtes. Via een route die

dat de heupband met bijbehorend klipje

we uit het hoofd moesten leren aan de afda-

Donderdag:

toch wel nuttig is. Na een alternatieve route

ling begonnen. Halverwege de route kreeg

Na het standaard ochtendritueel weer ge-

omhoog, aangekomen op de top van de

de Smoo “last van zijn enkel” en moest hij

reed maken voor de inspectie, dit keer was

Grosser Bruder op 1864 m. “BERG-HEIL” de

op een brancard vervoerd worden. Na een

de rugzak iets zwaarder bepakt vanwege de

kreet voor bergbeklimmers om je mede-

wonderbaarlijke genezing, de route verder

tweedaagse bergtocht. Na een verplaatsing

klimmers te begroeten die je tegenkomt op

afgelegd tot aan een bassin waar even ge-

per bus en uitleg van de Lo/S instructeurs

de berg. Na een korte pauze moesten we

zwommen kon worden. Wat nog restte was

kon worden begonnen met een warme

binnen 60 minuten een andere top hebben

de speedmars. Even 16 minuten “aan het

start. Eigenlijk overbodig want het zou die

bereikt een paar kilometer verderop. Dit met

gas”, waarbij alle doelen Kameraadschap,

dag tegen de 30 graden met zeer hoge

een gezelschap variërend in de leeftijd van

Discipline, Doorzettingsvermogen en Saam-

luchtvochtigheid worden. Toch om de drills

20 tot 54 jaar, ruim binnen de tijd en zonder

horigheid voorbij kwamen. Aansluitend de

er in te rammen, zoals gezegd de warme

gezeik geregeld. Na een goeie uitleg op

bus in richting het kamp om daar te eten

start. Na 15 min kledingdrill en de eigenlijke

een 1 op 1 maquette de afdaling begonnen

en te corveeën. Na een laatste appèl werd

tocht kon beginnen. Na nog twee stops en

richting de berghut. Na wat glijpartijen en

begonnen aan de lange verplaatsing richting

de drill (elke keer weer hetzelfde deuntje:

ski-ervaringen op je eigen hoge schoenen

Wezep.

Rugzak af, klipjes dicht, trek iets warms aan,

(wie heeft er nog lange latten nodig) kon er

Al met al een prima week waarbij jong en

eten en drinken, 5 min, 2 min, 1 minuut)

gegeten en gedronken worden.

oud hun grenzen hebben verlegd en de

aangekomen bij het point of no return. Vanaf

Stafstafcompagnie weet wat voor vlees ze in

hier moest wat er ook gebeurde iedereen

de kuip heeft.
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geniemuseum

Door luitenant-kolonel b.d. K. Jonk

Het Geniemuseum "STAAT", maar...

N

a veertien jaar voorzitter van het Dagelijks Bestuur
(DB) van de Historische Genie Verzameling (HGV) te
zijn geweest, lijkt het me goed om eens terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken.
Toen in 1998 de toenmalig C- Genie Opleidingscentrum (GOC)
mij vroeg om mee te helpen van de ingedutte genieverzameling een professioneel museum te maken, dacht ik: “Dat is
misschien wel een aardige klus voor mij voor een jaar of vijf.
Ik ben toch net met FLO.” Zelden heb ik mij zo vergist! Maar ik
heb er geen spijt van en ik ben trots op wat er is bereikt.
Zonder iets af te doen aan de enthousiaste inzet van de personen die destijds het museum runden, was er veel werk te
doen: er was geen beleid, geen registratie, geen toegankelijke
bibliotheek, geen archief, enz.. Wel een verouderde presentatie en stapels ingeleverde goederen, opgeslagen in vochtige
kelders.
We hadden gelukkig een goede start, doordat er binnen de KL
museaal beleid werd gemaakt. Hierdoor kwamen er – beperkte - fondsen beschikbaar en werden verscheidene regelingen
getroffen. Het Geniemuseum kreeg de A-status en op grond

De loopbrug vanaf de parkeerplaats
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De buitenwerkzaamheden

daarvan een zeer professionele en fulltime museummanager.
En wat voor een!
Het DB werd uitgebreid met een secretaris, die de administratieve zaken voortreffelijk oplijnde, en een adviseur, die
buitengewoon waardevol is gebleken. Het aantal vrijwilligers
groeide explosief en dat was maar goed ook, want er was veel
werk te doen.
De Sectie Plannen van het GOC verliet gebouw K, zodat het
gehele gebouw ter beschikking kwam van het museum. Langzamerhand begon de toenmalige Dienst Gebouwen, Werken
& Terreinen (DGW&T) groot onderhoud aan gebouw K uit te
voeren om er een ‘echt’ museum van te maken. Het bestuur
had hierbij gelukkig een behoorlijke vinger in de pap.
Gebouw W werd gesloopt en op het vrijgekomen terrein werd
het nieuwe Geniepark ingericht. Dit verhuisde van de westnaar de oostkant van gebouw K; geen geringe klus. Er werd
een parkeerplaats aangelegd en het museum kreeg een eigen
ingang aan de openbare weg en dus onafhankelijk van de
wacht. In een deel van gebouw G werd het depot ingericht.
Er was in de verste verte nog geen financiële crisis en we
konden dus met succes een beroep doen op verschillende
instanties voor een subsidie. Het Geniemuseum werd opgenomen in het Nationaal Museumregister en er kwam steeds
meer belangstelling van binnen en buiten de Genie.
In de loop der tijd werden enkele geniemonumenten overgebracht naar het Geniepark. Daarnaast verhuisde het officiële
bureau van de regimentscommandant, inclusief het vaandel,
naar gebouw K. Bij de laatste functiewisseling van de regi-

geniemuseum

De verbouwing

mentsadjudant heeft ook zijn bureau een plek gevonden binnen het gebouw. Het nieuwe geniemuseum werd nu echt ‘Het
Huis van het Regiment’!

Het Geniemuseum "STAAT", maar...
Het is nog geen tijd om voldaan achterover te leunen. We kunnen weliswaar min of meer tevreden achterom kijken, maar de
toekomst baart ons toch wel enige zorgen:
• de financiële crisis heeft ook bij Defensie toegeslagen, met
als gevolg dat ook het Geniemuseum de ‘euro-dubbeltjes’ om
moet draaien. De voorzitter van de HGV heeft hierover in het
blad Genist al geschreven zodat ik zal volstaan met te zeggen
dat hiervoor reeds begrip begint te ontstaan.
• het vrijwilligersbestand, m.u.v. de RV29-bemanning, bestaat
nog voor een deel uit de vrijwilligers van het eerste uur. Zij
zijn inmiddels ruim boven de 70 of zelfs boven de 75 jaar.
Enkelen zijn korter gaan werken, anderen zijn gestopt of zijn
zelfs overleden. Wanneer de Dienst Vastgoed Defensie - de
opvolger van de DGW&T - onze rechtervleugel gaat renoveren,

Het plaatsen van de vlaggenmast

De verplaatsing brug

zal veel zelfwerkzaamheid moeten worden verricht. Het aantal
handige doe-het-zelvers is echter drastisch afgenomen. De
professionalisering van het museum heeft, naast de behoefte
aan handige vrijwilligers, ook geleid tot een extra behoefte aan
een ander type vrijwilliger: baliepersoneel, administratief personeel, huishoudelijk personeel en technisch personeel. Dus,
enthousiaste aspirant-vrijwilligers, u bent van harte welkom!
• Het Geniemuseum wordt nog steeds fulltime ondersteund
door een geweldige museummanager. Met de komende
oprichting van het Nationaal Militair Museum gaat dit veranderen. We gaan de dagelijkse aansturing van het museum
aanpassen en zoeken naar vrijwilligers die een coördinerende
rol willen gaan spelen in aansturing van onze vrijwilligers. We
denken daarbij o.a. aan collectiebeheer, onderhoud, publiekmedewerkers, rondleiders, facilitair management. Deze coördinatoren gaan, samen en in overleg met het DB, de taken van
de museummanager overnemen.
U vraagt zich misschien af: “Wat krijg ik hier voor terug?” Naar
onze mening nogal veel, zoals een plezierige en zinvolle invul-

De aanleg van de parkeerplaats
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De bouw van een OP (observatiepost)

ling van een deel van uw vrije tijd in een vertrouwde omgeving
in het Huis van het Regiment; behoud van regelmatig contact
met uw vrienden binnen ons regiment; het inzetten van uw
kennis en ervaring voor het behoud van het vele moois van
ons regiment.
• Tenslotte zal voor het onderhoud van de buitenexpositie
een beroep moeten worden gedaan op genie-eenheden, die
daarvoor in de gelegenheid zijn.
Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met onze
museummanager. We nodigen u dan uit voor een informatieve
bijeenkomst in het Huis van het Regiment. U kunt dan zelf
vaststellen waar uw kennis en ervaring een rol kan gaan spelen
in het behoud van het culturele erfgoed van ons regiment.
Ondanks onze zorgen, zijn we er van overtuigd dat we met de
steun van de leden van ons regiment, met het Huis van het
Regiment en het Geniemuseum een goede toekomst tegemoet
gaan.
(.)

Vrijwilligersuitje
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BOeKrECENSIE

“Task force uruzgan 2006-2010”
getuigenissen van een missie
door jos groen.
moed, loyaliteit, vakmanschap en bovenal,

en hoe hij daar als “superieur” mee omging.

leiderschap”. Hij besluit met “Het moet ook

ook hij refereert aan het niet opvolgen van

gelezen worden door degenen die beslissen

genieadvies door de infanterie. Hij is open

over de inzet van de krijgsmacht….”

over de rolverdeling met zijn plaatsvervanger
en groepscommandanten en hoe en waarom

In de inleiding geeft Jos Groen een toelich-

het hem moeite kostte de club bij elkaar te

ting op het ontstaan van het boek zoals we

houden.

dat vaker tegenkomen. Het begint klein en
gaandeweg het verzamelen van gegevens

Deel II is min of meer een “lessons-learned”

groeit het boek in spé.

aanvulling op deel I maar geeft meer inzicht

Naast de toelichting van de inhoud van het

in de voorbereiding, de uitvoering en de re-

eerste deel en het tweede deel komt de

flectie van de missie zoals de militairen deze

auteur wel met een waarschuwing: “De

hebben ervaren en is, door de ongepolijste

beschrijvingen kunnen als schokkend wor-

weergave van de interviewfragmenten, voor

den ervaren”. Dit omdat zoveel mogelijk de

de krijgsmacht en individuele militairen

authentieke bewoordingen van de geïnter-

van toegevoegde waarde voor toekomstig

viewden zijn opgetekend.

optreden.
ook in dit deel komt de relatie van de PC

“ongewoon goed” is de eerste indruk van

In deel I, zo’n 390 pagina’s, staat vooral

met zijn oPC regelmatig ter sprake. Er wor-

een boek dat in april j.l. in de schappen

de missie van de geïnterviewden centraal

den kritische uitspraken gedaan waarin een

verscheen. Hoewel niet geschreven voor

waarbij ik mij, voor deze recensie, een beetje

aantal lezers zichzelf mogelijk herkennen en

(en door) onderofficieren is het een boek

meer focus op de verhalen van Genisten, al

er hopelijk iets mee doen. Naar mijn mening

dat een openhartig beeld schetst van de

zijn alle verhalen absoluut lezenswaardig.

terecht, zijn deze “anoniem” geplaatst.

ervaringen van jonge officieren waaronder

Het eerste kippenvelmoment kreeg ik al

drie van de Genie. Allen geven in de inter-

bij het lezen van het tweede verhaal van

10 Bijlagen sluiten, voorafgaande aan het

views op directe wijze hun visie en mening

infanterie pelotonscommandant “Bart”. Hij

dankwoord van de auteur, het boek af.

over hoogte- en dieptepunten van hun

vertelt zijn ervaringen rondom het ongeluk

In deze bijlagen onder meer linkjes naar inte-

eigen missie in Afghanistan. Zeer regelmatig

van “Mark”, bij ons bekend als voorma-

ressante filmbeelden te zien via youTube,

komen hun plaatsvervangers en groepscom-

lig compagniessergeant-majoor van 105

kaarten, een verklarende woordenlijst en

mandanten ter sprake. Hier is dan direct de

Brugcompagnie.

organogrammen.

motivatie voor ons onderofficieren om het

In het hoofdstuk “Enabelers” komen de drie

boek ter hand te nemen en geeft ons, als

Genisten aan het woord.

De auteur, drs. J.M.H. (Jos) Groen, is in het

onderofficieren van de Genie, meer inzicht

Als eerste Geerten, die zeer open spreekt

dagelijks leven als majoor verbonden aan

in het hoe en waarom van beslissingen en

over zijn rol, de samenwerking met anderen

het Veteraneninstituut. Eerder verscheen

gedrag van onze direct leidinggevenden

en de dood van zijn groepscommandant

van hem het boek “De Sobats van Co Groen”,

onder verzwaarde omstandigheden. Het is

Wim.

een boek over zijn vader die als dienstplich-

een boek geworden met, zelfs voor de zeer

Dennis heeft een keer als groepscomman-

tig soldaat bij de 43 Genieveldcompagnie in

ervaren onderofficier, meerdere kippenvel-

dant moeten optreden en beschrijft hoe hij

Indonesië diende.

momenten en wat gegarandeerd ten koste

het ervaren heeft dat een infanterist het

gaat van de nachtrust.

advies van een groepscommandant Genie in

Het gebonden boek (ISn 978 94 6190 830 8)

C-LAS, luitenant-generaal De Kruif geeft in

de wind slaat. Hij roemt het vertrouwen in

telt 512 pagina’s en is voor € 25 ondermeer

zijn “Woord vooraf” al aan, dat het een an-

elkaar, met name tijdens de Tics (Troops in

verkrijgbaar via het Veteraneninstituut.

der boek is dan we gewend zijn. Hij gebruikt

Contact).

woorden als: “indrukwekkend relaas van

Maarten gaat onder meer in op het met de

kameraadschap, emotie, shock, frustratie,

groepscommandant meegaan op patrouille

(.)
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