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Promotor is het contactorgaan van de 
vereniging van genieonderofficieren. 
Promotor verschijnt 3x per kalenderjaar.

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

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt e 20 per jaar 
te voldoen door incasso/overboeking 
naar IBAN NL60RABO0104823577 t.n.v. 
de penningmeester van de VGOO.

DAGELIJKS BESTUUR 
Voorzitter: aooi A.M.M. van Rhee 
Secretaris: aooi A.T.H. van Ooijen 
Penningmeester: smi D. de Groot 
VGOO secretariaat: Smaragd 22, 
5345 TM Oss, Telefoon: 0412-643574 
 
BESTUURSLEDEN 
aooi J.R.G. Beljaars, aooi H.G. Jogems, 
sgt1 G.A.J.M Goijarts, smi W. Karrenbeld, 
aooi b.d. P. Ruijs, elnt N. Stip, 
aooi J.W. Timmermans, sgt1 J. Wedman
 
ERELEDEN 
J.J. de Wolf †, J.H. Smit †, C.J. Hamers †, 
M.M.G. Curfs, P.M.A. van Dijck, 
B.P.M. Oude Nijhuis, K.K. Thijssens, 
G.M.N. Beerkens

PROMOTOR REDACTIE 
Hoofd- en eindredacteur: elnt N. Stip 
Redactieleden: aooi E. Slingerland,
aooi A. Wever, sgt1 D. Janssen, 
aooi J.R.G. Beljaars
Beeldredacteur: smi M.G. van Broekhoven 

REDACTIE-ADRES 

Redactie Promotor, Stoelenmatter 38, 
5683 NS Best, E-mail: n.stip@mindef.nl

WEBSITE 

Webmaster: sgt1 J. Wedman - www.vgoo.nl
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Ook heb ik geconstateerd dat in Promo- 
tor 153 wat slordige foutjes zijn ge- 
slopen. Zo werd bijvoorbeeld een foto 
van Koen van Dinter ondertiteld als Nico  
van der Zee, Commandant Operatio-
neel Ondersteuningscommando Land  
en waren er veel redactionele artikelen 
van sgt Looijkens. 
Ik beloof dat ik er alles aan zal doen om 
dit soort foutjes te voorkomen. 

In deze Promotor vindt u weer een aan- 
tal interessante artikelen over de inzet 
op Sint-Maarten. 

Verder is er een impressie van de VGOO-
Contactdag en zijn de eerste aankon- 
digingen van zowel de Genie Relatiedag 
als de VGOO-Contactdag 2018 aanwe- 
zig, zodat u die nu al in uw agenda kunt 
zetten.

Tekst  ||  Elnt Nico Stip, Hoofdredacteur

Het jaar 2017 is bijna ten einde en ik schrijf mijn redactioneel.  

Ik kijk terug op de vorige edities van de Promotor en constateer  

dat we weer mooie exemplaren hebben gemaakt. 

Ik hoop dat u dit jaar een fantastische 
Kerst zult beleven. Waardeer de fijne 
mensen om u heen en geniet. Denk 
even niet aan morgen of gisteren, maar  
ervaar het moment.

Ik wil dit korte redactioneel afsluiten  
met het gezegde “Eén beeld zegt meer 
dan duizend woorden.”  ||

redactie
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redactie

Dit jaar waren wij te gast in het Open-
luchtmuseum in Arnhem. Een hele mooie 
dag met een goede jaarvergadering. 
Ondanks een lage opkomst kijkt het be-
stuur terug op een zeer geslaagde dag 
en spreek ik als voorzitter de wens uit 
voor een groeiende opkomst bij de Con-
tactdag van 2018. De locatie is nog niet 
bepaald, maar als datum kunt u vrijdag 
21 september 2018 alvast blokkeren in 
uw agenda. 
Naast de (verplichte) algemene ledenver-
gadering staat onze Contactdag altijd in 
het teken van elkaar ontmoeten en op 
een zeer informele wijze met elkaar in 
contact komen en blijven. Voor elke ca-
tegorie leden, jong of oud en voor hun 
partners, is en blijft dit evenement iets 
om jaarlijks naar uit te kijken.  

Wel enorm spijtig dat twee personen 
met een enorm groot hart voor Defensie 
het veld hebben moeten ruimen, terwijl 
het overgrote deel van de Tweede Ka-
mer ook boter op hun hoofd heeft. In 
een zeer sobere functieoverdracht heeft 
luitenant-admiraal Rob Bauer de functie 
van CDS overgenomen. 

Een andere recente gebeurtenis waarbij 
vele genisten betrokken zijn geweest, is 
de hulp die na de vernietigende orkaan 
Irma aan Sint-Maarten geboden is. Elders 
in deze uitgave wordt er door diverse 
onderofficieren inzicht gegeven in hun 
beleving en uitvoering tijdens deze inzet. 
Na zeven maanden van formeren heeft 
onze politiek een nieuwe regering kun-
nen vormen en gaan wij de komende 
periode ervaren of er aan alle beloftes 
daadwerkelijk invulling gegeven gaat 
worden. Ik kijk hoopvol uit naar de 
daadkracht van onze nieuwe minister, 
mevrouw Ank Bijleveld en de nieuwe 
staatssecretaris, mevrouw Barbara Visser. 

Een jarenlange periode van dramatische 
bezuinigingen lijkt nu dan toch echt een 
halt toegeroepen te zijn. Gedane toezeg-

gingen krijgen echt vorm, Defensie krijgt 
er 1.4 miljard bij, waarvan ongeveer 600 
miljoen voor het CLAS bestemd is. Vele 
collega’s hebben in diverse werkgroepen 
bekeken op welke wijze wij onze genie-
organisatie moeten verbeteren. 
In het project DOKM worden reële stap-
pen gezet op het gebied van materieel 
en personeel. Echter in het afgelopen 
jaar hebben een groot aantal geniecolle-
ga’s hun heil buiten Defensie gezocht en 
dat is en blijft een punt van zorg. Ik hoop 
dat deze financiële prikkel vele collega’s 
zal doen besluiten om onze defensieor-
ganisatie niet te verlaten. 

In de achterliggende periode hebben wij 
ook onze jaarlijkse Contactdag met alge-
mene ledenvergadering gehouden. 

Tekst  ||  Aooi Tonio van Rhee, voorzitter VGOO

Beste leden van de VGOO. Voor u ligt de laatste Promotor van  

2017. Een jaar waarin weer van alles is gebeurd en waarover in  

de twee vorige uitgaves al veel geschreven is. Het meest opvallende 

van de afgelopen periode is wel het ontslag van onze Minister  

van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten. Van beiden  

een zeer zwaar signaal, maar gezien de aanleiding en omstan- 

digheden is het een niet ondenkbare stap. 

 “Een jarenlange periode van drama-

tische bezuinigingen lijkt nu dan toch 

echt een halt toegeroepen te zijn. ”
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feestdagen uitkomen van de Promo-
tor geeft het bestuur de gelegenheid 
om iedereen fijne feestdagen toe te 
wensen. Een periode in het jaar die 
door elk op persoonlijke wijze wordt 
beleefd; mooie en minder mooie her-
inneringen en iedereen op zijn eigen 
wijze. Een periode om te genieten van 
het verlof en om de nodige tijd en ener-
gie aan het thuisfront te schenken. 

Ik hoop dat u allen met genoegen deze 
Promotor leest, veel leesplezier!  ||

In 2017 heeft het bestuur vele uitnodi-
gingen ontvangen om aanwezig te zijn 
bij medaille uitreikingen en FLO-recep-
ties. Onze aanwezigheid en daarbij de 
mogelijkheid om de jubilarissen namens 
alle leden van de VGOO te feliciteren, 
hebben we nagenoeg volledig kunnen 
honoreren. Ook bij uitvaarten van ons 
ontvallen leden heeft het bestuur, na-
mens alle leden, op gepaste wijze de 
laatste eer bewezen. 

Al vele jaren hebben wij een zeer goede 
samenwerking met Green Paper Asso- 
ciation op het gebied van ondersteuning 
aan de Relatiedag en het uitbrengen 
van onze Promotor. De redactie van de  
Promotor is actief in het vergaren van ar-
tikelen die geschreven worden door de 
werkvloer. De Promotor is en blijft een 
verenigingsblad van en voor onderoffi-
cieren. De doelgroep met een eigen me-
ning en op vele posities werkzaam, om 
het gevoel en de beleving van de onder-
officier te vertegenwoordigen. 
Het zou geweldig zijn als onderofficieren 
vaker de pen ter hand nemen. 

Korte verslagen van hun bijzondere er-
varingen en/of samenwerkingen zijn juist 
voor alle leden interessant om te lezen.

De redactie ondersteunt de auteurs en 
zorgt er samen met hen voor dat het  
artikel op een juiste wijze in het blad 
komt. De webmaster van de FB-pagina 
van de VGOO en onze website vgoo.nl 
grijpt elk nieuws aan om het te plaat-
sen op deze media. Schroom niet om  
nieuwtjes en of komende activiteiten 
met elkaar te delen. Met het rond de 

 “De redactie ondersteunt de 

auteurs en zorgt er samen met hen 

voor dat het artikel op een juiste 

wijze in het blad komt.”

Op vrijdag 21 september 2018 kunt u weer deelnemen aan de jaar-

lijkse VGOO-Contactdag en de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Naar een mooie locatie wordt nog gezocht, maar als u suggesties 

heeft dan houden wij ons aanbevolen. Zet dit evenement gerust  

in uw agenda. Het wordt vast weer erg gezellig!

voorwoord



toch genoeg mensen vanuit de VeVa op 
de KMS beginnen. 
De AKV-blokken zijn een uitgelezen 
kans om, al voordat de VEVA-studenten 
solliciteren voor een onderofficiersbaan 
bij Force Support of Combat Support, 
voldoende beroepsbeeld te genereren.
Afgelopen weken is dit voor het eerst 
gebeurd. Onder leiding van sgt1 Van 

Uit ervaring is gebleken dat de 
VEVA-studenten na sollicitatie te weinig 
beroepsbeeld hebben en daarom tijdens 
de School Initiële Vorming Onderof-
ficieren (SIVO) op de KMS verzoeken 
om te mogen watervallen, of zelfs de 
dienst te verlaten. Dat is iets waar we 
als organisatie natuurlijk niet op zitten 
te wachten. Als we de vulling van de 

genieorganisatie gezond willen houden 
moeten we als VTO KMS 40 onderof-
ficieren per jaar afleveren. Hiervan zou 
50% afkomstig moeten zijn van de 
VEVA. Het afgelopen jaar, dit jaar en het 
komende jaar krijgen we maar 20 tot 25 
aspirant onderofficieren binnen om op 
te leiden. De praktijk is dat hiervan maar 
20% van de VEVA afkomt, terwijl er 

Tekst  ||  Aooi Kleuskens, C-VTO KMS en Sgtt Kolkman

In verband met capaciteitsproblemen op de Koninklijke Militaire School is de Algemene Kader  

Vorming (AKV) van de Veiligheid en Vakmanschap studenten (VEVA) onderhoud- en verbouwbedrijf  

(O en V) terecht gekomen bij het OTCGenie. De MSS, in de hoedanigheid van het Instructiepeloton  

Kader, is aangewezen om de AKV-blokken te gaan verzorgen.

VTO KMS gn
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Gedurende de uitvoering lopen we 
tegen andere zaken aan. Onze verwach-
tingen zijn te hoog. Ze hebben nog 
geen AMO gehad dus mogen we er 
nog niet veel van verwachten. Niveau 
1-zaken zijn niet in de hand. 
Gelukkig voor ons zijn de leerlingen ge-
motiveerd en pikken ze snel dingen op. 
In het begin van de week moeten we 
nog corrigeren op vuurposities (vupo’s), 
wegen oversteken, oriënteren en kaart-
lezen, maar aan het eind van de week 
loopt er een groep ‘militairen’ door het 

Weeren hebben sgt1 Koster (opleidings-
richting bruggen), sgt1 Cuypers (OOIO 
van het Instrpel Kader) en sgtt Kolkman 
de eerste groepen VEVA-3 studenten 
begeleid tijdens de AKV-week. Sgtt 
Kolkman is een ‘wachtklikker’ die zijn 
SIVO op de KMS heeft afgerond en in 
april aan de VTO GN start. Hij heeft 
ervaring als luchtmobiele genist en ook 
als constructie-genist (103 Constrcie). 
Hij heeft als instructeur deelgenomen 
aan het eerste AKV-blok. Ik heb hem 
gevraagd om zijn ervaringen te beschrij-
ven voor dit artikel in de Promotor.

ERVARINGEN SGTT KOLKMAN
De voorbereidingen die door ons zijn 
getroffen, zijn lesvoorbereidingen van 
de te geven lessen en het voorbereiden 
van W5h- en 5 paragrafenbevelen om 
een commandovoering (COVO)-cyclus 
op te kunnen starten. Aangezien deze 
leerlingen bekend zouden moeten zijn 
met COVO en Militaire Basisvaardighe-
den (MBV) zullen we ze daar mee laten 
werken en zaken laten uitproberen. 

Hierdoor gaan ze ervaren hoe het is om 
groepscommandant te zijn. De opdrach-
ten zijn divers en bestaan o.a. uit het 
opbouwen van het bivak, een verplaat-
sing te voet (VTV) van 10 km, een over-
gang bouwen op het Pionier-terrein, 
het maken van een 2-bij-4-pas draad-
hindernis, een patrouille met een 
Ammunition Awareness (AAW)-case, 
basebeveiliging met een gewonde aan 
de poort, een wacht- en luisterpost 
(WLP) betrekken en het afbreken van 
het bivak. Ze zullen werken in blokken 
van 4 uur en in die 4 uur geven ze een 
bevel, voeren ze de opdracht uit en 
wordt er geëvalueerd. Per dag zullen ze 
3 opdrachten uitvoeren.

Om de setting voor deze week goed 
weg te zetten, wordt er eerst een les 
vorming gegeven. Deze les bevat het 
credo van de Landmacht (Moed, Toe-
wijding en Veerkracht) en de 3 pijlers 
van de onderofficier (vakman, leider en 
instructeur).
Na dit onderwijsleergesprek staan de 
neuzen dezelfde kant op en weten ze 
wat er van hen verwacht wordt.

Tijdens het COVO-proces loopt het 
niveau van de individuen uiteen. Ook 
per regio/school verschilt het niveau en 
de tips die zijn uitgereikt. Maar de basis 
zit er bij de meesten wel in. Tijdens het 
proces komen er vragen en d.m.v. een 
onderwijsleergesprek en met behulp 
van de andere leerlingen, komen ze op 
het juiste doel uit. Wat hieruit wel blijkt 
is dat ze het nooit echt hebben uitge-
voerd, alleen een keer presenteren aan 
elkaar. En dat merk je tijdens het proces 
en vooral in de bevelen. 

opleiden



naar het OTCGenie komen, kunnen de 
leerlingen al in een veel eerder stadium 
op het juiste spoor worden gezet. 
Als dit goed aangepakt wordt zal in de 
toekomst het uitvalspercentage zeker 
minder worden.

Iedereen heeft een mening over de 
VEVA, maar tijdens deze weken is bij 
mij wel gebleken dat de leerlingen erg 
leergierig en gemotiveerd zijn. Het zijn 
doeners, laat ze dan ook dingen doen! 
Stop ze niet in een gebouw om alleen 
maar COVO op papier te doen, maar 
laat ze in het veld alle zaken werkelijk 
ervaren en zorg er voor dat ze zich 
militair voelen. Hoe meer effort we er 
in het voortraject insteken, hoe meer er 
zullen slagen. We moeten ze motiveren 
en enthousiasmeren, zeker in deze tijd 
met het personeelstekort. Daarom denk 
ik dat ze in goede handen zijn bij het 
OTCGenie. 

Met deze opzet zullen ‘die jongens 
en meiden van de VEVA’ mogelijk de 
collega onderofficieren van de Genie 
worden.  ||

bos heen. Voor de commandanten valt 
het kwartje gaandeweg de week. Hoe 
completer het bevel, des te soepeler de 
uitvoering. Waar in het begin van de 
week de mannen alleen maar vraag-
tekens hebben bij een situatie, werd 
er nu meteen gehandeld en houdt de 
commandant overzicht. Ook wordt de 
plaatsvervanger gebruikt en worden 
er waarschuwingsbevelen gegeven en 
voorbereidingen getroffen. 
Het beroepsbeeld en verwachtingen 
worden duidelijk. Als instructeur is het 
super om alle input die je hen geeft, 
terug te zien. 

LEERZAAM
Voor mij is dit als wachtklikker enorm 
leerzaam, want als je niet de juiste input 
geeft dan zie je dat direct terug. Dan 
denk je, hoe ga ik dit weer terugdraai-
en? Maar door goed te evalueren met 
de leerlingen komen ze zelf weer op het 
juiste spoor en dat geeft mij voldoening. 
Ik ben dan ook van mening dat deze 
weken zeer leerzaam zijn als wacht-
periode/stage. De hele week hebben 
wij als instructeurs onze bevindingen 

opgeschreven en de leerlingen gemo-
nitord. We hebben gesprekken met ze 
gehouden en daarin vooral het gedrag 
besproken. De acceptatie is aanwezig 
en als ze terugkomen voor de vervolg-
weken, is er beloofd om aan verbetering 
te werken.

Uit de weekevaluatie blijkt dat de week 
zeer positief is ervaren. Waar ze eerder 
in Ermelo de hele week in een lokaal 
zaten en hun bevelen bespraken, zitten 
ze nu in het veld met tijdsdruk en het 
daadwerkelijk uitvoeren van de door 
hen geplande opdracht. Door deze 
manier worden ze getriggerd om breder 
te kijken en vooruit te denken. Met de 
evaluatie komt dit ook duidelijk naar vo-
ren. Er zijn leerlingen die niet meer naar 
de KMS wilden, omdat ze denken dat 
een onderofficier alleen maar binnen 
achter de computer zit. 

Gelukkig hebben wij die meningen 
kunnen bijdraaien en kunnen conclude-
ren dat deze weken superbelangrijk zijn 
voor de beeldvorming van de leerlingen.
Aangezien de complete AKV-blokken 

VTO KMS gn
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heid kon naar huis, want in het vlieg-
tuig moest ook nog een paar ton aan 
voedsel mee. Dat we niet om 13.00 uur 
maar pas om 19.00 uur vlogen, gaf ons 
de kans om elkaar beter te leren kennen 
en om een klein ‘oatdoem’ proces te 
doorlopen om te bezien waar we tegen 
aan zouden kunnen lopen als we in 
het gebied kwamen. Wij zouden een 
assessment maken van de schade door 
de orkaan Irma op Sint-Maarten. 
Aan de hand van het assessment zou 
de Directie Operaties (DOPS) mensen en 
materieel sturen voor de wederopbouw.
Overste Sinninghe was op het vliegveld 
namens DOPS. Hij was diegene die ons 

Geniewerken (GNW) en de bataljonsstaf
van 101 Gnbat gingen het plannings-
proces in en ik ben naar huis gereden,
onderweg nog appen of de chauffeur
die mij naar het vliegveld zou brengen 
mijn bi-laminaat jas mee kon nemen. 
Thuis nog snel een paar spullen gepakt. 
Afscheid nemen van thuis, de jongste 
van school gehaald, omdat ze er wel erg 
mee zat dat ik weg ging. 

Mijn chauffeur stond om 11.30 uur voor
mijn deur met een PNOD. Precies om
13:00 uur stopte de bus voor de vertrek-
hal op Eindhoven. Daar was de eerste 
kennismaking met het BDAT (Battle 

damage assessment team). Het team 
bestond uit maj Zomer (C-101 CBRN 
Verdcie), kap De Bruin (GNW BT), elnt 
Dop (LOG CLAS), kap Kloppenburg 
(GNW ET), maj Krosenbrink (docent
KMA specialist in civiel crisismanage-
ment en militaire noodhulp operaties), 
smi Van Heijningen (105 GNCIE WTRB), 
smi Van Gelder (GNW CT) en sm Zwa-
nenberg (MOVECON). 
Na een voorstelrondje kwamen ook 
nog 100 mariniers van het 11e Raiding 
Squadron binnen, die terug gehaald wa-
ren uit Noorwegen om in Sint-Maarten 
te steunen. Van deze 100 mochten er 
maar 60 mee. De hele medische een-

Tekst  ||  Smi Van Gelder (GNW CT)

Donderdag 7 september 2017 rond 09.30-09.45uur kreeg ik een belletje achterop het oefenterrein  

in Wezep. Om 13.00 uur die middag werden we verwacht op Vliegveld Eindhoven om steun te  

verlenen na de ramp op Sint-Maarten die is aangericht door orkaan Irma. Kapitein De Bruin die in 

de buurt was, werd geroepen omdat hij ook op de lijst stond. Gezamenlijk zijn we terug gerend,  

hebben de laatste informatie gehaald en hebben naar huis gebeld of er nog zwaarwegende  

redenen waren waardoor we niet konden gaan...

IRMA RELIEF
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Ook probeerden ze stafkaarten te be-
machtigen, maar ook daaraan was een 
tekort.

‘s Middags zou er weer een Dash ver-
trekken, maar ‘s ochtends stonden we 
nog steeds niet op de lijst. Nadat er 
iemand bij DOPS kwaad was geworden 
zijn we er alsnog opgezet. Op de vlucht 
zaten mensen van de Coast Guard om 
een schip buitengaats te varen. Ze vrees-
den voor de orkaan Jose die ook naar 
het eiland zou komen. 
De organieke bemanning was te getrau-
matiseerd om verder te werken: geen 
huis meer, ontredderd. Verder was er 
een verpleegkundige die moest gaan 
helpen om nierpatiënten van het eiland 
te krijgen omdat de dialyseapparatuur 
in het ziekenhuis niet meer werkte. 

Ze zouden met dezelfde Dash naar 
Bonaire gevlogen worden. Ook zat aal-
moezenier van de KL, maj Van Grimber-
gen in het toestel. Zij is de tijd dat wij 
er waren bij ons gebleven. Zij is rondge-
gaan met soep en chocomel om ieder-
een een hart onder de riem te steken 

ging wegsturen en tevens om ons uit te 
leggen wat er in 1995, na orkaan Louis, 
was gebeurd. Hij was toen commandant 
van de genisten die er hebben geholpen.

Eén van de Lessons Identified was dat 
Nederland (DOPS) al personeel van de 
genie naar het eiland bracht terwijl er 
nog geen gereedschap en/of machines 
waren. Er zijn in 1995 2 Uni-Bouw-
machines, 2 kiepauto’s en een JCB 150 
d.m.v. een vrachtvliegtuig Antonov 124 
naar het eiland gebracht. De vraag was 
toen of het invliegen echt noodzakelijk 
was. Om 19.00 uur zijn we met de C17 
vertrokken en om 04.00 uur NLD-tijd 
(22.00 uur lokale tijd, 6 uur tijdverschil) 
landden we op Curaçao. Vervolgens 
met de bus naar marinebasis Suffisant: 
briefing, eten en drinken. Wij kregen 
een slaapplaats in één van de barakken 
en de mariniers in de sporthal. 
Om 03:00 uur zou er een Dash vliegtuig 
van de Coast Guard vertrekken naar 
Sint-Maarten. Het vliegveld was nog 
niet ‘up and running’ maar kleine vlieg-
tuigen konden er wel landen. 
Wij stonden om 01.00 uur weer op het 

vliegveld met al onze spullen. Vanuit 
Nederland hadden we 5 sets van 2 com-
puters, 5 BGAN explorer 700 (satelliet-
verbinding voor internet en telefoon) en 
5 satelliettelefoons mee gekregen. 
De Dash zou ingezet worden om politie 
van Curaçao naar Sint-Maarten te bren-
gen maar de verwachting was dat deze 
niet helemaal vol zou zitten. Ook de 
pers was op het vliegveld: een camera-
ploeg van de NOS en verslaggevers van 
de NOS-radio 1, maar deze mochten 
niet mee. Er was nog maar een plekje 
over in het vliegtuig, daardoor kon maj 
Zomer nog wel mee. 

Wij keerden dus weer terug naar mari-
nebasis Suffisant en zijn uurtje gaan 
liggen. Maj Krosenbrink en elnt Dop zijn 
naar marinebasis Pareira gegaan voor de 
laatste briefing van de Bevelhebber in 
het Caribisch gebied (CZMCARIB), bgen 
De Vin. Via de staf hebben ze gepro-
beerd om het Infra Damage Assessment 
team (IDA-team, betere naam dan 
battle damage) het land in te krijgen. 
Voor de mariniers was infanterie belang-
rijker dan wederopbouw door genisten.

IRMA RELIEF
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de orkaan de weg naar het vliegveld en 
ook het vliegveld zelf, weer begaanbaar 
gemaakt. Het vliegveld lag bezaaid met
zand, los materiaal, hekwerk en vissen. 
Met de middelen die op het vliegveld 
stonden, tractoren, bezemwagen, be-
zems en hun eigen materieel, hebben ze 
met hulp van personeel van de Zr. Ms. 
Zeeland (die ook voor anker was gegaan 
op Sint-Maarten) in zeer korte tijd de 
baan weer inzetbaar gemaakt voor mili-
tair gebruik. De lokale medewerkers
hadden het te druk met hun eigen pro-
blemen en kwamen niet opdagen op 
hun werk. De baanverlichting en de 

en om de stemming te peilen. Ook een 
dokter van de mariniers en de Minister 
van financiën van Sint-Maarten zaten 
in het vliegtuig. De laatste was op reis 
in Amerika toen de orkaan over kwam. 
Volgens zijn zeggen was er niemand van 
de regering bereikbaar er werden geen 
besluiten genomen.

De Dash vloog een rondje over de baan 
in Sint-Maarten om te zien of het veilig 
was. Er waren geen dieren op de baan 
waarna de piloot de kist neerzette. Mili-
tairen van de luchtmobiele Compagnie
in de West (CidW) hadden de beveiliging 

van het vliegveld geregeld omdat het 
hekwerk was weggewaaid. 
Ook zorgden zij voor de afvoer van de 
binnenkomende troepen en materiaal. 
Toen wij landden stonden de nierpatiën-
ten al gereed. Ook stond er een groot 
vliegtuig van de Samaritan purse, een 
non-profit organisatie, die water en 
voedsel kwamen brengen. De piloot van 
het vliegtuig had deze zonder aankon-
diging gewoon aan de grond gezet.
De luchtmobiele genisten, een duik-
groep van de CidW, waren samen met 
de mariniers al voor de orkaan op het 
eiland gekomen. Zij hebben meteen na 

IRMA RELIEF
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betekent ook geen wc, poepen in een 
zak dan maar. We kregen al snel water 
op de riolering, wat voor de hygiënische 
omstandigheden beter was. 

Omdat we naast het ziekenhuis (prio 1
voor water en elektra) zaten hebben 
ze ook de school versneld aangesloten. 
Eten kwam uit het gevechtransoen, 
crackers en avondeten uit de aluminium-
zak. Toen ook 11 Raiding Squadron arri-
veerde, kwam de groep luchtmobiele 
genie ook bij ons. Maj Zomer had in-
middels contact gelegd met de brand-
weercommandant om een Commando 
Plaats Incident (COPI) op te richten. 
De brandweerkazerne lag naast de 
school waar wij zaten. 

verkeerstoren werkten niet. De baanver-
lichting was weggewaaid en de toren 
was geïmplodeerd omdat alle ramen 
dicht zaten. De genisten hebben ook 
het eerste vliegtuig binnen gepraat. 
Een gedeelte van de zendapparatuur is 
later, tegen de tijd dat wij landden, uit 
de toren gehaald en in een nabijgelegen 
kleine toren gezet. Het was een setje 
met een bereik van 30 km, te weinig 
voor de burger luchtvaart (75 km). 
Met een busje (ramen kapot, glasscher-
ven op de banken, militairen aan het 
stuur) zijn we naar de CP gebracht. 
Sm Zwanenberg hebben we op het 
vliegveld achtergelaten. De hele CidW 
lag in een loods onder de vertrekhal en 
de Sm Zwanenberg ging daar bij liggen 
op de bagageband.

De eerste indrukken waren indrukwek-
kend. Door de curfew (avondklok) 
waren er bijna geen auto’s op straat. 
Alles was vernield, auto’s langs de weg 
die geen ramen hadden of onderste-
boven lagen, bomen kapot, boten die 
opgetild waren en een eind verder zijn 
neergekwakt, palmbomen zonder bla-
deren, alleen een stam die meestal ook 
nog scheef stond. Daken van de huizen, 
overal hout en golfplaten, alsof je door 
een spookstad reed. Alles was bruin, 
geen blaadje meer aan de bomen. 

Zelfs het gras was niet zichtbaar. Het
hele land heeft in de begindagen na de
orkaan en zelfs al tijdens het moment
dat Sint-Maarten in het oog van de 
orkaan zat veel last gehad van plunde-
ringen. Machines werden gebruikt om 
roldeuren van winkels te openen, waar-
na de bevolking de schappen leegroof-
den. Vooral belust op dure apparaten 
zoals iPhone’s en tv’s. Ook levensmidde-
len werden massaal gestolen. 

Ons onderkomen was een school die 
orkaankracht 5 moest kunnenweerstaan 
met betonnen muren en een betonnen 
dak. Alleen het dak van het kantoor van 
de directrice was weg, dit was de enige 
ruimte die niet meer bruikbaar was.
We kregen in de school de lerarenka-
mer toegewezen: twee ruime kamers 
met een keukentje. Een van de kamers 
hebben we ingericht als vergader-, 
planning- en ontmoetingskamer: onze 
OPS. De andere werd ingericht als slaap-
plaats, veldbedjes erin, dekentje erop 
en prima. Daar kwam ik er wel achter 
dat haastige spoed zelden goed is want 
in plaats van een kleine slaapzak had ik 
mijn snug jas bij me. De ruimtes waren 
geklimatiseerd, soms wel erg koud. 
Er stond zelfs een waterkoker. Stromend 
water was er nog niet en ook de elektra 
liet het regelmatig afweten. Geen water 
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voor ons uit, namelijk verkennen of er 
met een Quick Impact Project (QIP) een 
dokterspost opgeknapt kon worden. 
We kregen ook nog een groep assault 
engineers van de mariniers bij ons. Zij 
zijn een zelfstandige eenheid die vooral 
hindernissen moet ruimen als het er 
op op op aan komt. De compagnie die 
de leiding had in het gebied, het 23e 
Raiding squadron, zag niet de noodzaak 
om de engineers als genisten in te zet-
ten. Zij waren vooral druk met infanterie 
dingen, korte termijn denken. 

Bereden patrouilles, roadblocks en zo. 
Dus we moesten hen in steun aanvra-
gen. Later hebben we hen er voor vast 

bijgekregen. Veel goodwill is gedaan 
met QIP. Kleine gemengde groepen 
luchtmobiel met assault engineers die 
kleine opdrachten deden zoals: wegen 
vrij maken van elektriciteitsmasten, 
auto’s van de weg halen d.m.v. een 
laadschop die op de Zr. Ms. Pelikaan 
van Curaçao naar Sint-Maarten was ge-
bracht met een verbindelaar als machi-
nist, een bus weer recht zetten, stenen 
van de weg drukken, bomen zagen met 
motorkettingzagen, masten van boten 
zagen zodat de weg weer vrij was, het 
dak van het ziekenhuis provisorisch 
repareren en veel puin ruimen. 
Bij de meeste projecten gingen de be-
woners applaudisseren en meehelpen. 
Ook de gemeente en de mannen van 

Het eerste wat er gedaan werd was de 
schade van het eiland in beeld krijgen. 
Het eiland werd in drie zones verdeeld, 
links, midden en rechts. Drie teams van 
ons, samen met de luchtmobiele genie-
verkenners zijn gaan rondrijden om een 

beeld te krijgen van de schade. Gebrek-
kige verbinding (alleen satelliettelefoon, 
in een auto dus geen bereik) en geen 
eigen wapens (gelukkig geen dreiging). 

De schade werd op een kaart ingete-
kend in kleuren. Blauw betekende 50%
schade en oranje was voor 80-90% 
schade aan de woningen. In deze dagen 
zijn er scholen bekeken en ruimte ge-
vonden voor tijdelijke bouw en shelters. 
In het land waren meerdere shelters, 
meestal in een school, die zeker orkaan 
proof waren. In deze shelters zaten het 
Rode Kruis met water en voedsel en een 
aantal mariniers van het Sint-Maarten 
detachement. De shelters waren voor 
mensen die geen geld hadden om hun 

eigen huis orkaan proof te maken. Niet 
iedere shelter is open gegaan voordat 
Irma het eiland trof. Na de eerste dag 
kwamen er al meerdere organisaties bij 
ons langs, de mariniers konden er niets 
mee. De weg naar de genie was ver-

volgens snel gevonden. Het Rode Kruis 
kwam binnen. Zij zouden een enquête 
houden door langs de huizen te gaan 
en een inventarisatie te maken van de 
werkelijke schade in het land. In werke-
lijkheid zijn ze maar in 1 wijk geweest 
bij 300 huishoudens. Ook hebben ze 
gebruik gemaakt van de cijfers die kap 
De Bruin geschat heeft over de mensen 
die dak/thuisloos waren en deze hebebn 
zij aan de pers verteld. Deze cijfers ston-
den bij ons op het  whiteboard in de 
OPS. De World Health Organization 
(WHO) richtte zich vooral op het zie-
kenhuis, doktersposten en apothekers. 
Deze organisatie zat in een vergade-
ring waarin dokters, ook militaire, en 
apothekers zaten. Daar kwam werk 
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slachtoffers onder puin. Hun gereed-
schap kwam pas een aantal dagen later. 
Zij hebben vooral puin geruimd bij
mensen. 

Enkele dagen na de orkaan hebben de 
Amerikanen, toen wij er net waren, 
zonder overleg, hun eerste vliegtuig aan 
de grond gezet. Mannen met chest rigs, 
spijkerbroek, zonnebril en pet kwamen 
uit het vliegtuig (C-130). Vanaf dat mo-
ment was er een luchtbrug gevormd 
met Amerika om alle mensen met een 
Amerikaans paspoort het land uit te 
helpen. Het werd druk op het vliegveld. 
Veel mensen die aan het wachten wa-
ren en vliegtuigen die af en aan vlogen, 
alles onder het toeziend oog van de 
luchtmobiele infanterie. Het zag eruit 
als een oefening. Alleen nu kon je niet 
zeggen “einde case”. Uiteindelijk zijn er 
2500 Amerikanen geëvacueerd. 
Op zaterdag was er een vergadering 
van alle belanghebbenden in de haven: 

het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke ordening, Milieu en Infra 
(VROMI) waren regelmatig te gast bij 
ons. ‘Toon’ heeft de dagelijkse leiding 
over het eiland en zorgde er voor dat er 
aannemers aan het werk gingen om de 
rotzooi op te ruimen. 200 Man werkte 
18 uur per dag om het puin op bergen 
te schuiven en straten te poetsen en vuil 
af te voeren naar de vuilstort. De men-
sen van Sint-Maarten zagen hun kans 
schoon om ook het vuil uit hun huizen 
en vuilniszakken te dumpen. Veel troep 
op straat, vooral in de arme gedeeltes. 
Vier Dagen na de ramp begon het in 
veel delen van het land steeds erger te 
stinken. De vuilophaaldienst kon het 
werk niet aan. Ook was er een pro-
bleem om ‘s avonds, als je geen pasje 
had, de weg op te gaan. Meerdere 
auto’s in dienst van VROMI zijn staande 
gehouden bij checkpoints, omdat ze de 
curfew aan het overtreden waren.
 
Toon had wel een duidelijk beeld van 
wat er moest gebeuren op het eiland. 
Rust en orde. De luchthaven het zieken-
huis en de haven weer in bedrijf. Zo snel 
mogelijk weer een werkend riool (het 
riool was gedeeltelijk pers en gedeelte-
lijk vrij verval, er zijn aggregaten bij de 
versnijderpompen gezet). Zo snel mo-
gelijk weer elektra (GEBE) wat een veilig 
gevoel gaf, zo snel mogelijk mobiele te-
lefonie wat de mensen meer ontsluiting 
gaf en weer water op de leidingen. 
Hij werd later voorzitter van het Infra-
overleg. Ook een hoge ambtenaar van 
het Ministerie van infrastructuur en mili-
eu kwam langs. Zij was verantwoordelijk 
voor de verbinding tussen bergings-
bedrijven en de overheid van Sint-Maar-
ten. Er kwamen drie Amerikaanse genis-
ten, een advanced party, van een grote 
logistieke eenheid die, na diplomatiek 
overleg tussen de regering van de USA 
en NLD, machines en materieel ging 
leveren. Zij hebben baanverlichting uit-
gerold zodat de militaire luchtvaart ook 
‘s avonds door kon gaan. Ze hadden 
machines bij zich die hun nut bewezen 
om vliegtuigen te ontladen. 
Het gevraagde materieel was inmiddels 
niet meer nodig omdat de mensen op 
Sint-Maarten in een paar dagen veel van 

de essentiële infra, zoals ontziltingsin-
stallaties om van zout water zoet water
te maken en de elektriciteitscentrale, al 
weer aan de gang hadden. De Minister 
van Onderwijs kwam langs, samen met 
mensen van VROMI. Zij sprak vooral in 
haar eigen straatje. De scholen waren
toch wel het belangrijkste. Over twee 
weken wilde ze de scholen weer open 
hebben om examens af te nemen (veel 
studenten zijn van het eiland naar Cura-
çao gevlucht om daar examen te doen). 
Aan de hand van een lijst, opgesteld 
door VROMI, zijn prioriteiten aan de 
scholen gegeven. 

Er zijn verkenningen uitgevoerd door 
mensen van ons, samen met vertegen-
woordigers van VROMI. Er zijn lijsten 
van de schade plus een bijbehorende 
materiaallijst opgesteld. Ook het Urban 
Search and Rescue (USAR) kwam vijf 
dagen na de ramp aan in het gebied. 
Zij zijn gespecialiseerd in het vinden van 
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hoeveel. Er stond ook nog 60 ton 
bouwmateriaal klaar. Toen later het eer-
ste bouwmateriaal in Curaçao binnen 
kwam, moesten de mensen lachen want 
het hout was wit. Op de eilanden leeft 
de witte mier en deze eet wit hout. 
Op de eilanden wordt alleen geïmpreg-
neerd hout gebruikt.

We hebben een current en een plans 
gemaakt. De current: veel naar buiten, 
verkennen van werk voor de luchtmo-
biele verkenners en de mannen van de 
assault engineers. De plans: plannen en 
een rompbevel maken voor de club die 

zou komen en het werk archiveren. Veel 
informatie die wij gegenereerd hebben 
is ergens op de computer gezet, maar 
er is geen echt informatiemanagement 
uitgevoerd. Een bouwplanning (een 
Exel bestand) met snelkoppelingen 
naar de verkenningsverslagen zou een 
oplossing zijn. Ook als er verslagen bij 
de mariniers werden afgeleverd ging 
het regelmatig fout. De verslagen waren 
verdwenen.

De regering zou woensdag toestem-
ming geven dat de genisten mochten 
komen. Of die toestemming gegeven 
is weten we niet, maar de genisten 
kwamen. Op vrijdag 25 man naar 
Sint-Maarten en de rest van de 130 
man zou tijdelijk op marinebasis Pareira 
gehuisvest worden in de sporthal.
130 Man voor 6-8 weken in de school 
herbergen was geen optie. De scholen
moesten immers weer open. De mari-
niers hadden ook al een ander onder-

shipping firma’s, de mariniers, de bevei-
liging, de eigenaar van de haven (een 
minister), de bemanning van de Zeeland 
en wij. De haven moest zo snel mogelijk 
weer open. De containers moesten aan 
wal. De Zr. Ms. Zeeland heeft met sonar 
de haven bekeken en goed bevonden. 
Er kwam een QIP-groep van ons langs 
om een stukje te schuiven in de haven, 
containers van de weg drukken en de 
weg naar de haven vrij maken. 

Ook kwam het eerste cruiseschip langs. 
Eerst zagen we een klein stukje schip, 
daarna parkeerde het schip achteruit in 
de haven. Ook in de stad moeten ze het 
gezien hebben, want binnen korte tijd 
kwamen er busjes en personenauto’s bij 
de ingang. We zijn meegereden naar 
het schip en de kapitein kon vertel-
len dat ze 350 plekken hadden voor 
mensen met een paspoort. De mariniers 
hadden inmiddels bij de ingang de 
bewaking versterkt. De mensen met een 

geldig paspoort werden doorgelaten, 
mensen met een huurauto gaven hun 
sleutel af bij de poort. Zo zijn we aan 
vervoer gekomen voor de genie. Vijf 
auto’s, niet allemaal de beste, sommige 
zonder ramen en met deuken, en zes 
sleutels. Later zijn we naar de Mare-
chaussee gegaan. Deze had er niet veel
problemen mee dat we de auto’s ge-
bruikten. Het gebeurt, complete wette-
loosheid in de eerste week.
In de haven was een groot gedeelte van 
de klinkers uit het wegdek gezogen, 
containers waren opgetild en omverge-
worpen en om een lichtmast gevouwen. 

Die dag rond 12 uur kwam het eerste 
rol-on-rol-off-vrachtschip met containers
binnen. De kranen waren nog niet in-
zetbaar om een schip vanaf de wal te 
ontladen.

Ook de Zr. Ms. Pelikaan lag in de haven. 
Op dit schip kon gedoucht worden, de 
was werd er gedaan en je kon er eten. 
Toen we er de eerste keer waren, na 
een week kaakjes, was een traktatie om 
weer een boterham met hagelslag te 
krijgen. Als je in de buurt was kon je in 
de middag warm bij hen eten. 
Na een week hadden de mariniers een 
veldkeuken geplaatst op de locatie waar 
zij uiteindelijk terecht kwamen, het DIVI-
hotel. Hierdoor kregen we een keer per 
dag warm eten uit gamellen.
Op maandag 11 sept was het assess-
ment in concept klaar. In Nederland 
stonden 160 genisten klaar. Dinsdag 
werd bij DOPS besloten of de genisten 
naar Sint-Maarten mochten komen en
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water en er waren hoge golven. Bij het
vliegveld overstroomden de toiletten 
(waar kap Kloppenburg net onder lag) 
en de powerplant had kortsluiting. 
Verder lagen er wat kleine items op 
straat: weinig bijzonders vergeleken 
met de vorige storm.

Op donderdag 21 september zijn we 
met een A-400 teruggevlogen naar 
Curaçao. Hier zijn ze ons pas bij aan-
komst op marinebasis Pareira in gaan 
plannen voor de terugvlucht. 
We hebben een week vastgezeten 
op Curaçao voordat we naar Neder-
land terug konden. We werden door 
luitenant-generaal Van Griensven en de 
RA, Pim van Gurp groots onthaald op 
Vliegveld Eindhoven. Het mineurslied en 
de borrel sloten het avontuur af.

Er is in de eerste drie dagen zo veel ge-
beurd dat het wel een sneltrein leek. 
De korte tijd voor de voorbereiding, 
de ontbrekende wapens en verbin-
dingsmiddelen, een CIS’er voor de 
infostromen, een IT’er, een juridische 
basis van de inzet en het vastzitten 
op Curaçao na gedane arbeid, waren 
de mindere punten. 

De sfeer, de voorbereiding door de 
S2 101Gnbat, het 24/7 contact met 
Genieadviseurs op CLAS en DOPS-
niveau, de verwerver en de grote 
zelfstandigheid waren de positieve 
woorden. 

Een hele belevenis, Sodeju!  ||

komen gevonden in een hotel in het 
midden van Sint-Maarten. Ons nieuwe
onderkomen werd gevonden bij het 
vliegveld, het Diamant resort. 
De bovenste verdieping was verwoest, 
de onderste had vooral waterschade. 
De schade was verschrikkelijk. De wan-
den van het ressort waren van metal 
stud, een soort voorzet wandjes. Deze 
zijn er gewoon uitgezogen. De eigenaar 
vond het prima dat we er zaten, een 
goedkope beveiliging tegen plundering.
Het koste Defensie dan ook niets.

Het IDAT heeft als eerste het resort be-
trokken. Op de kamers lagen nog kof-
fers en kleren, de vuile vaat stond er nog 
zoals ze het achter hebben gelaten. Ook 
briefjes met: ”dear God” en matrassen 
in de badkamer waar mensen onder ge-
schuild hebben. Ze hebben een bange 
tijd meegemaakt. Hier mochten we 20 
kamers gebruiken met twee kingsize 
bedden en een slaapbank. Voor een en-
keling een veldbedje in de kamer.
De advanced party van het Joint Engi-
neer Support Team Sint-Maarten (JESSM)

bestond uit de staf van 101 CBRN, de 
Pc’n, de Technische Ondersteunings-
groep van GNW (TO-groep) en het ver-
deel Centrum Genie (VCG). De hoofd-
macht kwam zaterdag binnen. 

‘s Middags en ook de volgende dag 
verkenning door de pc’n. De manschap-
pen hebben het resort helpen cleanen, 
waaronder het zwembad leeghalen. Een 
bron van muggen, waaronder ook de 
tijgermug met de zwart-witte pootjes.

Wij mochten nog 1 keer optreden toen 
de orkaan Wilma haar opmars deed. 
DOPS had besloten dat het IDAT nog 
niet weg mocht. Zij konden mooi nog 
even een assessment schrijven over de
gevolgen van IRMA. De pelotons wer-
den verspreid over de infanterie, en wij 
ook. Het idee was dat als de orkaan met
een kracht van 5 over Sint-Maarten zou 
trekken, wij gelijk er op uit zouden gaan 
om de schade in beeld te brengen. 
Als de orkaan er echt overheen zou zijn 
gegaan dan was er van het eiland waar-
schijnlijk niets meer overgebleven. 
Het was nu vooral een zware storm. 
Bij de haven dreven containers in het 
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kantooruren, maar ook daarna. 
De notice to move is de grote onbe-
kende. Dat je weet dat je nog 24 uur 
hebt, maar geen daadwerkelijke datum, 
vergt dat veel energie van jezelf, maar 
ook van het thuisfront. Je kijkt dan ook 
constant als je thuis bent op je telefoon, 
zonder dat je dat eigenlijk door hebt. 

Er gaat bij mij meteen een belletje rin-
kelen omdat 101 CBRN Verdcie volgens 
de OPPLAN10-matrix gereed moet 
staan voor genie-constructietaken in het  
Koninkrijk. Op 6 september ontvangen 
we de opdracht om de planningsvoor-
bereiding op te starten voor de moge-
lijke inzet op Sint-Maarten. De tijd die 

er nog beschikbaar is gebruiken we om 
vorm te geven aan de voorbereiding op, 
en ons personeel gereed te stellen voor, 
een eventuele inzet op Sint-Maarten. 
Een duidelijke ‘houd rekening met’ dus. 
Het personeel staat vanaf dat moment 
op een notice to move van 24 uur. De 
voorbereidingen vinden plaats tijdens 

Tekst  ||  Sergeant-majoor Tirtosentono

Ik zal mij even voorstellen, SMOO/waarnemend CSM Tirtosentono, werkend bij 101 CBRN Verde-

digingscompagnie in Wezep. Op 5 september 2017 krijgen we te horen dat de orkaan Irma is  

toegenomen tot een orkaan van categorie 5. Irma zal zich naar alle waarschijnlijkheid over de  

Bovenwindse eilanden verplaatsen. Om die reden zijn er preventief eenheden ingezet om militaire 

bijstand te leveren. De Zr. Ms. Zeeland en Zr. Ms. Pelikaan hebben de opdracht gekregen achter de  

orkaan aan te varen om z.s.m. nadat de orkaan is overgetrokken hulpgoederen en noodhulp te  

leveren aan de bewoners. 

101 cbrn verdcie
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naar de geografische spreidin, zodat er 
over het hele eiland een evenredigheid 
aan constructietaken gedaan wordt. 
Je moet daarbij denken aan quick fix, 
high impact projecten die functioneel 
en constructief goed afgerond moeten 
worden. Dit moet natuurlijk op een 
veilige manier gebeuren. Met als eind-

Het oogmerk dat we meekrijgen is: voer 
genieconstructietaken uit die een signi-
ficante bijdrage leveren aan het norma-
liseren van de situatie op Sint-Maarten. 
Dit gaat allemaal in samenspraak met 
de lokale overheid die er tegelijkertijd 
een prioriteitsstelling aan hangt. Verder 
zal er ook gekeken moeten worden 

Voor het gevoel en het thuisfront is het
beter dat ze je een concrete datum 
geven, want dan kun je naar die datum 
toewerken. Maar in dit geval is het niet 
anders, we moeten het ermee doen. 
De dagen kruipen voorbij en dan komt 
het verlossende woord, we gaan met de 
eenheid naar Sint-Maarten. 
Op 14 september zal de hoofdmacht 
vertrekken richting Sint-Maarten. 
Maar voordat dat gebeurt, word ik ver-
rast en word ik vervroegd bevorderd tot
sergeant-majoor. Vervolgens vertrekken
we in de nacht om 04:30 uur naar Vlieg-
veld Eindhoven, om vervolgens recht-
streek naar Sint-Maarten te vliegen.
Na een tussenstop op de Azoren komen 
we in de middag aan op Sint-Maarten. 
Hier worden we ontvangen door de 
Caraïbische zon. Na een tijdje gewacht 
te hebben op onze bagage, vertrekken 
we naar ons verblijf. Hoelang we hier 
zullen blijven, geen idee. 

Onderweg zie je de ravage op het eiland 
en dat maakt grote indruk op mij. 
Overal zie je van alles liggen waar het 
niet hoort. Boten die normaliter in de 
haven liggen, liggen nu op de kop of 
op hun kant aan de zijkant van de weg. 
Gedeeltes van huizen liggen overal op 
de weg. Het eiland is een totale chaos. 
Wat we zien is onvoorstelbaar. Na een 
korte rit vanaf het vliegveld komen we 
aan bij ons hotel waar we de aanko-
mende weken zullen verblijven. 
Het hotel is ook flink beschadigd. Geen 
stromend water, alleen een setje muren 
en een dak boven je hoofd, dat is alles. 
Hier worden we ontvangen door het 
Damage Assessment Team. Dit is een 
samengesteld team die de schade op 
het eiland heeft geïnventariseerd en de 
eerste contacten heeft gelegd met de 
civiele instanties. Nadat iedereen gele-
gerd is krijgen we ‘s avonds de eerste 
briefing hoe we dit als leidend stafele-
ment moeten gaan aanlopen. 
Na de briefing heeft iedereen beeld en
geluid van de nijpende situatie op het
eiland. Nadat we een goed beeld 
hebben gekregen kunnen we als staf 
beginnen aan het analyseren van de 
opdracht, met het oogmerk van de 
commandant als leidend element. 

101 cbrn verdcie
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aanwezig zijn op het eiland. 
Kan je je hier als eenheid op voorberei-
den? Ik denk dat je je voor een gedeelte 
kunt voorbereiden op een situatie als 
dit, maar mentaal denk ik niet. De inzet 
heeft wel een grote indruk op mij ach-
tergelaten. Maar ik zie wel een kans om 
met de jaarlijkse Hurricane exercise van 
‘Compagnie in de West’ rotaties mee 
te draaien. Hierdoor ken je het eiland 
en kun je je hierop enigszins voorbe-
reiden, mocht je ooit ingezet worden 
als eenheid voor militaire noodhulp 

op Sint-Maarten of elders. Wat we als 
genisten geleerd hebben is dat het out 
of the box kunnen denken een pré is. 
Dat opdrachtgerichte commandovoe-
ring een essentieel en onmisbaar tool is 
en dat je het soms moet doen met de 
lokale resources die voorradig zijn, die 
de creativiteit van de genist naar boven 
halen. 

Als we als eenheid terugkijken naar 
deze inzet, kunnen we trots zijn op de 
mannen die de helpende hand hebben
uitgestoken aan de inwoners van Sint-
Maarten. Sodeju.  ||

Buiten dat wordt er op die manier opti-
maal gebruik gemaakt van de creativi-
teit van de mensen op de werklocaties. 
Hoe twee groepscommandant hiermee 
zijn omgegaan kunt u verderop lezen.
De volgende dag gaan de pelotons op 
verkenning naar hun eerste van de vele 
projecten die nog zullen volgen. 
De projecten zijn erg divers: vliegveld, 
haven, ziekenhuis, scholen, monumen-
tale panden, gevangenis, zaagwerk-
zaamheden, dak reparaties en nood-
huisvestingsprojecten die door de oude-

ren niet zelf opgepakt kunnen worden. 
Veel genietaken worden gedaan op de 
verschillende projecten, alle geniefacet-
ten komen uitvoering aan bod. Van het
aansluiten van sanitaire units tot com-
pleet of het gedeeltelijk vervangen van 
daken.
 
Dit doen de mannen in de volle Caraïbi-
sche zon met een gemiddelde tempera-
tuur van 30 graden. Tijdens de bouw-
projecten wordt er dan ook veelvuldig 
water gedronken om het vochtgehalte 
goed op peil te houden. Er worden veel 
projecten voltooid in de periode dat we 

situatie dat we als genie-eenheid het 
maximale gedaan hebben voor de lokale 
overheid en bevolking. We moeten 
laten zien dat we een professionele en 
waardevolle eenheid zijn die onmisbaar 
is in deze fase van noodhulp na een or-
kaan. Nadat we dit als staf scherp heb-
ben, kunnen we de pelotons briefen en
krijgen de eerste opdrachten vorm. 
Opdrachtgerichte commandovoering 
(OGC) was tijdens de uitvoering een 
onmisbaar principe. Wat is OGC? 
De commandant geeft aan ‘wat’ er 

moet gebeuren en het waarom. 
Tevens geeft hij aan welke doelstellin-
gen hij wil behalen en wat onze rol 
hierin is en de reden waarom. Maar wat 
hij hierin dus niet doet, is voorschrijven 
‘hoe’ de klus te klaren. Hierin hebben 
de ondercommandanten dus de vrijheid 
van handelen. Door de onvoorspelba-
re omstandigheden is dit een ideale 
werkwijze. Commandanten moeten 
erop voorbereid zijn dat vooraf ontwik-
kelde plannen anders zullen uitpakken 
dan verwacht. Commandanten op de 
werkvloer kunnen de situatie waar ze 
in terecht komen veel beter inschatten. 

101 cbrn verdcie
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goed verloopt om zo een reële tijdsplan-
ning te geven over hoe lang het duurt. 
Snel iedereen naar de mond praten kan 
je een hoop extra werk opleveren of de 
gebruiker te hoge verwachtingen geven. 
Een groot deel van de problemen waar 
we tijdens de opdrachten tegen aanlo-
pen is het achterstallig onderhoud van 
de gebouwen. Dit, gekoppeld aan de 
storm, geeft een grote ravage.
Op locatie nemen we specialisten mee 
en we gaan dan zelf bepalen wat onder 
quick fix kan en waar een grondigere 

De technische ondersteuningsgroep be-
reid de verkenningsopdrachten voor. 
De pelotons gaan vervolgens zelf naar 
de projecten en doen daar hun eigen
damage assessment, waar weer deel-
opdrachten uitkomen die ze daarna uit 
kunnen voeren. 
Bij deze werkwijze staat het oogmerk 
van de commandant centraal. Dit bete-
kent dat we naast langere projecten, 
ook veel kleine opdrachten uitvoeren 
die vrij simpel en doeltreffend zijn, om 
zo veel mogelijk mensen te helpen.

De opdrachten die wij binnen krijgen 
van de luitenant zijn geprioriteerd door 
de lokale overheid. Een aantal hiervan 
zijn gedaan door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Milieu en Infrastructuur (VROMI), het 
Rodekruis en het White and Yellow 
Cross Care Foundation. Deze laatste 
gaat over het begeleiden en assisteren 
van de oudere mindervaliden.
Doordat ze allemaal inspraak hebben 
in de opdracht, is het belangrijk om te 
zorgen dat de onderlinge communicatie 

Tekst  ||  Sgt Veneboer en Sgt Mulder

Wij, sgt Veneboer en sgt Mulder zijn respectievelijk een half jaar en anderhalf jaar werkzaam bij  

101CBRN Verdedigingscompagnie als groepscommandant van een ontsmettingsgroep. Tijdens  

de jaarplanning zijn er constructieblokken ingebouwd waar we als groepscommandant leiding 

over geven. Deze opdrachten worden voorbereid door geniewerken en we krijgen ze aangeleverd  

met materiaalstaat, werkomschrijving en technische tekeningen. We moeten het ditmaal zonder  

deze zaken stellen. Op Sint-Maarten gaat de uitvoering anders...

101 cbrn verdcie



24

komen te staan. Concreet hebben we 
op Sint-Maarten geprobeerd door hard 
te werken het verschil te maken. 
Er zijn veel schoolkinderen die dankzij 
genisten weer in de schoolbanken zit-
ten. Een ziekenhuis, vliegveld, haven, 
regeringsgebouwen etc. zijn weer 
operationeel dankzij geniesteun. 

Wij zetten de schouders eronder, 
Sodeju!  ||

aanpak vereist is. De ene keer volstaat 
een zeil met panlatten en soms moet 
het hele dak worden aangepakt.
Bij de analyse van de opdrachten zijn we 
vrij in materieelkeuze. Maar waar wij in 
opdracht gerichte commandovoering 
vooral vrij in zijn, is het hoe. Dit bepalen 
we zelf op locatie, samen met de speci-
alisten in onze groep. 

De opdrachten hebben meerdere bouw-
oplossingen. We proberen de oplossing 
te kiezen die het dichtst bij het oogmerk 
komt. De meeste oplossingen zijn geënt 
op een levensduur van ½ jaar. 
Hierbij hebben we ook regelmatig over-
leg met de gebruiker, hoe zij tegen de 
aangedragen oplossing aankijken. Door 
de logistieke uitdaging op het eiland is 
tijd besteden aan de materiaalstaat en 
voorbereiding, snel teruggewonnen. 
Tijdens het werk worden we soms ver-
rast door onvoorziene problemen, waar-
bij we bij elkaar op het net komen om 
snel wat te kunnen regelen.

Opdracht gerichte commandovoering 
houdt voor ons in dat we zelf de werk-
tijden, materiaalgebruik en groeps-
indeling kunnen bepalen. 

Als er voor een opdracht bepaalde 
specialisten niet nodig zijn, lees: elektro-
techniek, installatietechniek of bouw-
kunde, dan worden ze in overleg bij een
andere groep ingezet om personeel zo
effectief mogelijk aan het werk te hou-
den. Om dit te kunnen, moet je veel 
inzicht hebben in de opdracht die je 
uitvoert. Anders kan je opdracht stil 

101 cbrn verdcie
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PERSONAL BRANDING
Het programma ving om 09:00 uur aan 
in gebouw Q op de Bernhardkazerne in 
Amersfoort. Na een inleiding door de 
BA en de huishoudelijke mededelingen 
door de CSM van de StEARScie nam het 
ECLD het over en doken we de wereld 
in van ‘personal branding’. Waarom is 
een bedrijf zoals Apple zo succesvol in 

Op 30 en 31 oktober j.l. zijn voor de 
junior onderofficieren van 11 Pagnbat 
themadagen georganiseerd. Deze ston-
den in het teken van begeleiding en wat 
daarbij komt kijken. Onder leiding van 
de BA en medewerkers van het Experti-
secentrum Leiderschap Defensie (ECLD) 
is er een mooi en passend programma 
in elkaar gezet. Initieel stond er een 

week met daarin meerdere onderwer-
pen gepland, maar door operationele 
druk is deze ingekort tot 2 effectieve 
dagen met 1 onderwerp. Op deze wijze 
is er toch zoveel mogelijk winst en groei 
gebracht bij de junior onderofficieren, 
door de balans tussen wat we wilden 
en wat haalbaar was zo veel mogelijk te 
benaderen. 

Tekst  ||  Sergeant Wim Malenstein

In april van dit jaar hebben de onderofficieren bovenbouw van 11 Pagnbat een kaderweek gehad  

waarbij de onderwerpen ‘stress en burn-out’ de hoofdmoot vormden (zie Promotor 153/2017).  

Afgelopen oktober was het de beurt aan de onderofficieren onderbouw. Een afgeleide van de 

onderwerpen die in april aan de orde waren gekomen, was ‘het geven en ontvangen van  

begeleiding’. In 2 themadagen is het onderwerp ‘begeleiding’ verder uitgediept.

11pagnbat
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huis meegekregen heeft, maken het 
gedrag wat hij vertoont. Om dat gedrag 
te veranderen moet je aan de lagen 
werken die je kunt beïnvloeden door 
middel van begeleiding. Hoe verder je 
weg gaat van de zichtbare laag, des te 
moeilijker is het om dat te veranderen. 

Iemands overtuigingen zijn bijvoorbeeld
veel gemakkelijker te beïnvloeden en te
veranderen dan zijn of haar persoons-
eigenschappen. 
Na een dag met behoorlijk veel theore-
tische stof sloten we deze af in het kader
van samenhorigheid. Een gezamenlijk 
sportmoment en een drankje in de bar.

DOEN, DOEN EN DOEN
Na een goede nachtrust begonnen we 
op de tweede dag meteen met een 
verfrissende opdracht. In groepen van 
ongeveer 8 man moesten we zo snel 
mogelijk uitbeelden wat er geroepen 
werd. Variërend van ‘huiskamerbank’ 
tot ‘de Eifeltoren’ en alles uitvoeren zon-
der te spreken om de samenwerking te 
bevorderen. Andere praktijkopdrachten 
die we gedaan hebben stonden in het 
teken van communicatie. 

Het gesprek aangaan met je gespreks-
partner die met iets zit, zonder dat hij
verbaal mag antwoorden; alleen non-
verbale communicatie was toegestaan. 

voor staat. En om zo’n statement over 
jezelf te maken is een reflectie op zich. 
Daardoor gingen de deelnemers echt 
nadenken over waar ze voor staan en 
wat ze onderscheidt. Zaken die voor 
jezelf heel vanzelfsprekend zijn, maar 
die je dus naar buiten kunt uitdragen als 
jouw persoonlijke statement.

IJSBERG
Volgend punt op het programma was 
de ijsberg van McClelland. 
Voor de één meer bekend dan voor de 
ander, maar zeker nuttig. Het gedrag 
dat een persoon laat zien is slechts het 
topje van die ijsberg. De onderliggende 
lagen die de persoon van nature of van 

hedendaagse tijden? Dit heeft te maken 
met hoe zij zich naar buiten toe profile-
ren. De meeste bedrijven doen dit door 
naar buiten te communiceren Wat, Hoe 
en Waarom ze het doen. 

Apple doet precies het tegenovergestel-
de, Waarom, Hoe en Wat. Dit noemen 
ze ook wel de ‘golden circle’ en spreekt 
de primaire behoeftes van de mens 
aan. Na deze uitleg gingen we aan de 
slag met onze eigen golden circle, wat 
maakt jou als onderofficier nou uniek in 
je doen en laten? Wat zijn je kernwaar-
den en wat betekenen die voor jou? 
Hieraan gekoppeld hebben we ook een 
statement en slogan gemaakt. 
Hier een voorbeeld van een state-
ment van een groot Nederlands 
internetbedrijf: 
“Begonnen als vriendenclub en nog 
steeds een vriendenclub. Maar dan één 
van professionals met een obsessieve 
focus op klanttevredenheid. Dat trekt 
ambitieuze, ondernemende mensen. 
Elk jaar verwelkomen we veel nieu-
we collega’s en dan wordt één ding 
heel belangrijk: dat iedereen onze 
cultuur omarmt, ons bedrijf snapt en 
ons concept kan uitdragen. Gewoon 
verwonderen. Op basis van 4 kernwaar-
den: eigenzinnig, vrienden, flexibel en 
gewoon doen.”

Zoals je ziet is in korte en bondige taal 
duidelijk aangegeven waar dit bedrijf 

11pagnbat
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luisteren, maar echt luisteren en mo-
gelijk de diepere betekenis uit een 
verhaal halen.

AFSPRAKEN
Die middag splitsten we ons op in de 
organieke compagnieën en was het tijd 
om intern afspraken te maken. 
Deze gingen onder andere over waar 
onze behoeftes liggen qua begeleiding, 
welke begeleiding we moeten ontwik-
kelen/geven en hoe wij de toekomst 
zien binnen de eenheid. Dan kom je er 
achter dat veel al wel is vastgelegd over 
hoe en wat, maar dat het zaak is dat 
het wel wordt nageleefd. 

We hebben al een begeleidingsboom 
binnen het bataljon, dus grote verschil-
len binnen de presentaties van de com-
pagnieën waren er niet. 

Al met al waren het twee dagen waarbij 
het spreekwoordelijke rugzakje van de 
junior onderofficier op het vlak van be-
geleiding weer wat voller is geworden. 
Mede dankzij het ECLD die een geheel 
op onze wensen afgestemd programma 
heeft verzorgd zijn we er beter uitge-
komen als begeleider.  ||

Belangrijk hierbij is de vraagstelling die 
je hanteert. Open vragen zullen niet 
werken, dus je begint het gesprek met 
gesloten vragen die met ‘ja’ of ‘nee’ 
beantwoord kunnen worden. 
Op deze wijze kun je meer duidelijkheid 
krijgen over de situatie. Daarna kun je 
suggestieve vragen gaan stellen om te 
controleren of je goed zit. 

Het tegenovergestelde hebben we ook 
gedaan. Communiceren zonder verbale 
communicatie. Rug tegen rug met je 
gesprekspartner en luisteren naar een 
succesmoment van hem of haar. 
Een moment waarbij hij vond dat alles 
mee zat en perfect verliep. 
De bedoeling was dat je er al luisterend 
oorzaken uit pikte, waarvan je als luis-
teraar dacht dat die een belangrijke rol 
speelden in zijn of haar leven. 

Bijvoorbeeld als je gesprekspartner ver-
telt over de aanloop en uitvoering van 
een sportwedstrijd zou je daar misschien 
aan kunnen koppelen dat prestatie-
gerichtheid een belangrijke factor voor 
hem is. Dus niet alleen luisteren om het 

Resultaat van de middagsessie

Opdracht zonder verbale communicatie
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Na de presentaties zal de RC overgaan 
tot het beantwoorden van de ingezon-
den vragen. Na het welkomstwoord 
van de RC werd door kap Corvers eerst 
uitleg gegeven over een app die speciaal 
op deze middag actief was. 
Via deze app konden de aanwezigen 
tijdens de presentaties vragen indienen
die aan het einde van de middag 

cussie lijkt te staan. Hoe moeten we nu 
verder met de Genie?
In een drietal presentaties wordt inge-
gaan op de volgende zaken: lkol b.d. 
Peter den Hollander over DOKM/Genie 
3.0, lkol Vulders over DOGG/O&T/
Genie 26+ en majoor Zomer en sm Van 
Heijningen over de net afgeronde missie 
in Sint-Maarten. 

Om 13.00 uur was iedereen gezeten 
in een goed gevulde sporthal waar het 
reüniegehalte onder de aanwezigen al 
hoog was. In zijn welkomstwoord gaf 
de RC aan wat zijn doelstelling voor de 
middag was: Er gebeurt veel binnen de 
krijgsmacht. Veel mensen rennen met 
‘het haar in de fik’ rond in een niet-ge-
vulde organisatie, waarbij alles ter dis-

Tekst  ||  Adj Arnold Wever  ||  Foto hierboven door Anneke Janissen

Op 23 november j.l. is op de Prinses Margrietkazerne het jaarlijkse Regimentsdiner voor Genie- 

onderofficieren gehouden. Voor het tweede jaar werd het diner voorafgegaan door een thema- 

middag, met als titel: ‘Dialoog met de Regimentscommandant’. Waar vorig jaar de RC alleen aan  

het woord was en de vragen beantwoordde van de aanwezige onderofficieren, was er deze keer  

voor gekozen om ook drie items te belichten die leven onder de Regimentsleden. 

regiment
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krijgen. Het geschetste tijdspad waarin 
de gedachte werkelijkheid moet gaan 
worden, is al over anderhalf jaar. Hierbij 
wordt er op een bepaalde datum gestart 
met de 52-weken durende O&T-periode, 
ook wel GN-52 (Genie 26+) genoemd. 
Hierin wordt het pantsergeniepeloton 
t/m niveau 3 opgeleid en getraind. 
Ook voor de andere basiselementen 
bij de Genie, zoals de constructie-
groep, de bouwmachinegroep en de 
ontsmettingsgroep wordt een GN-52 
ontwikkeld. 

In deze periode van 52 weken wordt het 
peloton niet belast met externe zaken 
als steunverleningen; het zogenaamde 
‘hek’ gaat om de eenheid. Het peloton 
is aan het einde van de 52 weken op 
niveau 2 en 3 gecertificeerd, inclusief 
schieten. Er wordt in de GN-52 periode 
nog niet samengesteld geoefend met 
de manoeuvre. Dit vindt pas plaats in de 
periode van 2 jaar daarna. 

Deze periode bestaat uit 4 blokken van 
6 maanden, de themablokken. Van 
deze themablokken is het derde blok 
het uitzendblok. Het gehele O&T-traject 
wordt uitgevoerd aan de hand van zo-
genaamde Training & Learning Support 
Packages (TLSP). Vanuit het OTCGenie 
komt er mogelijk ondersteuning d.m.v. 
mobiele ondersteuningsteams. Hoe dit 
eruit moet gaan zien is op dit moment 
nog allerminst duidelijk, maar dat oplei-
den en trainen er in de nabije toekomst 
er anders uit gaat zien is wel duidelijk.

beantwoord werden door de RC. 

DOKM/GENIE 3.0
Peter den Hollander is door de RC 
benaderd om, samen met een aantal 
genisten, invulling te geven aan de op-
dracht van C-LAS om te beschrijven wat 
we als Genie gaan doen met de extra 
miljoenen die Defensie gaat krijgen. 
Op welke wijze gaan we het geld be-
steden, zodat we niet alleen de hiaten 
kunnen repareren die in de genieorga-
nisatie zijn ontstaan door de bezuinigin-
gen, maar ook hoe we de Genie verder 
kunnen laten groeien. DOKM, wat staat 
voor Doorontwikkeling Krijgsmacht, 
bestaat uit drie fases: herstel basisge-
reedheid, herstel balans en doorontwik-
keling. Met name fase 2 en 3 zijn voor 
de Genie van belang. In fase 2 gaat het 
qua herstel om een personele uitbrei-
ding van zo’n 200 personen; 112 bij 
de Geniecompagnie Luchtmobiel, 12 bij 
CBRN en 66 voor FSE-capaciteit. 

In fase 3 moet bij de doorontwikkeling 
gedacht worden aan verdere uitbreiding 
van de FSE-capaciteit, aanpassing van 
‘mot-genie’ capaciteit bij 13 Lichte Bri-
gade en ‘mech-genie’ capaciteit bij 43 
Gemechaniseerde brigade. Bij de uitbrei-
ding van de genieondersteuning aan de 
brigades komt ook de uitbreiding van 
opleidingscapaciteit aan bod. Dus ook 
het OTCGenie verandert mee met de 
consequenties vanuit DOKM. 

Periodes waarop het een en ander 
gerealiseerd zullen worden zijn voor 
fase 2, 2018-2021. Bij fase 3 moet 
voor 11 Pagnbat gedacht worden aan 
2020-2022, voor 41 Pagnbat aan 2025-
2027 en voor de aanpassing FSE aan 
2024-2026. 

Al met al niet iets wat morgen al ge-
realiseerd is, maar de plannen moeten 
nu al wel gemaakt worden om niet 
achter de feiten aan te lopen wanneer 
het zover is. Peter den Hollander gaf in 
zijn afsluitende woorden nog wel aan 
dat voor de gepresenteerde getallen 
garantie gegeven kon worden tot aan 
de welbekende deur. Toch ziet het er na 
jaren van inkrimping veelbelovend uit.

DOGG/O&T/GENIE 26+ 
Nu was het woord aan lkol Vulders, 
hoofd OTZ van het OTCGenie. Overste 
Vulders gaf in een presentatie aan dat 
DOGG staat voor doorontwikkeling ge-
nerieke gereedstelling. De operationele 
gereedheid (OG) wordt gevormd door 
de componenten personele gereedheid 
(PG), materiele gereedheid (MG) en 
geoefendheid (GO). Op dit moment is 
er behoefte aan een andere visie over 
de gereedstelling en DOGG moet daar 
invulling aan gaan geven. Met helaas 
slecht leesbare slides, gaf de overste 
uitleg over een opleidings- en trainings-
systematiek waarmee we in de nabije 
toekomst allemaal te maken zullen 

Peter den Hollander praat ons bij over DOKM/Genie3.0, Foto: Anneke Janissen
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nen door de RC bedankt en werd nog 
even stilgestaan bij de door de bevol-
king van Sint-Maarten aan de genisten 
gegeven geuzenaam ‘Green Angels’.

DIALOOG
Aansluitend aan de presentatie over 
Sint-Maarten was het voor de RC tijd 
om de via de app verzamelde vragen 
te beantwoorden. In totaal werden er 
11 vragen door de RC beantwoord. 
Een aantal vragen ging over werving 
en hoe we, met de mooie plannen van 
DOKM, de huidige en de extra nieuwe 
vacatures moeten gaan vullen. Ook 
werden een aantal vragen gesteld over 
CBRN en de mogelijke specialisatie 
van het vakgebied. De RC stond ook 
stil bij de spagaat van de eenheden als 
gevolg van aansturing door zowel het 
Regiment en de Brigades waaronder de 
parate eenheden vallen. 

Er zijn door de aanwezigen nog meer 
vragen gesteld, waar omwille van de tijd 
helaas geen antwoord op is gegeven. 
De RC heeft toegezegd deze vragen 
alsnog te zullen beantwoorden en dit 
te publiceren via de media van het Re-
giment. Rond half vijf werd de middag 
door de RC afgesloten, waarbij hij de 

WERVING!
Na de pauze, waarbij iedereen weer 
even de gelegenheid had om bij te 
praten, kwam de OTC-adjudant Arno 
Bos met een hartenkreet: WERVING. 
Hij gaf aan wat de stand van zaken is 
m.b.t. vulling van ons personeelsbe-
stand. Op moment van de presentatie 
zijn er bij de soldatenfuncties 207 
vacatures, bij de sergeanten 30 en de 
luitenants 5. Van de 270 opleidings-
plekken, 210 niveau II en 60 niveau 
III, zijn er maar 122 gevuld. Dit moet 
iedereen zorgen baren. Als we met zijn 
allen niets doen, is het resultaat een 

lege organisatie qua personeel. Met de 
pakkende kreten VINDEN, BINDEN en 
SLAAN werd iedereen opgeroepen om 
actief mee te werken met de opgerichte 
Taskforce WERVING. Als iedereen die in 
de zaal aanwezig is, 1 nieuwe militair 
binnenhaalt dan zijn we in staat om het 
tij te keren. Na dit pakkende verhaal van 
de OTC-adjudant werd er door majoor 
Meijling een aantal wervingsspotjes 
getoond, speciaal gericht op de werving 
van genisten.

Er wordt inmiddels gelukkig op allerlei 
niveaus ingezien dat we echt werk moe-
ten gaan maken van het werven van 
nieuwe collega’s. 

SINT-MAARTEN
Hierna was het woord aan sm Van 
Heijningen en maj Zomer. Zij vertelden 
aan de hand van een korte presentatie
hoe zij de inzet in Sint-Maarten hebben 
beleefd. Sm Van Heijningen heeft 
deel uitgemaakt van het Infra Damage
Assessment Team dat als eerste naar 
Sint-Maarten is vertrokken om de scha-
de als gevolg van orkaan Irma te inven-
tariseren. Majoor Zomer is commandant 
van het Joint Engineer Support Team 
Sint-Maarten geweest. Elders in de Pro-
motor kunt u lezen hoe de inzet is ge-
weest en wat de Genie heeft betekend 
voor de bevolking van Sint-Maarten.
Na de presentatie werden beide man-

regiment

Joost van Heijningen vertelt over het IDAT, Foto: Anneke Janissen

Aandachtig luisteren, 
Foto: Anneke Janissen
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regiment

bij iedereen zijn gedachte even kon la-
ten gaan naar de ontbrekende collega’s, 
werd het voorgerecht opgediend. 

Na het voorgerecht was het woord aan 
de RC. Hij kwam in zijn speech kort 
terug op de bijeenkomst in de sporthal 
van de afgelopen middag. Na het tus-
sengerecht, de traditionele uienrats in 
een weckpotje, werd het hoofdgerecht 
als buffet opgediend in de centrale hal 
van het Kek-gebouw. Een verscheiden-
heid aan warme en koude gerechten 
stonden opgesteld. Als speciaal gerecht 
was er aan het einde van het buffet 
een speenvarken aan het spit. Al met al 
prima gerechten die bereid zijn door de 
koks van Paresto. 

Na het hoofdgerecht werd iedereen nog 
eenmaal in de eetzaal verwacht voor het 
nagerecht en de slotspeech van de RA. 
De RA dankte iedereen voor zijn of haar 
aanwezigheid. 

Ook werd de aanhankelijkheidsverkla-
ring aan de Koning voorgelezen en het 
antwoord dat namens de koning door 
de Chef van het Kabinet van de Koning 
was verstuurd. 

Hierna was het tijd voor de afsluiten-
de koffie. Voor sommigen het teken 
om huiswaarts te keren, voor anderen 
om in de bar nog een of meerdere 
drankjes te nuttigen. Na sluiting van 
het Kek-gebouw werd er tot in de 
kleine uurtjes doorgefeest in een aantal 
compagniesbars.

Ondanks dat er een groot aantal onder-
officieren aanwezig waren, was er ook 
deze keer nog plaats. Hopelijk zullen er 
volgend jaar nog meer collega’s zijn die 
deel willen nemen aan het Regiments-
diner voor onderofficieren.  ||

aanwezigen dankte voor hun inbreng 
en aanwezigheid en eindigde met de 
opmerking: “en nu een biertje”.

REGIMENTSDINER
Nadat de aanwezigen na de sporthal-
sessie in de hal van het KeK-gebouw 
elkaar hebben begroet onder het genot 
van het beloofde biertje van de RC 
werd om 18:00 uur het diner door de 
RA geopend. Met ruim 200 genisten 
en niet-genisten werkzaam bij het 
Regiment, was de gelegenheidseetzaal 
bijna vol. Hier werd door de RA in één 
van zijn speeches op gehint. Bij binnen-
komst van de RA en de speciale gasten 
werd luidkeels het Pontonnierslied ge-
zongen. Dit was bedoeld als eerbetoon 
aan de oud-pontonnier die nu onze RA 
is, en omdat het zijn eerste optreden 
was als RA tijdens het Regimentsdiner. 
In de openingsspeech verwelkomde de 
RA iedereen. Een speciaal woord van 
welkom was er voor alle niet-genisten, 
werkzaam bij het Regiment. 

Ook werd er, na het voorstellen van de 
nieuwe genieonderofficieren die worden 
opgeleid bij de VTO, door hem tradi-
tioneel stilgestaan bij de ons ontvallen 
kameraden. Door de jongste VTO-leer-
ling werd het verhaal van de tafel met 
het glas, een zoutvaatje, het bruine lint 
en het schijfje citroen voorgedragen. 
Na een emotionele minuut stilte, waar-

RA aan het woord

Voorgerecht

PONTONNIERSLIED 

Zeg dronken pontonnier

Waar kom jij zo laat vandaan?

Ere zij uw naam, ere zij uw naam

Zeg dronken pontonnier

Waar kom jij zo laat vandaan?

Ere zij uw naam.

Van de hoefsmid, van de hoefsmid

Is er nog redding voor mij?

Jajajajanus hij roept u

Voor ’t leger, voor ’t le-hé-hé-ger

Janus hij roept u voor ’t korps 

pontonniers.

En wie het laatste kwakkie in de 

emmer heeft gedaan

Die moet met de koop’ren pot 

rond gaan

Jajajajanus hij roept u, voor ’t 

korps pontonniers
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museum plaatsvinden, komt er vanuit 
de dames het verzoek om volgend jaar
weer gezamenlijk activiteiten uit te
voeren. Gehint wordt naar de Contact-
dag van een aantal jaren geleden met
een rondvaart in de grachten van 
Utrecht, de brandpreventie les en de 
kleurenworkshop. Mogelijk kan het 
bestuur voor volgend jaar rekening 

Na koffie en een stuk overheerlijke 
appeltaart en een aantal huishoudelijke 
mededelingen door Daniel, gaan we
met een aantal gidsen het park in om
ons te laten bijpraten over de geschie-
denis van ons land. 
Rond 15.00 uur worden de leden van 
de VGOO verwacht in het hoofdgebouw 
van het openluchtmuseum. 

In de Canonkamer vindt de Algemene 
Ledenvergadering plaats. Ondertussen 
hebben de dames de gelegenheid om
het park verder te verkennen of in de
Canonzaal actief bezig te zijn met o.a.
het digitaal ‘afslachten’ van een hert of 
het fotoshoppen van je gezicht naar
de Middeleeuwse tijd. Na deze activitei-
ten, die op meerdere plaatsen in het 

Tekst  ||  Redactie

Op 29 september 2017 houdt onze vereniging zijn jaarlijkse Contactdag, inclusief de Algemene 

Ledenvergadering. Als locatie is dit jaar gekozen voor het openluchtmuseum in Arnhem. Na een 

enerverende rit met een oude tram, met als eindbestemming ‘Feijenoord stadion’, komen we aan op  

de ontvangstlocatie pannenkoekenherberg ‘de Hanekamp’. Rond de middag worden we daar door  

onze voorzitter Tonio welkom geheten in het oudste hotel van Nederland.

vereniging
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herkiesbare leden geldig zijn. Haast een 
unicum in ons ruim 40-jarig bestaan. 
Bij de rondvraag wordt lang stilgestaan 
bij het, helaas wederom, ontbreken van 
veel van onze jonge leden. 
Vanuit de vergadering worden een aan-
tal ideeën naar voren gebracht om te
trachten dit tij te keren. Nadat de voor-
zitter de vergadering rond 17.00 uur 

zitter. Noemenswaardig is de stemming 
die gehouden wordt voor het (her)ver-
kiezen van leden voor het bestuur. 
Gelukkig is onze vaste voorzitter van 
de kiescommissie, Hennie Schuurs ook 
nu weer aanwezig. Op zijn welbekende 
‘serieuze’ wijze geeft Hennie aan dat 
voor het eerst sinds lange tijd alle uitge-
brachte stemmen op de kiesbare en 

houden met de wensen van de dames
en zullen de twee organistoren Jan
Willem en Jack een actief damespro-
gramma in elkaar zetten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ledenvergadering verloopt zoals 
gebruikelijk weer redelijk vlot, mede 
door de strakke leiding van de voor-

vereniging
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vereniging

dewijn en we gezamenlijk het mineurs-
lied hebben gezongen, worden we 
door de gastheer uitgenodigd om te 
starten met het buffet. Omdat het weer 
deze dag meewerkt nuttigt menigeen 
de overheerlijke gerechten in een lekker 
najaarszonnetje. 

Nadat iedereen zich tegoed heeft ge-
daan aan het buffet worden we door 
de bediening nog getrakteerd op een 
overheerlijk dessert. 
Een kop koffie ter afsluiting en Tonio 
die ons allen een goede thuisreis wenst, 

maken rond 19.30 uur een einde aan 
deze jaarlijkse Contactdag. 

TOT SLOT
Zoals iedereen weet worden dit soort
dagen georganiseerd voor de mensen 
die er zijn. Hopelijk kunnen we er ge-
zamenlijk voor zorgen dat er volgend 
jaar op 21 september meer leden aan-
wezig zijn bij deze ALTIJD goed geor-
ganiseerde en gezellige dag. Namens 
de leden en de redactie willen we het 
bestuur dan ook hartelijk danken voor 
een mooie dag op de Veluwe.  ||

heeft gesloten, verplaatsen we ons 
wederom met de tram of te voet naar
de locatie waar we het buffet zullen 
nuttigen. Voorafgaand aan het buffet
wordt Ardi Sprangers nog in het zon-
netje gezet voor al haar werkzaam-
heden die ze de afgelopen jaren voor 
de vereniging heeft gedaan. 
Door verdergaande automatisering van 
het ledenbestand wordt haar werk voor 
de vereniging overbodig. 

Nadat onze RA Pim van Gurp ons nog
getrakteerd heeft op een glaasje bran-
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Aanwezig:
Bestuur : aooi Van Rhee, aooi 
   Van Ooijen, aooi Beljaars,  
   aooi Jogems, smi De Groot.
Ereleden :  3
Leden      :  22
Nestor :  dhr. Meissenberg 

Afwezig met kennisgeving:
Bestuur: elnt N. Stip, aooi J.W. Timmer-
mans, sgt1 J. Wedman, smi W. Karren-
beld en aooi bd P. Ruijs
(Ere)leden: G. Beerkens, P. van Dijck en 
diverse leden (bijlage alleen bij archief)

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen, voorzitter
3. Goedkeuring notulen 40e ALV 
 d.d. 29 jun 2016
4. Hoofdpunten afgelopen verenigings-
 jaar, secretaris
5. Reacties op het financieel overzicht,  
 penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Aanstellen nieuwe kascontrole-

 commissie
8. Nagekomen agendapunten
9. Inventarisatie t.b.v. de rondvraag
10.  Bestuursverkiezing   
 
Aftredend en herkiesbaar: 
aooi H. Jogems
sgt1 J. Wedman
       
Aftredend en niet herkiesbaar:   
smi W. Karrenbeld
       
Verkiesbaar:    
 smi Goijarts   
 
11.  Pauze
12.  Rondvraag
13.  Uitslag verkiezing en installatie  
 nieuw bestuur
14.   Afsluiting

Welkom
In het oudste hotel van Nederland heet 
de voorzitter iedereen van harte wel-
kom. In deze bijzondere entourage vindt 
de aftrap plaats van de contactdag. 

Daniel neemt nog een aantal huishou-
delijke mededelingen door en onze gast-
heer vertelt het e.e.a. over de geschie-
denis van het hotel. Onder het genot 
van een bakske koffie en appeltaart is 
er alweer volop geroezemoes van vele 
stemmen, waar zouden ze het over 
hebben... Rond de klok van 13:00 
worden we door een aantal gidsen 
meegenomen die ons van alles laten 
zien en vertellen over het museum. 
Tegen 15:00 starten wij in de Canon 
kamer met de vergadering.

I. OPENING / II. MEDEDELINGEN: 
(letterlijke tekst voorzitter)
Beste leden, namens het gehele bestuur 
wens ik u van harte welkom op onze 
Algemene ledenvergadering, een 
belangrijk onderdeel van onze jaarlijkse 
Contactdag. Vandaag is het de 41e 
jaarvergadering van de VGOO.
De vz opent met een ferme hamerslag 
de jaarvergadering. Namens alle leden 
wil ik een aantal bijzondere gasten spe-
cifiek benoemen: aanwezige ereleden: 

D.D. 29 SEPTEMBER 2017

41E ALGEMENE LEDEN- EN 
JAARVERGADERING VGOO
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de Operationele modules van de VOG 
en de Genie Relatiedag.  
Het bestuur van de VGOO en de hoofd-
redacteur hebben veelvuldig contact 
met GPA. Contacten die op formele en 
informele wijze in balans zijn en waar 
wij als VGOO zeer tevreden over zijn. 
De uitstraling van de Promotor is zeer 
goed en wordt over de volle breedte in 
onze organisatie gelezen. 

Mede door onze grote bijdrage aan de 
organisatie van de Genie Relatiedag 
zijn wij in staat om de Promotor jaarlijks 
te blijven uitgeven. Als het goed is valt 
vandaag Promotor nr. 2 op de deurmat. 
Ruim 5 weken te laat, organisatorische 
problemen en spreiding met de Genist 
liggen hieraan ten grondslag.

De VGOO Relatiedag 2017: 
Vanaf 2018 noemen we het de Genie 
Relatiedag. Wij organiseren deze dag 
voor de Regimentscommandant, waarbij 
ondersteuning en commitment van het 
gehele Regiment essentieel is. Dit jaar 
was 101 Geniebataljon onze gastheer. 
105 Geniecompagnie Waterbouw, ge-
huisvest nabij Hedel, heeft op een prima 
wijze invulling gegeven aan de voorbe-
reiding, uitvoering en afwikkeling van 
deze dag. Een grote groep van civiele en 
militaire genodigden hebben een mooie 
indruk gekregen van de constructie-
genie in het algemeen. De aanwezige 
externe ondersteuning, in dienst van 
GPA, heeft tijdens deze dag veel foto’s 

Karel Thijssens, Bernard Oude Nijhuis, 
die tevens onze fotograaf is vandaag, en 
Martin Curfs. Mooi dat jullie in de gele-
genheid zijn om aan de jaarvergadering 
deel te nemen. Uiteraard een geweldig 
woord van dank voor de aanwezigheid 
van onze NESTOR, Phillip Meissenberg. 
Phillip wij zijn allemaal blij en trots dat jij 
op deze Contactdag in Arnhem weder-
om onze gast bent. 

Onze Regimentsadjudant Pim van Gurp 
is voor het eerst aanwezig in de functie 
van RA. Pim, we kijken ernaar uit dat 
je als RA, maar ook als VGOO lid, vaak 
aanwezig kunt zijn en van de gelegen-
heid gebruik zult maken om Regiments-
zaken en tradities uit te dragen. 

Uiteraard wil ik niemand te kort doen, 
dus dank ik alle aanwezigen, bd’ers, ac-
tieve onderofficieren en actieve oud on-
derofficieren, al dan niet aanwezig met 
jullie partners. Als ik kritisch kijk naar de 
opkomst, dan kunnen we spreken van 
een dieptepunt. Vele vaste deelnemers 
hebben dit jaar om diverse redenen 
afgezegd. Ik spreek de wens uit dat 
we volgend jaar weer een grote groep 
bereiken die de jaarlijkse Contactdag tot 
een succesvolle dag zullen maken.
Voor nu wens ik iedereen een construc-
tieve jaarvergadering toe en straks een 
gezellige voortzetting van de contact-
dag. Het onderhouden van contacten 
en/of het uitbreiden van het eigen net-
werk is zeker één van de doelstellingen 
van deze Contactdag. 

Voor u zit een beperkte afvaardiging 
van het bestuur. Om diverse redenen, 
zowel door de dienst als privé, kan niet 
iedereen aanwezig zijn. Nico Stip is op 
vakantie, Jan Wedman is op oefening, 
Willem Karrenbeld zit in een re-inte-
gratie fase en Jan Willem Timmermans 
heeft een dienstverplichting als BA maar 
sluit later vanmiddag wel aan. Paul Ruijs 
is vanwege familieomstandigheden 
afwezig. Aanwezige bestuursleden, be-
dankt voor jullie aanwezigheid en de tijd 
en energie die jullie ook dit verenigings-
jaar weer in de VGOO gestoken heb-
ben. Toine van Ooijen; secretaris, Daniel 
de Groot; penningmeester, Herman 

Jogems; POC voor de Genie-relatiedag 
en Joep Beljaars; bestuurslid.

Herdenken van de ons ontvallen leden:
Zoals gebruikelijk gedenken wij de leden 
die ons dit verenigingsjaar zijn ontvallen. 
Sinds onze vorige jaarvergadering is het 
volgende VGOO lid overleden: Dhr. Piet 
Pols, hij overleed op 25 april 2017. 
Na het verzoek om op te staan wordt 
1 minuut stilte in acht genomen om het 
ons ontvallen lid te gedenken.

Afgelopen verenigingsjaar:
Het verenigingsjaar volgend op het 40-
jarig jubileum heeft ons als bestuur wel
weer de nodige zaken gebracht waar 
we goed over na moeten denken. Ik 
kom hier later op terug. Zoals al meer-
dere jaren wordt vermeld vervult de 
VGOO een stabiele rol binnen het Regi-
ment. Onze relatie met de Regiment-
scommandant en met de leden uit de 
Regimentsraad en de Regiments Con-
tactraad is zeer stabiel. Als vertegen-
woordiger van de leden van de VGOO 
kan ik daar onze mening op volwaardi-
ge wijze op tafel leggen.
De VGOO onderhoudt een prima samen-
werking met de VOG. Op diverse onder-
delen wordt kennis gedeeld en wordt 
ondersteuning aangeboden. 
Voor samenwerking op bestuurlijk vlak 
en bij activiteiten van beide verenigingen
weten we elkaar te vinden. Ik denk 
hierbij aan het jaarlijkse Golfevenement 
voor Genieofficieren en onderofficieren, 
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en videomateriaal geproduceerd. In de 
2e Promotor staat een mooie reportage.
Diverse genieprominenten hebben een
bijdrage geleverd in de opening en in
het uitdragen van het thema van deze 
dag. C-OOCL bgen Van der Zee, C-OT-
CGenie kol Valk, C-101 Gnbat lkol Van 
Sorgen en C-105 Gncie Wb maj Van 
Dinter hebben in korte presentaties hun 
visie gegeven op de wijze van optreden 
en de rol die door deze genie-eenheden 
uitgevoerd wordt. 

Na een korte onderbreking in de vorm 
van een lopende lunch werden de aan-
wezigen in groepen ingedeeld en heb-
ben zij in carrouselvorm een grote ver-
scheidenheid aan stands bezocht. 
Kennisdeling, netwerken en uitwisseling 
van ervaringen maakte dit deel van de 
dag tot een zeer geslaagde Relatiedag. 
Onder het genot van een drankje werd 
het netwerken voortgezet en zijn de 
eerste contacten voor de Relatiedag van 
2108 al weer gemaakt. 
101 Gnbat, GPA, onze VGOO-relaties en 
het VGOO-bestuur kijken terug op een 
zeer geslaagde dag. 

Voor 2018 staat de organisatie al weer 
in de steigers. We zijn op woensdag 
20 juni 2018 te gast bij het OTCGenie. 
De Mineurs- en Sappeursschool zal ons 
op locatie Reek ondersteunen. Aooi 
Herman Jochems is vanuit de VGOO de 
projectofficier voor dit evenement. 
In de 3e uitgave van de promotor, eind 

2017, zal de eerste berichtgeving over 
deze dag met de leden gedeeld worden.

Leden aantal:
Onze vereniging bestaat uit ongeveer 
400 leden. Hier is een beperkte groei 
zichtbaar, geslaagde aspirant onder-
officieren ontvangen het 1e jaar een 
gratis lidmaatschap. In de opening heb 
ik al stil gestaan bij het geringe aantal 
aanwezigen op deze jaarvergadering. 
Als bestuur bekruipt ons wel het gevoel 
waarvoor en voor wie we deze activi-
teiten in de toekomst moeten blijven 
organiseren. Tijdens het informele 
gedeelte na afloop van de jaarvergade-
ring kunnen we hierover nog wel van 
gedachten wisselen. 

Regimentswaardering:
Vol trots kijken wij terug op de toeken-
ning van de Bronzen Genist aan adju-
dant Toine van Ooijen. Vol onschuld zat 
Toine nietsvermoedend in de tent met 
de genodigden bij de Wapendag, totdat 
hij zijn naam hoorde omroepen. 
Als vereniging zijn wij enorm blij en ver-
heugd dat deze regimentswaardering 
aan Toine is toegekend.

III.  NOTULEN 40e Algemene 
 ledenvergadering
Na de vraag van de vz of er nog bemer-
kingen zijn op de notulen worden deze 
zonder wijzigingen geaccordeerd en 
ondertekend door de vz.

IV.  HOOFDPUNTEN AFGELOPEN  
 VERENIGINGSJAAR SECRETARIS;  
(letterlijke tekst secretaris)
Ereleden en leden, het voorliggende 
verslag geeft een beeld van de verenig-
ingsactiviteiten in de periode 29 juni 
2016 t/m 29 september 2017. In onder-
staande volgorde wil ik deze periode in 
het kort met u beschouwen:

Algemene ledenvergadering:
De Algemene ledenvergadering is dit 
jaar voorafgaand aan de Relatiedag in 
Wezep gehouden. De vergadering was 
een ‘quicky’ om vervolgens over te gaan 
in de Relatiedag die samen met GPA en 
11 Pagnbat georganiseerd was. 
Een prima dag om op terug te kijken. 

Op vrijdag 9 dec 2016 hebben we ons 
40-jarig jubileum feestelijk gevierd bij de 
IJzeren man in Vught. Ook deze happe-
ning was zeer geslaagd.

Bij de bestuursverkiezing werden aooi 
Van Rhee en aooi Beljaars herkozen, 
aoo (bd) Paul Ruijs werd gekozen en 
aoo (bd) Mart Curfs trad na 22 jaar af 
als bestuurslid.

Bestuur:
Het afgelopen jaar hebben we met het 
DB 4x en met het gehele bestuur 2 keer 
vergaderd. Ook nu zijn er tijdens de 
vergaderingen diverse onderwerpen aan 
de orde gekomen.

Uitdragen en ondersteuning 
VGOO:
Om de herkenbaarheid van de VGOO 
te vergroten zijn bestuursleden van de 
vereniging aanwezig geweest bij diverse 
activiteiten en vergaderingen van o.a. 
de Stichting Vrienden van het Regiment 
Genietroepen, Stichting Geschiedschrij-
ving Genie, Stichting Historische Genie-
verzameling, de Regimentsraad, de 
Regiments Contactraad en de redactie 
van de Genist. Dit jaar waren we voor 
onze Relatiedag te gast bij 105 Gncie 
WB in samenwerking met GPA op de 
locatie in Empel. 
 
Aanwezigheid en attenties bij 
diverse activiteiten:
Om onze doelstellingen te kunnen blij-
ven uitdragen worden we uitgenodigd 
bij de diverse activiteiten zoals FLO, 
medaille-uitreikingen, certificaatuitrei-
kingen en het aanmeren van onze aspi-
rant collega’s. Daarnaast hebben we 
weer een vast bedrag geschonken aan 
de SVRG om het Regiment genietroe-
pen te ondersteunen.

Ook bij activiteiten die wat minder pret-
tig zijn was de VGOO present, zoals bij
de uitvaarten van enkele overleden ge-
niecollega’s en d.m.v. een bezoekje 
of kaartje bij ziekte. 
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ALGEMENE LEDEN- & JAARVERGADERING

Relatiedag:
Bij aankomst zitten de dames nog bui-
ten, het is een prima najaar-weertje. 
De dames hebben nog anderhalf uur 
door het museum gewandeld en mis-
schien ook een beetje bij gekletst. 
Bij terugkeer heeft het bestuur afscheid 
genomen van Ardi Sprangers. Zij heeft 
jarenlang de ledenadministratie ver-
zorgd. Vanwege de start van de nieuwe 
regimentsdatabase is haar taak over-
bodig geworden. De vz heeft haar het 
nieuwe afscheidscadeau voor bestuurs-
leden overhandigd. 

Na uitleg van het buffet wordt er 
onder het genot van een drankje lekker 
gegeten en gaat het bijkletsen vrolijk 
door. Rond de klok van 19:30 uur wordt 
iedereen met nog 2 vrijkaartjes voor het 
museum op zak uitgezwaaid en kijkt 
het bestuur terug op alweer een prima 
Contactdag.

Bijlagen:
1. Presentielijst 41e ALV               
 (alleen t.b.v. archief)       
2. Financieel verslag 2016-2017/
 begroting 2017-2018 idem
3. Procesverbaal stemcommissie  
 idem
4. Verslag kascontrolecommissie  
 idem

Voor gezien en akkoord

Voorzitter  Secretaris

T. v. Rhee   A. v. Ooijen
Adjudant   Adjudant

Afsluiting:
Tradities zijn een noodzakelijk onder-
deel van onze organisatie, met in het 
bijzonder de Genie. Het is belangrijk dat 
we deze met zijn allen blijven onder-
steunen. Met het bestuur aan het roer 
hopen we koersvast te blijven. Ik dank u 
voor uw aandacht, de secretaris

V. REACTIES OP HET FINANCIEEL  
 VERSLAG, PENNINGMEESTER: 
De penningmeester deelt het jaarverslag 
en de begroting uit en ligt deze toe. Na 
enkele vragen wordt deze vastgesteld.

VI. VERSLAG KASCONTROLE-
 COMMISSIE:
Louis Klein Schaarsberg leest het verslag 
van de kascontrolecommissie voor. Zij 
hebben de stukken en bescheiden ge-
controleerd en akkoord bevonden. 

VII. AANSTELLEN NIEUWE 
 KASCONTROLECOMMISSIE:
De kascontrolecommissie voor 2017-
2018 is als volgt samengesteld: 
Louis Klein Schaarsberg, Daan Janse en 
Martin Curfs.

VIII. NAGEKOMEN AGENDA-
 PUNTEN: 
 Geen.

IX. INVENTARISATIE RONDVRAAG:  
 zie pt. XII.

X. BESTUURSVERKIEZINGEN:
Dit jaar is onze “vaste” voorzitter Henk 
Schuurs hoog mobiel en gelukkig weer 
van de partij. Hij wordt ondersteund 
door Arnold Wever en Jan Eilander.
Aooi Jogems en Sgt1 Wedman zijn af-
tredend en herkiesbaar, Sm Karrenbeld 
is aftredend en niet herkiesbaar. Sgt1 
Goijarts is verkiesbaar.

XI.  PAUZE:
Om 16:05 uur schorst de voorzitter de 
vergadering. Even de benen strekken en 
snel een drankje bestellen. Om 16:25 
wordt de vergadering weer heropend. 

XII. RONDVRAAG: 
Er zijn geen vragen binnengekomen. 
Toch willen we de discussie opstarten 

met de vraag hoe we onze jongere 
leden beter kunnen binden en boeien. 
Er worden diverse suggesties aangedra-
gen. Deze worden verder uitgewerkt 
door het bestuur. In willekeurige volg-
orde worden deze punten genoemd:
1. Beleving van de jongeren is al jaren 
 punt van discussie, gpcn en opcn 
 zijn vooral bezig met hun eigen 
 omgeving en gaan pas later verder 
 kijken.
2. Zijn de jongeren wel in de moge-
 lijkheid om aanwezig te zijn?
3. Kunnen we een dag alleen voor 
 de jongeren organiseren, met 
 actuele onderwerpen op hun 
 niveau en Interesse? 
 Mogelijk ook voor niet leden.
4. Organiseren van een familiedag, 
 wellicht op 2 locaties.
5. Combineren met aanmeren.
6. Onderzoeken (enquête?) waarom 
 de jongeren er niet zijn en wat hun 
 behoefte/beleving is.
7. Rol van de ba’s en csm’s i.h.k.v. 
 vorming en traditie stimuleren, er 
 zijn nu geen csm’s aanwezig.
8. Meer promoten c.q. communiceren.
9. Niet reageren op incidenten maar 
 op trends.
10. Contactdag kan geen showstopper 
 zijn, die is altijd prima voor elkaar.
11. Verhouding kosten Contactdag 
 t.o.v. de deelnemers.

XIII. INSTALLATIE NIEUW BESTUUR:
De stembriefjes zijn uitgedeeld, inge-
vuld en geteld. Henk leest het verslag 
voor en hij is bijzonder trots om mee te 
kunnen delen dat dit jaar alle 31 uitge-
brachte stemmen inderdaad allemaal 
geldige stemmen zijn, een unicum!
Aooi Jogems en Sgt1 Wedman worden 
herkozen en Sgt1 Goijarts gekozen als 
bestuurslid.

XIV. SLUITING:
Om 17:05 uur sluit de voorzitter de ver-
gadering. We nemen de benenwagen 
richting onze eetlocatie en onze nestor 
wordt met het museumwagentje in de 
juiste richting gereden.
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zijn jarenlange inzet. Bataljonsadjudant 
Tonio van Rhee heeft Joop als dank voor 
zijn inzet een set nieuwe manchet-
knopen van 101 Gnbat overhandigd.

Als opvolger van Joop heeft Jan Eilander 
aangegeven deze werkzaamheden voor-
taan op zich te willen nemen. 
“Jan, we zijn heel erg verheugd dat jij 
de nieuwe man voor ons archief bent en 
we hopen dat jij het archief net zoveel 
jaren als jouw voorganger dat heeft 
gedaan, zult bijhouden”. 
Jan Eilander zal dat op zijn eigen wijze 
invulling geven en wellicht ook de digi-
tale kalligrafie introduceren. 
De herkenbaarheid zal door gebruik te 
blijven maken van de bestaande formats 
en lay-out zoveel mogelijk gehandhaafd 
blijven. Jan, heel veel succes met deze 
mooie job!  ||

In zijn werkbare leven bij het Regiment
Genietroepen heeft Joop van den Til-
laard alle essentiële onderofficiersfunc-
ties vervuld en was hij onze eerste 
Regimentsadjudant. In die tijd was Joop
een bekende verschijning en wist hij
menige oorkonde, gratificatie of af-
scheidspresentje op geheel eigen wijze 
vorm te geven. Joop stond o.a. bekend
om zijn kalligrafeertechnieken en bij-
zondere wijze van presenteren van aller-
lei noemenswaardige feiten. 

Foto’s uit diverse Geniebladen, Land-
machtbladen en kranten vormen de 
basis van het archief. Orders van com-
mandowisselingen zijn door Joop stee-
vast opgenomen en van passende tek-
sten voorzien. Joop heeft er vele uren in 
gestoken. Bij elke wisseling van batal-
jonscommandant of bataljonsadjudant 

werd het ‘Overzicht der Prominenten’ 
keurig bijgewerkt. 
De wijze waarop Joop zich telkenma-
le aandiende was aanstekelijk en alle 
bataljonscommandanten die Joop in zijn 
post-actieve periode heeft ‘versleten’ 
hebben dankbaar van zijn diensten en 
dossierkennis gebruik gemaakt. Joop 
was en is een graag geziene gast bij 101 
Geniebataljon. Ruim 7 bataljonscom-
mandanten verder loopt ook het klokje 
bij Joop door en wordt het voor hem 
lastig om de kalligrafeerpen nog strak 
genoeg te hanteren. En digitale tekst-
verwerking is aan Joop niet besteed. 
Medio 2017 heeft Joop aangegeven om 
met het archiveerwerk te willen stop-
pen. Uiteraard heeft 101 geniebataljon 
dit besluit gerespecteerd. In oktober 
hebben we in tijdens onze wekelijkse 
werkmansborrel Joop bedankt voor 

Tekst  ||  adj Tonio van Rhee, bataljonsadjudant 101 Gnbat

Medio 2002 werd elnt b.d. Joop van den Tillaard door de bataljonscommandant van 101 Gnbat,  

lkol Tom Middendorp benaderd met het verzoek/opdracht om een systeem op te zetten waarin  

alle belangrijke feiten van 101 Gnbat verzameld zouden worden. Joop bedacht zich geen moment  

en kwam enkele weken later met een sound plan. Vol trots presenteerde hij; Het boek met  

‘De PROMINENTEN’ van 101 Gnbat en een archief met alle wapenfeiten van 101 Gnbat.

101gnbat
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Toine van Ooijen heeft Maurits na-
mens de VGOO toegesproken. 
De receptie werd afgesloten met een 
prima BBQ. Namens alle leden van 
de VGOO wensen we jou en jouw 
familie nog een geweldige toekomst 
in Schotland toe.  ||

Onze voorzitter is op 27 september 
aanwezig geweest bij de FLO-receptie 
van kapitein Ed Brust. 

Namens alle leden van de VGOO 
heeft Ed ons traditionele geschenk 
ontvangen. 

Ed, geniet samen met jouw familie 
van jullie nieuwe levensfase en wij 
hopen dat je de komende jaren ook 
als bd-er onze VGOO-contactdagen 
blijft bezoeken.  ||

Op donderdag 7 september j.l. is 
op de Mineurs- en Sappeursschool in 
Vught aan sergeant-majoor Maurits 
van Mil, in aanwezigheid van zijn 
familie, de zilveren medaille voor 24
jaar eerlijke en trouwe dienst uitge-
reikt. Dat was direct ook het laatste 

wapenfeit in Maurits’ carrière, aange-
zien hij besloten heeft om naar Schot-
land te verhuizen om bij zijn (Schotse) 
vrouw te kunnen zijn. Tijdens de recep-
tie, onder het genot van een drankje 
en een hapje, werd stilgestaan bij de 
loopbaan van Maurits. 

vereniging
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de consumptiemunten. Als je betaald 
hebt, dan krijg je een mipapo en een 
consumptiemunt. In de volgende ruimte 
staat een dienstarts. Hij bekijkt je gestel. 
Je mag op de weegschaal gaan staan 
en je gewicht en lengte worden geno-
teerd in je paspoort. Volgens mij is het 
geen echte arts, want hij keurt iedereen 
goed. In het Geniemuseum wacht je een 
gastvrije ontvangst. De dames aan de 
receptie wijzen je de weg en vertellen in 
het kort wat er in het museum te zien 
is en waar je koffie, thee of fris kunt 

Het hele gebeuren wordt georganiseerd
door de BRAVO-compagnie. Deze stich-
ting nodigt een aantal re-enactment-
verenigingen uit om hun act uit te voe-
ren in samenwerking met het publiek. 
Ze zijn te gast op de van Brederode-
kazerne in Vught, dankzij de medewer-
king van de Regimentscommandant en
de bij de kazerne behorende dienst-
verleners.

Terwijl ik langs het Drongelens kanaal
fiets begint het weer te regenen. Verdo-

rie, de steeds weer herhaalde voorspel-
ling vanuit de Bilt zal toch niet bewaar-
heid worden? Als ik mijn fiets heb ge-
stald loop ik naar de baileybrug die 
toegang biedt tot de Genietuin. 
De aanwezige marechaussees, voorma-
lig dienstplichtige ‘kalkemmers’, contro-
leren de gegevens en ook alle tassen en 
dergelijke worden gecontroleerd. 
Je komt immers later ook op militair 
terrein. Dan mag je door twee pagode-
tenten. De mipapo’s (namaak militaire 
paspoorten) liggen al klaar, evenals 

Tekst  ||  Henk Becks, vrijwilliger van het Geniemuseum

Zaterdag 21 oktober 2017. Het is even na zessen. Ik kijk naar buiten. Het heeft vannacht flink  

geregend. Gelukkig is het nu droog. Ik ga mijn gebruikelijke ochtendritueel uitvoeren (scheren,  

douchen, bord pap wegwerken, tandenpoetsen, aankleden en natuurlijk mijn krantje lezen). Het  

loopt tegen acht uur wanneer ik op mijn fiets stap richting Geniemuseum. Vandaag en morgen is 

weer het grote en gezellige evenement ‘Op herhaling’ georganiseerd. Op Herhaling is een evenement 

dat zich afspeelt in de geest van de naoorlogse militaire dienstplicht. Dit is de periode van 1946 tot 

1996. Deze periode kenmerkt zich voor een groot deel door de Koude Oorlog waarin een gewapend 

conflict tussen Oost en West dreigde. Het Nederlandse leger werd voor een groot deel gevormd  

door dienstplichtigen. Behalve een paraat deel, was er een groter deel mobilisabel. In geval van nood 

kon dit deel opgeroepen worden. Men ging Op Herhaling om dit systeem te testen. 

op herhaling



42

tegen een boom gereden. De motorrij-
der heeft het zo te zien niet overleefd. 
We rijden richting oefenterrein. Op de 
baileybrug over de Zandley zijn matten 
gelegd ter voorkoming van geluidsover-
last voor de buren, de bewoners van 
woonoord Lunetten. We nemen een 
bospad om naar het achterste terrein 
te gaan. Daar zie ik al volop bouwma-
chines in actie. Een aantal bulldozers 
en een motorgrader schuiven de grond 
naar een plaats waar een tractor met 
kiepwagen klaar staat om door een 
rupslaadschop en een ouderwetse drag-
line te worden geladen. 

Ook een GMC 353 cckw en een REO 
rijden af en aan. Op het naastliggende 

lange stok. Aan het uiteinde zit een 
spiegel waarmee hij de onderzijde van 
het voertuig bekijkt. Ondertussen con-
troleert een andere Polizist de papieren. 
Opeens verschijnen er vier grenswach-
ten. Die roepen enkele namen en ne-
men twee passagiers uit onze wagen 
mee. Ze worden stevig aangepakt en 
moeten mee in een klein busje. Geluk-
kig zie ik ze later die dag wéér lopen. 
Nu in Oost-Duits uniform. De smiech-
ten; het waren re-enacters!  
Na alle controles mogen we weer verder. 
Eigenlijk jammer, want ik ruik de soep 
in de veldkeuken van de grenswachten. 
We moeten langzaam verder rijden, 
want er is een ‘ongeval’ gebeurd. Een 
terreinwagen en een MZ-motor zijn 

nuttigen. Onze ontmoetingsruimte is 
vanzelfsprekend ook open. Ik besluit 
eerst een aantal munten te kopen en ga 
een kopje koffie nuttigen bij moeder en 
dochter Weijns. Tezamen met Anton en 
Wouter runnen zij vandaag het ‘café’.
Als vrijwilliger van het museum heb ik 
de aanwezige exposities al gezien en 
ga dus naar de opstapplaats voor een 
rondrit. Ik mag meerijden in een YA 
328, beter bekend als de ‘dikke Daf’. 
Ik krijg kippenvel van het motorgeluid. 
Ik mis echter in de uitlaatgassen de 
specifieke geur van de groene kleurstof 
die men vroeger in de benzine deed. 
Pure nostalgie. 

We zijn nauwelijks aan het rijden als we 
in de Britse sector van Berlijn belanden.
Op weg naar het oefenterrein ‘de 
Kamp’ moeten we hier doorheen. 
Na controle van de paspoorten mogen 
we zonder problemen doorrijden. 

Nu nog langs de Oost-Duitse grenspost. 
Daar gaat het een stuk langer duren. 
Een norse dame geeft precies de plaats 
aan waar de chauffeur moet stoppen. 
Dan verschijnt een grenswacht met een 

op herhaling

“Ik mis echter in de uitlaatgassen 

de specifieke geur van de groene kleurstof 

die men vroeger in de benzine deed. 

Pure nostalgie.”
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Nadat ik alles heb aanschouwd stap ik 
in een ‘wep’, de ééntonner van DAF. 
Achterin kunnen 6 personen. Ik mag 
voorin, naast Gert-Jan de chauffeur. 
Hij zal ons netjes terugbrengen naar de 
opstapplaats. Onderweg passeren we 
het Nationaal Trainingscentrum (NTC). 
In het Nationaal Trainingscentrum vin-
den trainingen plaats op het gebied van 
chemische, biologische, radiologische 
en nucleaire incidentenbestrijding. 
Er wordt getraind door Defensie en 
diverse hulpverleningsinstanties zoals 
politie, brandweer en GGD/GHOR.

Mijn tocht vervolg ik naar de grote tent 
waar een aantal tanks (schaalmodellen) 
rondrijden. Ze worden radiografisch 
bestuurd en voeren een schijngevecht 
uit, inclusief de bijbehorende geluiden. 
Het gaat er fanatiek aan toe. Dan word 
ik bij de Bartjecompagnie uit Assen bin-
nengeroepen voor een kop koffie. Even 
gezellig bijkletsen met deze enthousias-
te luchtmobielers. Ze kunnen nog leden 
gebruiken. Dus...

Ik bedank de ‘stoters’ voor de koffie en 
ga even neuzen in de vrachtwagen van 
de firma Van den Berg. De wagen staat 
en hangt vol met allerlei militaria. 
Uniformen, schoeisel, emblemen, boe-
ken, alles wat je je maar kunt beden-
ken. Zelfs het nieuwste model jack van 
‘softshell’ hangt er. Tijd voor een ‘vette 
hap’. De kroketten en de frites smaken 
heerlijk. Nu naar mijn werkplek in het 
museum. 

Gauw een aantal foto’s op het Face-
book-account van het museum zetten. 
De geïnteresseerden kunnen dan zien 
dat het zeer de moeite waard is om naar 
dit evenement te komen. Zondag doen 
we weer een herhaling van vandaag. 

Vóór ik het museum verlaat ga ik eerst 
nog even kijken in de bakken van Frans 
van Bavel, onze bibliothecaris. 
Technische handleidingen en boekjes 
over rijksvaartuigen en de diverse oever-
verbindingen hebben altijd mijn belang-
stelling. 
Zo, nu naar huis, naar mijn vrouw en... 
naar de verse snert.  ||

opengebroken en voel de warmte op 
mijn gezicht. In het veld zie ik genisten 
die bezig zijn om een mijnenveld aan 
te leggen met behulp van een vracht-
auto die voorzien is van een soort glij-
baan. Hierover schuiven de mijnen 
naar beneden. 

terrein zie ik een YA328, die met een 
aantal gasten een 4 x 4 parcours aflegt. 
Je ziet en hoort de mensen genieten. 
Ik neem een kop koffie met een koek en 
kijk naar de kinderen die mee kunnen 
rijden in een mini jeep. Ook die hebben 
volop lol. Ik merk dat het wolkendek is 

op herhaling
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Deze samenwerking tussen kwetsbare groepen heeft een versterkend en positief 

effect op de deelnemers en de rol die zij in de maatschappij vervullen. Steun ons 

unieke innitiatief en doneer via: 

geef.nl/ nl/project/ride2livelife-wounded-warriors-life-ride-2018

Het I CAN Wounded Warriors Cycling Team bestaat voornamelijk uit fysiek- en/of mentaal 

gewonde veteranen, bijvoorbeeld met PTSS. Op 18 juni 2018 gaan zij samen met twaalf 

jongeren met een (licht) verstandelijke beperking de uitdaging aan om van de Noordkaap 

naar Doorn te fietsen. Een 3000 km. lange reis waar passie, optimisme en kameraadschap 

samenkomen. Naast deze geweldige uitdaging, gaat het vooral om de gezamenlijke weg 

die zij bewandelen. Een weg naar persoonlijke groei en zingeving. Alle partijen ervaren dit 

project als hulp bieden aan de ander. Samen de verantwoording hebben om de eindstreep 

te halen. Dit project laat zien dat min en min plus is.

I CAN Wounded Warriors Cycling Team 
wwcyclingteam.nl   |  ride2livelife.nl

Dit project wordt o.a. 
mede mogelijk gemaakt door:

Steun  
dit unieke 

project
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vermeld in kaders en er zijn voldoende 
detailkaarten opgenomen. Als genist 
weten we natuurlijk dat de Genietroe-
pen aan beide zijden van het front een 
belangrijke rol gespeeld hebben. Boven-
gronds en ondergronds. Aan het front 
maar ook daarachter. Deze aspecten 
komen in het boek niet specifiek naar 
voren maar als genist herken ik veel 
werkzaamheden die door de mineurs 
en sappeurs vaak onder erbarmelijke 
omstandigheden werden uitgevoerd. 
Een tussentijdse overpeinzing van de 
hedendaagse klagende collega staat 
plots in een ander daglicht. 

Tijdens mijn komende reizen door Euro-
pa ga ik het boek meenemen om, wan-
neer ik in de buurt ben, de kleine vaak 
onbekende plaatsen te bezoeken. 
De kermisachtige grote bekende plaat-
sen, ja ik snap dat mensen een graantje 
willen meepikken van de belangstelling 
100 jaar na dato, zal ik niet meer bezoe-
ken. Mocht u, wellicht met eenzelfde 
genie-gerelateerde beroepsdeformatie 
zoals ik die heb, komende jaren even 
niet weten wat te doen; koop het boek, 
begin te lezen en daarna te reizen.

Velden van weleer, uitgeverij Nijgh & 
Van Ditmar / Dedalus. ISBN 90 388 
0297 8 (Herdruk komt in maart uit).  ||

Doordat Nederland (gelukkig) niet deel-
nam aan de oorlog zijn er in Nederland 
weinig tot geen Eerste Wereldoorlog 
herdenkingen. Menig collega heeft ech-
ter tijdens een battlefieldtour wel eens 
een bezoek gebracht aan de herdenking
onder de Menenpoort in Ieper, waar 
sinds 1928 elke avond stipt om 20.00 
uur de Lastpost geblazen wordt.
Tijdens een battlefieldtour WW1, veelal 
in de omgeving van Ieper, besteden 
we best wat aandacht aan de genie-
aspecten maar lang niet alles. w
Wat veel mensen zich niet realiseren is,
dat het westfront zich uitstrekte van de
Zwitserse grens tot Nieuwpoort aan de
Vlaamse kust. Van de bergen tot het 
vlakke land aan de kust. Er is dus, voor
ons genisten, nog heel wat te ontdek-
ken. Dan krijg je plots het boek “Velden
van weleer, reisgids naar de Eerste 
Wereldoorlog” in handen.

Chrisje en Kees Brands, beiden gepen-
sioneerd hoogleraar en auteurs van het 
boek, delen sinds de jaren 70, WW1 als 
“hobby”. Hun hobby heeft aan de basis 

gelegen van het boek. Het handzame
pocketboek is geschreven als een reis-
gids. Met deze gids kan men vanuit de
luie stoel de reis maken. Een reis langs 
vele plaatsen, nog bestaande fortifica-
ties en loopgraven. Maar ook langs mo-
numenten en musea, van heel groot 
tot heel klein. Zittend in de stoel waant 
men zich ten tijde van de grote oorlog. 
Men kan, wanneer men de tijd en de
mogelijkheid heeft, de routes, ruim 
2000 kilometer, ook zelf bereizen. 
Aan één stuk of in delen, gedurende 
bijvoorbeeld een lang weekend. Met de 
auto, motor of soms te voet. De routes 
zijn met wegnummers, afslagen en al, 
vetgedrukt en makkelijk te volgen.

Het boek is een reis in de tijd maar is, 
zoals de auteurs zelf beschrijven, niet 
compleet. Het is ondoenlijk om een 
compleet werk te maken. De gevech-
ten in onder meer het Midden-Oosten, 
Rusland, Italië en Turkije blijven buiten 
beschouwing. Het bevat nu al veel in-
formatie, maar is gelukkig overzichtelijk 
opgezet. Bezienswaardigheden staan 

Tekst  ||  Redactie

100 Jaar geleden was de Eerste Wereldoorlog in volle hevigheid 

gaande. Een oorlog die zijn weerga niet kende. Een oorlog waar de 

eerste tanks werden ingezet, de eerste chemische oorlogsvoering 

en de eerste luchtvaartacties plaats vonden. Alhoewel Nederland 

neutraal bleef ging de oorlog hier niet onopgemerkt voorbij. 

Dagelijks berichtten de kranten over de strijdende partijen en ving 

het zuiden veel vluchtelingen op.
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militaire en civiele middelen wordt ken-
nis gedeeld en stelt het ons in staat om 
de juiste producten te verwerven. 
Naast diverse militaire genodigden stelt 
de VGOO deze dag open voor VGOO 
leden die nog daadwerkelijk in actieve 
dienst zijn en een directie relatie hebben 
met de 4 onderwerpen van deze dag: 
Demolitie / Search / Camouflage / Genie 
Inlichtingen & verkenningen. 

Meer informatie ten aanzien van het 
programma en het aanmelden voor 
deze Genie Relatiedag komt in de vol-
gende Promotor 155 – Lente 2018.  ||

Als rode draad richtten we het vizier op 
“De blik op het Oosten”. C-Las heeft 
voor zijn operationele eenheden de 
focus verlegd richting de dreiging uit 
het oosten. Deze verschuiving bete-
kend veel voor de parate eenheden en 
daardoor ook zeker voor de eenheden 
die vallen onder het opleidings-en 
trainingscommando. 

Onder auspiciën van het OTC en de 
MSS in het bijzonder, komen vele een-
heden van de Landmacht en de overige 
krijgsmachtdelen naar Reek voor oplei-
dingen en trainingen. Het is essentieel 
op de hoogte te zijn van de laatste ont-

wikkelingen. Het OTC Genie is de ken-
nisautoriteit op het gebied van o.a. 
Demolitie / Search / Camouflage / Genie 
Inlichtingen & verkenningen. Juist deze 
onderwerpen bepalen de inhoud van 
deze 2018 Genie Relatiedag. 

De technische ontwikkelingen zijn de 
laatste jaren hard gegaan, waardoor 
ook in opleidingsland grote stappen 
gemaakt moeten worden. Wij proberen 
onze wensen te koppelen aan de moge-
lijkheden die diverse civiele bedrijven op 
onze vraag kunnen leveren. 
Door het samenbrengen van de bedrij-
ven en militaire gebruikers van diverse 

Op woensdag 20 juni 2018 organiseert de Vereniging Genie Onderofficieren de jaarlijkse Genie  

Relatiedag. Dit evenement organiseert de VGOO op verzoek van onze Regimentscommandant  

kolonel Burg Valk. De afgelopen jaren was de VGOO te gast bij de parate bataljons en zijn daarom  

blij met de geboden mogelijkheid om dit jaar deze Genie Relatiedag te organiseren in Reek. Een  

prachtige buitenlocatie van de Mineurs en Sappeurschool van het OTC Genie. 
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