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vgoo contactdag

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u en uw partner uit om op vrijdag 21 september deel te nemen aan de jaarlijkse
VGOO contactdag en de algemene ledenvergadering in de Apenheul te Apeldoorn

TIJDEN EN PROGRAMMA
12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 16.30
17.00 - 18.30

0ntvangst met een kopje koffie en wat lekkers
U krijgt alles te horen en te zien over de bewoners tijdens de rondleiding
Algemene ledenvergadering en vrije tijd voor de partners
Heerlijk Spaans- en Italiaans Tapas buffet

AANMELDEN:
U kunt zich voor 1 september aanmelden door overmaking van e 15,00 p.p., op bankrekening
NL60RABO0104823577 t.n.v.: D. de Groot, VGOO o.v.v.: ‘VGOO Contactdag 2018

VRAGEN?
Bel of mail Aooi Jan-Willem Timmermans 0614174209 of JW.Timmermans@mindef.nl
Met vriendelijke genie groet, Het bestuur VGOO

Adres Apenheul: J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn | Parkeren op parkeerplaats “Berg en Bos”
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redactie

Als ik dit schrijf gaat de eerste PROMOTOR van 2018 alweer
naar de drukker. Het is tevens de laatste PROMOTOR die ik
als hoofdredacteur verzorgd heb. De volgende PROMOTOR zal
ik samen met de nieuwe hoofdredacteur adjudant Erik Slingerland aanlopen, zodat hij op de hoogte wordt gebracht van de
procedures en de workflow, om te komen tot dit magazine.
Tekst || Elnt Nico Stip, Hoofdredacteur

 

In 2001 ben ik begonnen als hoofdredacteur, om dat een jaar later over te
dragen aan Martin van Veldhoven en
verder zitting te hebben in de redactie.
Toen Bernhard Oude Nijhuis in 2003 aangaf dat hij na vele jaren uitstekend werk
te hebben afgeleverd, wilde stoppen met
het verzorgen van de lay-out, heb ik die
werkzaamheden overgenomen.
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In eerste instantie was de lay-out van de
PROMOTOR nog in zwart-wit, later in
Full Colour. U kunt begrijpen dat in die
zeventien jaar het een en ander veranderde. Een paar belangrijke zaken wil
ik hier noemen. In 2005 zijn we met de
PROMOTOR weer teruggekeerd in het
‘nest’ van Naber Media Exploitatie, nu
Green Paper Association. Deze terugkeer
gaf ons een bevrijdend gevoel, want de
acquisitie van advertenties werd nu door
John Akkerman gedaan. Ook ging het
blad kwalitatief met sprongen vooruit, al
was het af en toe zoeken naar de beste prijs/kwaliteit verhouding ten aanzien
van de drukkerijen. In 2010 maakten we
weer een sprongetje voorwaarts met
nieuwe kleuren, lay-out en huisstijl en
werden de andere geniebladen GENIE

en GENIST ook in
deze ‘Look & Feel’
1-2016
uitgevoerd. De identiteit van de PROMOTOR bleef overeind;
een blad door en voor onderofficieren
waarin de doelstelling van de VGOO
gestalte krijgt. Vanaf oktober 2013 ben
ik gestopt met het opmaken van de
PROMOTOR en is dit door een professionele opmaakstudio gedaan. En eerlijk is
eerlijk, het was een verbetering en was
wat ik deed, slechts goedbedoeld.
Inmiddels is het blad een magazine geworden en mogen we er trots op zijn.
VGOO

Het hier en nu
Het is een dunnere uitgave geworden
dan dat u van ons gewend bent. Dat
heeft allerlei oorzaken, maar één oorzaak
is toch wel dat we het als Genie ontzet-

tend druk hebben waardoor het schrijven
van artikelen een lagere prioriteit krijgt.
En dat leidt weer tot deadlines die worden overschreden en artikelen die worden doorgeschoven naar een volgende
uitgave. Maar wat in het vat zit, verzuurt
niet. Deze PROMOTOR bevat, naast het
gebruikelijke verenigingsnieuws, een artikel over Wargaming. Wat het is en hoe
het anno 2018 is uitgevoerd kunt u lezen
in het artikel dat geschreven is door Erik
Slingerland. Tevens een artikel over de
ervaringen van genisten in de Module
Bravo. Geschreven door een aantal soldaten van 41 Pagnbat en hier en daar
een beetje geredigeerd door de redactie.
Het is heel interessant om te lezen hoe
professioneel deze soldaten hun taken
uitvoeren. Ook interessant zijn de artikelen over de missie in Jordanië en de
ervaringen met de APC Boxer in de VTO
KMS GN.
Daarnaast zijn een aantal verslagen van
101 Gnbat over de in Bergen-Hohne
gehouden oefening Engineer Victory-1
te lezen. Ik wens u veel leesplezier toe en
geef bij deze het hoofdredacteurschap
over aan mijn opvolger Erik Slingerland.
Sodeju! ||
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vereniging

De eerste Promotor van 2018 en tevens de laatste onder de algehele
bezielende leiding van onze hoofdredacteur Nico Stip. Verderop
in deze uitgave zal de scheidend hoofdredacteur een terugblik
geven op zijn lange periode van niet aflatende inspanning voor
de VGOO in het algemeen en voor de Promotor in het bijzonder.
Nico, namens alle leden enorm bedankt voor alles wat jij hebt
gedaan voor dit mooie magazine.
Tekst || Aooi Tonio van Rhee, voorzitter VGOO

Als bestuur kijken wij met trots op de
inspanningen die door de redactie zijn
geleverd en met het feit dat de opvolger
van Nico Stip onder de huidige redactieleden is gevonden. Wij wensen adjudant
Erik Slingerland heel veel plezier en wijsheid toe in de uitvoering van de taak van
hoofdredacteur van de Promotor.
Op 3 februari j.l. bereikte ons het trieste
nieuws dat onze Nestor, Philipp Meissenberg, op 99-jarige leeftijd is overleden.
Philipp was ruim twaalf jaar de Nestor
van de onderofficieren van de Genie.
Hij was een graag geziene gast bij diverse gelegenheden van ons Regiment
en de VGOO. De Wapendagen, het
Corpsdiner Genieonderofficieren en de
jaarlijkse VGOO Contactdag, Philipp was
van de partij. De laatste jaren was Philipp onafscheidelijk van zijn rollator. Op 8
februari is een grote groep oud-collega’s
en actief dienende genisten aanwezig
geweest bij de uitvaart in het crematorium te Rosmalen. Op geniewaardige wijze hebben de Regimentscommandant en
de Regimentsadjudant invulling gegeven
aan deze afscheidsceremonie.
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In diverse artikelen is aandacht besteed
aan de wijze waarop de diverse Geniegeledingen hun achterban informeren. De
leden van de VGOO worden nu, en blijven ook in de toekomst, geïnformeerd
worden door de Promotor. Als zelfstandige vereniging met een eigen autonome redactie hechten wij heel veel waarde aan ons verenigingsblad. Uiteraard
streeft onze redactie naar een goede samenwerking met de redactie van ‘de Genist’ en met de overige geledingen van
ons Regiment. Dit blijkt onder andere uit
de afstemming van de onderwerpen en
de verschijningsmomenten van de bladen en het gezamenlijk organiseren en
deelnemen aan sommige activiteiten.
De VGOO is trots op de jarenlange samenwerking met Green Paper Association en de activiteiten die wij in het kader
van deze samenwerking verzorgen.
Op 20 juni 2018 organiseert de VGOO
de Genie Relatiedag 2018. Dit jaar is
het OTCGenie en de Combat Engineerschool in het bijzonder, de host eenheid
voor deze Relatiedag. Op de locatie van
de Mijnenschool in Reek worden diverse

Onze nestor: Philipp Meissenberg

civiele en militaire relaties en partners uit
het bedrijfsleven met elkaar in contact
gebracht. Kennisdeling en elkaar informeren omtrent wensen en mogelijkheden is het hoofddoel om met elkaar in
gesprek te komen. Met de ervaringen uit
voorgaande jaren kijken wij wederom uit
naar een vruchtbaar evenement.
Geïnteresseerde, actief dienende leden
van de VGOO kunnen zich aanmelden

voorwoord

bij adjudant Herman Jogems. Elders in
dit nummer staat de juiste info om dat
te doen.
Op vrijdag 21 september 2018 houden wij onze jaarlijkse Contactdag en
de Algemene Ledenvergadering van de
VGOO. Deze contactdag vindt plaats in
Apeldoorn. Elders in deze uitgave wordt
de noodzakelijke info vermeld.
Naast de Promotor proberen wij de leden
op de hoogte te houden via onze facebookpagina en onze website. Vele collega’s hebben de pagina op Facebook al
geliked. Uiteraard maakt de VGOO ook
gebruik van de Regimentsapp.
In de toekomst proberen wij deze snelle
manier van communiceren om onze leden te informeren, sterk te intensiveren.
O.a. voor het aanmelden van activiteiten
en om de leden naar hun mening te vragen over bepaalde kwesties. Hiervoor is
het wel essentieel dat u als lid van de
VGOO ook de app van het Regiment
Genietroepen op uw telefoon installeert. Wanneer jullie iets op facebook

“De leden maken de vereniging
en door met elkaar in gesprek te
blijven zijn wij in staat om het
verenigingsgevoel daadwerkelijk
in stand te houden.”
of op de website willen plaatsen, aarzel niet en meldt dit aan de betreffende
contactpersonen.
Door het jaar heen zetten diverse leden
van de VGOO zich in voor de onderofficieren van ons regiment. Bij diverse activiteiten zoals jubilea, diploma-uitreikingen
en medaille-uitreikingen proberen wij de
doelstellingen van de VGOO kracht bij te
zetten. De leden maken de vereniging
en door met elkaar in gesprek te blijven
zijn wij in staat om het verenigingsge-

voel daadwerkelijk in stand te houden.
Elkaar ontmoeten en het onderhouden
van contacten buiten de directe dagelijkse werksfeer bevorderen het ‘wij-gevoel’
om deel uit te maken van de Vereniging
van Genieonderofficieren.
Ik hoop dat ik uw belangstelling heb gewekt, dus laat u niet langer ophouden
en lees en bewonder onze PROMOTOR.
Veel leesplezier! ||
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Tijdens de oefening Engineer Victory-1 (EV-1), genaamd Hadrian Engineer, van 101 Geniebataljon is
de sgt1 Rossel van Geniewerken (GNW) als Technische Ondersteuner (TO) ingezet. Voor het eerst
Fullcom. Op verzoek van de redactie deelt hij zijn ervaringen met ons, waarbij hij ook de
verschillende vormen van TO-inzet behandelt en dit met onderdelen uit zowel de Standard Operation
Procedure (SOP) van GNW als het bataljon ondersteunt.
Tekst || sgt1 Rossel
Vooraf
Ik ben als TO vanuit GNW ingezet bij
105 Gncie waterbouw.
In dit verslag komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Het optreden van de Technische ondersteuning van Geniewerken (GNW)
aan de te oefenende genie-eenheid.
• De beschrijving van de SOP van
GNW.
• De two-pager van 101 Gnbat (richtlijnen inzet TO-gp) die tijdens EV1 van
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kracht was.
• Mijn persoonlijke ervaringen tijdens
de voorbereiding (OATDOEM-proces)
en tijdens de uitvoering van fase 4
van de oefening EV-1 bij 105.
• Ter afsluiting een aantal persoonlijke
conclusies.

Two-pager van 101 Gnbat (richtlijnen inzet TO-gp) in het kort
De hoofdlijnen van de two-pager komen overeen met de SOP van GNW. Het

verschil is dat de two-pager duidelijkheid moet verschaffen over de taken
van TO-gp, de organisatie, de werkwijzen en de bevoegdheden.
Wat er uitspringt is de Full Command
(FULLCOM) ‘onderbevelstelling’ en dat
de TO-gp wordt opgenomen in de staf
van de eenheid. Dit gebeurt bij voorkeur
vanaf de start van de bevelvoering aan
de eenheid. De inbedding van de TO-gp
vanaf het begin de commandovoering
biedt de kans dat de TO-gp opgenomen

101GNBAT

De beschrijving van de SOP van GNW
Taken TO-groep zijn:
• Het bij aanvang maken van duidelijke detailafspraken
met de compagniesleiding omtrent de inzet van de TOgroep en de vereiste randvoorwaarden, gebaseerd op
de opdracht uit het bataljonsbevel.
Aan dit bataljonsbevel is meegeschreven door het MTGNW. De MT-GNW schrijft een GNW-order voor GNW
en dus de TO-groepen. Als het bataljon een nieuwe
order uitgeeft, geeft MT-GNW hier advies in en, indien
nodig, informeert hij de TO-gpn.
• Het leveren van genie-technisch advies in de betreffende vakgebieden aan de te ondersteunen eenheid.
• Het ondersteunen van (dus geen eigenaar van) de
planning, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van
infra-gerelateerde opdrachten. Dit omvat bijvoorbeeld
ook het advies m.b.t. tekortkomingen van tekeningen
en werkomschrijvingen. De daadwerkelijke invulling is
afhankelijk van de oefendoelen.
• Het coachen en begeleiden van kader en manschappen
in het vakgebied. De nadruk ligt op het kader. Zij zijn in
eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van hun manschappen.
• Het verzorgen van functionele O&T in het werk.
• Het uitvoeren en vastleggen van inspecties en (eind)
controles van de uitgevoerde werkzaamheden en in de
lijn communiceren.
• In het bataljonsbevel kunnen ook taken worden opgedragen die niet in voorgaande punten zijn genoemd.

Verantwoordelijkheden
• Het bijdragen aan een optimaal trainingsrendement
voor de eenheid.
• Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de
leiding van de te ondersteunen eenheid over kwaliteit
van de opdracht.
• Het toezien op veiligheid: veiligheid van de werkomstandigheden, veiligheid van de bouwplaats, veiligheid
van het personeel, veiligheid van de constructie en het
naleven van de regelgeving.

wordt en gezien wordt als gelijke aan de
SMOO vaktechniek. Hierdoor ontstaat
een vertrouwensrelatie in de eenheid en
acceptie, waardoor advies, begeleiden
en instructie op gebied van de technische uitvoering namens de commandant aan de pelotons, natuurlijker wordt
aangenomen. Het is wel sterk afhankelijk van de interpersoonlijke relatie
en het vertrouwen tussen de TO-gp en
de uitvoerende staf en pelotons/gpn.
FULLCOM heeft ook een risico.

Bevoegdheden
• Ingrijpen als de veiligheid dat vereist.
• Wijzigen van ontwerp in het werk als dat geen consequenties heeft voor einddoel en randvoorwaarden
(voornamelijk logistiek) van de te steunen eenheid.
• Overige bevoegdheden liggen bij de commandant van
de te steunen eenheid.

Wijze van optreden
• De inzet staat tijdens de oefening in het teken van het
maximaal behalen van de opgedragen trainingsdoelen
van te steunen eenheid. Deze (SMART) oefendoelen
worden voor de oef vastgesteld door het bataljon.
• TO-gpn worden geformeerd d.m.v. een GNW-waarschuwingsbevel dat voor het batbevel verschijnt.
In deze order van GNW staat ook het oogmerk van
C-GNW en verwachte vervolgopdracht. Als er onverwachte zaken gebeuren en er moet snel ter plekke een
besluit genomen worden, doet H-TO-gp dat op basis
van deze zaken.
• In geval van Direct Support (DS) kan de cie geen
opdrachten geven. Bij TACOM kan dat alleen over de
opgedragen taken.
• Hoofd TO-groep neemt na de bataljonsbevelsuitgifte
(voor de oefening) contact op met de te steunen eenheid om de inzet af te stemmen.
• Tijdens de oefening heeft TO-gp geregeld afstemming
met de ciesleiding over de opgedane bevindingen en
de inzet en de verdeling van de TO-cap in de komende
periode (bij meerdaagse steun).
• Het TO-personeel zorgt dat bij de Ops (GNW) bekend is
wat hun programma, werklocaties en bijzonderheden
voor de komende 24 uur zijn.
• Ops (GNW) houdt TO-gp in het (technische) plaatje van
de oefening.
• Communicatie van wijzigingen, knelpunten en behoefte aan extra TO-cap gaat via de lijn en de voor de oefening beschikbare communicatiemiddelen. Bij DS gaat
dit dus rechtstreeks naar de Ops (GNW), bij TACOM
gaat dit via de te steunen eenheid.

De eenheid kan de TO-gp voor algemene taken inzetten. Als dat gebeurt loopt
de eenheid kans dat de TO-gp het overzicht kwijt raakt, waardoor de taken
waarvoor de TO-gp bedoeld is, niet
goed kunnen worden uitgevoerd.
Daar moet de eenheidscommandant
voor waken.

Mijn persoonlijke ervaring
Onderstaand beschrijf ik mijn persoonlijke ervaringen die ik heb opgedaan bij

de voorbereiding (OATDOEM-proces)
en tijdens de uitvoering van fase 4 van
de oefening EV-1 bij 105 Gncie waterbouw. Bij het uitgeven van het bevel van
101 Gnbat aan 105 Gncie waterbouw is
er aangegeven welke TO-steun de eenheid nodig had. De TO-gp bestaat standaard uit een projectleider, BK, ET, IT, FK
en Civiele Techniek (CIT). Uit de analyse
bleek dat de opdracht civieltechnisch
zwaar was. De behoefte was om vanuit
de TO-gp tijdens de voorbereiding en
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fase 4 een permanent steun voor civiele
techniek te krijgen. De steun van ET,
IT, FK en BK was op afroep. Vanuit de
vakgroep CIT was ik aangewezen om bij
105 tijdens de voorbereiding EV-1 en in
fase vier FULLCOM mee te draaien. Dat
betekende dat ik bij de opstart van de
commandovoering aanwezig moest zijn
om tijdens het OATDOEM-proces advies
te kunnen geven over de specifieke
civieltechnisch opdrachten.
Het OATDOEM-proces door de staf was
voor mij de eerste keer dat ik als TO-er
mee moest draaien; dat was even schakelen. Goede afspraken zijn gemaakt
omtrent de steun die gegeven moest
worden op het gebied van stafwerkzaamheden en over de leerdoelen die
ik zelf voor ogen had voor het ostdet.
Er is bij de planning voor gekozen om
de opdrachten te verduidelijken en hoeveel (grove) groepsuren met bouwmachines het zou kunnen inhouden.
Dat was voor de staf genoeg om de
analyse planning op CIT rond te kunnen
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maken. De CIT-opdrachten voor 105
bestonden uit:
• MSR/ASR-viaduct en de
waterhuishouding;
• ‘Wachtpost laag’ met houten dak op
terp (ondersteuning van ostdet);
• Decor house op terp (ondersteuning
van ostdet);
• Perimeter gnk-locatie (ondersteuning
van ostdet).
De CIT-opdrachten voor 102 (tijdens
fase 4 FULLCOM bij 105) bestonden uit:
• Perron met overkapping (opdr 501):
• Railway recovery (opdr 502);
• Railway-crossing (opdr 503);
• Roofing + platform (opdr 504).
Nadat het bevel aan het ostdet was
geven, kon ik beginnen aan een stuk
begeleiding.
Hierbij ging het om het maken van een
goede planning en uitleggen hoe de
opdracht in elkaar stak en wat de mogelijkheden waren. Uiteindelijk heeft
het ostdet zelf 4 mogelijke planningen

‘tot op de enkele man’ gemaakt.
Het ostdet bestond uit de volgende
functionarissen:
• Pc
• C-GWWgp
• 2x machinist HGM/wiellaadschop,
waarvan 1 plv gpc
• 1x machinist DZ/bedienaar
wiellaadschop
• 1 machinist/bedienaar wiellaadschop
• 2x kau chauffeur/ vakman gww
• Krn-gp
• Matleg-gp
Na anderhalve dag werd het ostdet
aangevuld met een aantal personen van
103 Constrcie en 412 Pagncie:
• C-GWW gp
• 3x bedienaar wiellaadschop
• 3x kau chauffeur/vakman gww
• 1x kau chauffeur/vakman gww
(van 412)
Bij de uitvoering in fase 4 werd de
TO-gp CIT geïntegreerd bij de cie en
FULLCOM gesteld. De verplaatsingen

101GNBAT
kunnen regelen. Uiteindelijk is het in
de uitvoering goed gekomen en liep
het toch volgens de planning die ze
hadden gemaakt. Elke morgen kwam
de TO-gp langs om de voorderingen te
bekijken en door te nemen en kon ik als
TO bespreken over wat er nog moest
gebeuren en of er veranderingen hadden plaatsgevonden. Dat gold ook voor
de locatie van 102, want die viel zoals
eerder gezegd, ook onder 105.
Nieuw voor de verkenningsgroep was
dat ze een verdichtingsmeter (TERRA
4000) bij zich hadden. Hiermee kon het
‘gemaakte werk’ op de gevraagde verdichtingswaarde gecontroleerd worden.
Of die was behaald of nog verbeterd
moest worden. Dit kwam in het begin

richting het operatiegebied, Trident, en
het inrichten hiervan ging voorspoedig.
De verkenningsgroep ging de opdrachten uitzetten met de GPS Topcon. Ze
begonnen eerst met opdracht 504,
daarna 502 en 503.
Bij opdracht 501 was de uitzettekening
niet compleet en moest bijgewerkt
worden. Dat was, proceduretechnisch,
niet eenvoudig om te doen, want de
TO was FULLCOM. Er moest dus via
de staf aangegeven worden wat er
veranderd moest worden. Vanuit de staf
moest dit eerst via de Sie3 van het bat,
wat uiteindelijk veel tijd heeft gekost.
Als de TO Tactical Command (TACOM)
had gestaan dan had hij het meteen

enkele keren voor, maar na correctie is
het niet meer voorgekomen. Op beide
werklocaties werd goed gewerkt om het
doel te halen. Omdat de TO, FULLCOM
‘onder bevel was gesteld’ kon er op tijd
advies gegeven worden aan de staf en
de pc/gpc. Zoals eerder gesteld, werden
de adviezen op technisch werkgebied
veel beter aangenomen omdat TO direct
werkzaam was voor de oefende eenheid. Dat kwam de positieve werksfeer
ten goede.
Er werd regelmatig teruggekoppeld met
de gpc waarbij de maatvoering en werkaanpak besproken werd. Op het gebied
van leermeester heb ik ook nog bij kunnen sturen, met name bij werkaanpak

en zaken ter verduidelijking voordoen.
De werkzaamheden van de GWW-vakman zijn goed naar voren gekomen.
Het is een vereiste dat men het vak
beheerst. We hebben goede dingen
gezien bij het maken van het viaduct bij
105 en ook bij 102 bij het uitvoeren van
hun opdrachten.
Tijdens fase 4 is er één moment geweest waarbij ik een algemene staftaak
heb uitgevoerd. Dit is na goed overleg
gedaan en het heeft niet gestoord in
de werkzaamheden waar voor ik was
aangesteld.
De wens van de commandant was het
viaduct en de andere opdrachten op tijd
en zo veilig mogelijk af te leveren. Dat is
gelukt omdat de samenstelling van het

ostdet goed was waarbij de inzet van
de hydraulische graafmachine en de
dozer een hoofdrol hebben gespeeld.

Conclusies
Voor mij was het een geslaagde oefening waarbij alle afspraken zijn nagekomen en alle leerdoelen zijn behaald.
Tevens mag gezegd worden dat 105
Gncie Waterbouw een mooie cie is
om voor te werken. Of een TO-gp FULLCOM of TACOM onder bevel gesteld
wordt is afhankelijk van de opdracht.
Persoonlijk had ik graag een allround
vakman bij 105 gezien. Op deze wijze
was het verschil te zien geweest. Mogelijk is dat een idee voor de toekomst. ||
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In maart 2018 is 101 Gnbat op oefening: Engineer Victory-1 in Bergen–Hohne. Eén van de doelstellingen van de oefening is: Het operationeel gereed stellen van 105 Gncie waterbouw d.m.v. het
uitvoeren van Engineer Victory-1. Hiervoor wordt 102 Constrcie opgedeeld in een Taskforce Black
o.l.v. 105 en zit de staf van 102 tijdens de oefening in de O&T-rol om 105 technisch en tactisch naar
een hoger niveau tillen.
Tekst || Sgt1 Peter de Jongste, OPC GWW 102 Constrcie
De opdrachten voor 105 zijn:
• het aanleggen van een stuk
spoorrails;
• het maken van een laad- en
losperron;
• het plaatsen van een stopblok;
• het maken van een spoorwegovergang.
Doel van deze opdrachten is om ‘het
Amerikaanse leger te kunnen laten ont-
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plooien in de omgeving van de landsgrens met Roodland’ (de oefenvijand).

Mooi extraatje: 2 dagen
In Theatre Training (ITT)
Het is voor een constrcie een buitenkansje om te kunnen schieten op Bergen-Hohne: tijd om beter te worden in
het optreden in een combat scenario.
Schieten, verzamelgebieden betrekken,
convoy ops rijden, is iets wat recent niet
veel meer gedaan is en dit is dus een

mooie kans om alles weer op te frissen.
Na de eerste 2 dagen zijn we onder
bevel gekomen van 105 en startte de
oefening ‘echt’ met het constructiedeel
van de oefening. Binnen de Taskforce
Black opereerden wij als GWW-groep
van 11 man en hadden wij de kans om
voor het eerst te werken met nieuw
materieel. Zo is de Volvo hydraulische
graafmachine is voor het eerst ingezet
bij 102. Specifiek als spoorgereedschap
waren de nieuwe Robel universele boor-

101GNBAT
schroefmachine, de verticale trilnaald en
dommekrachten meegenomen.

Demonteren spoor (door 7 pax)
Het spoordeel verkeerde in slechte staat.
Het ‘lag op één oor’. Bielzen lagen niet
op de juiste afstand en de spoorstaven
waren op verschillende punten aan
elkaar gemaakt. Daarnaast verschilden
de diktes van het spoor over de gehele
lengte. Het was een soort ‘lappendeken’
van losse elementen. Het demonteren
verliep vlot. Waar vroeger veelal de
oude slagmoersleutel werd ingezet,
hadden wij voor het eerst de beschikking over de universele boorschroef-

doen. De ervaring hiermee liep dan ook
uiteen. We zijn tegen knelpunten en
uitdagingen aangelopen.
De voorbereiding naar de oefening was
niet optimaal, als gevolg van de VeVagroepen die in de voorgaande weken
over de vloer waren bij 102. Daardoor
moesten we ter plekke het plan van
aanpak maken voor het terugbrengen
van het spoor.
We kozen ervoor de ‘onderbaan’ te
egaliseren en daarna één-voor-één de
bielzen en spoorstaven aan te brengen.
Dat bleek niet de juiste aanpak.
De demonteerploeg en monteerploeg

Toch was het nog geen walk in the park.
De opgave bleef nog steeds uitdagend
doordat we af en toe mankracht misten.
Het dreigingsniveau vroeg om een hoge
mate van beveiliging. Toen de inzet voor
de beveiliging afnam zat er continuïteit
weer in de werkzaamheden en zat iedereen goed in zijn taak en rol. Het afmaken van het spoor verliep toen ook vlot.

Laad- en losperron
(door 3 tot 4 pax)
We hebben het tegenwoordig veel over
kruipen, lopen, rennen. Waar de aanpak
voor het spoor nog ‘kruipen’ was, was
de opdracht voor het laad- en losperron

Laadperron in aanleg
machine (Robel). Door veel oudgedienden werd dit als een verademing gezien.
Veel collega’s gaven aan dat het veel
minder fysieke inspanning kostte.
Geen bekende benzinestank meer die
werd veroorzaakt door de verouderde
motoren en veel minder decibellen
door de afstand naar de aandrijving/
motor aan de andere kant. Ergonomisch
zit deze machine ook beter in elkaar.
Tijdens deze werkzaamheden hadden
we mooi weer, het was zonnig, en
iedereen had er zin in!

Terugbrengen spoor
Over het algemeen is het werken aan
het spoor niet iets dat wij frequent

liepen elkaar in de weg. Na overleg
zijn we tot de conclusie gekomen dat
we beter decentraal segmenten van
ongeveer 7 meter konden voorbereiden,
om deze als geheel op de juiste plek te
leggen. Na het opdelen in demonteer/
monteerteams hadden we de slag te
pakken. Voor het op hoogte stellen
hadden we een nieuw soort dommekracht ter beschikking. Voordeel hiervan
is dat je geen extra gereedschap nodig
hebt om de hoogte te verkrijgen.
De ballast kon makkelijker en sneller
onder de bielzen worden gebracht met
behulp van de zogeheten Robel trilnaald. Deze verdeelt de ballast op een
eenvoudige manier onder de bielzen.

‘rennen’. De ervaring van de club die
erop zat, het plan dat in Nederland al
tot in de puntjes was voorbereid, de
continuïteit binnen de groep (ze waren
allemaal op wacht, of allemaal on
site) en de inzet van de nieuwe Volvo
hydraulische graafmachine maakten het
aanleggen van het laad- en losperron
tot een succes. Met minimale inzet van
mankracht is er een fantastisch mooi
strak stukje werk afgeleverd.

Overweg
Het team dat het laad- en losperron
heeft aangelegd heeft ook de voorbereiding gedaan voor de overweg.
Knelpunten: in de tekening was het
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“Uniek aan deze
opdracht was
dat we de overweg
van hout gemaakt
hebben.”

hoogteverschil in het terrein niet
meegenomen. Daardoor kwam er
een aangepast plan van aanpak met
een uitgebreidere inzet van mens
en machines. Dit ging ten koste van
de snelheid van het aanleggen van
het spoor. Door de omslag van het
weer een paar dagen eerder werd
het een uitdagende situatie. ’s Nachts
vroor het dat het kraakte waardoor
de ondergrond was bevroren. Als
voorzorgsmaatregelen hadden we
zeilen op de grond gelegd, maar
desondanks moesten we tot halverwege
de dag wachten tot de grond weer
bewerkbaar was. Uniek aan deze
opdracht was dat we de overweg van
hout gemaakt hebben. Dit materiaal is
door Geniewerken gekozen als pilot.
Zij willen over een jaar kijken hoe het
materiaal zich heeft gehouden en of dit
vaker gebruikt kan worden.

Overweg gemaakt van hout

Stopblok
Om het geheel af te ronden en tot in de
puntjes op te leveren is er een stopblok
geplaatst. Er was nog geen stopblok
ter plekke. Het blok dat is aangesloten
op het aangelegde spoor, is door ons
als GWW-groep van een andere locatie
gehaald. Geen spannende klus, maar
wel net iets wat nodig was om de
opdracht met een voldaan gevoel netjes
te kunnen afsluiten en op te leveren.

Sfeer
Het was een oefening in goede sfeer.
Er was ruimte voor een grap en een grol
wanneer het kon.
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Er werd veel en hard gewerkt onder
pittige weersomstandigheden.
De uitbraak van een griepje/virusje
maakte het er niet makkelijker op.
Eetmomenten werden soms vergeten
doordat men lekker in de flow zat,
waardoor het ouderwetse gevoel van

saamhorigheid versterkt werd.
Trots op de GWW-ploeg, een mooi
eindresultaat neergezet en veel ervaring
opgedaan met de discipline ‘spoor’.
Iets wat we niet vaak tijdens een
oefening aantreffen. ||

wargaming

De laatste tijd hoort men steeds vaker de kreet “Wargaming”. Veel van ons horen onze superieuren
er wel eens over praten, maar hebben geen beeld bij het hoe en wat, terwijl het voor ons allen
mogelijk een interessante wijze van het vergaren van standpunten en het ontwikkelen van
mogelijkheden is. Is er een format voor wargamen?

Hoe maak je dan iemand duidelijk wat

wargamen is?
Tekst || Adjudant Erik Slingerland
Medio februari mochten twee collega’s
deelnemen aan de wargame “Operation
Total Force Genie”, een wargame om
tot inzicht te komen over het mogelijke
optreden van Genie-eenheden in het
achtergebied, samen met het bedrijfsleven, waarover later meer. Voor de beide
collega’s nieuw, maar met de opgedane
positieve ervaringen, zeker een reden
om die met u te delen. Het was de wijze
van aanpak en de verrassende wijze
van invulling van de opdrachten door

Wikipedia verklaart:
Een wargame kan een oefening zijn voor professionele legers, waarbij dan voornamelijk commando- en communicatiestructuren getest worden. Dergelijke grootschalige wargames worden tegenwoordig meestal uitgevoerd met behulp van
uitgebreide informaticasystemen. Ook binnen het bedrijfsleven is het wargamen
(alhoewel men dan eerder spreekt van business games) bekend. Hierbij worden
dan vooral de strategie en de operationele plannen uitvoerig getest.

anders te denken, die een frisse wijze
van benaderen naar voren bracht. Een
wijze die we, ook als onderofficieren,

op andere momenten, bij andere cases
zeker ook kunnen toepassen. In het artikel, wat geschreven is als een verslag,
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staan ook wat samenvattingen welke
bijdragen aan de beeldvorming.
Voordat ik de wargame met u deel,
neem ik u eerst even mee in de geschiedenis om het probleem te schetsen
welke aan de basis ligt van het vinden
van oplossingen.

De afgelopen 30 jaar
In 1989 valt de muur en gaat de krijgsmacht haar grootste bezuinigingen ooit
in. Kennis en kunde van het grootschalig optreden vervallen en de wijze van
optreden verschuift naar Peace-Support
en Peacekeeping operaties waarvan de
UNPROFOR-missie in 1992 de eerste
grote inzet na de koude oorlog is.
Opleidingen staan meer en meer in het
teken van de wereldwijde inzet.
Materieel dat aangekocht wordt staat
in het teken van “missies”.
Dan is het 2014 en annexeert Rusland
de Krim. Verschillende landen zien dit
als zeer agressief en bezinnen zich op
plannen om het gevaar uit het oosten
te keren. Voor de Landmacht is dit het
begin van de “Blik op het oosten”.
Het oosten? Dat hebben we toch bijna
50 jaar gedaan? Trek een paar oude
ordners uit de kast of vraag een paar
oude kolonels en adjudanten en we
weten weer wat we moeten doen.
Was het maar zo simpel. De organisatie
is anders. Waar vroeger voldoende
(groene) KMAR was om samen met de
Aan- en Afvoer Troepen (AAT) de zogenaamde wegherstelorganisatie, belast
met het openhouden van legerkorpsroutes, uit te kunnen brengen, zijn er nu alleen nog maar een paar bouwmachines.
Machines die aangekocht zijn om meer
te kunnen dan alleen binnen gestelde
tijden de belangrijkste wegen te kunnen herstellen en/of open te houden.
Vandaag de dag gaat het ons als maatschappij, na de economische crisis van
2009, voor de wind, krijgt de Krijgsmacht er geld bij en is er zelfs sprake
van uitbreiding van de Genie. Daarnaast
stromen verschillende nieuwe voertuigen in of worden oude voertuigen de
komende jaren vervangen. Nadeel van
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de aantrekkende economie is de personele leegloop bij de eenheden.
De Russische beer uit het oosten is een
andere dan 30 jaar geleden. Ook zij zijn
veel kleiner. Het defensiebudget is zelfs
kleiner dan de verhoging van de Amerikanen alleen al voor dit jaar. De NAVO
heeft een veelvoud aan troepen, schepen en vliegtuigen. Wat de NAVO ook
heeft is een trage besluitvormende
organisatie omdat heel veel landen in
alle besluiten hun inbreng willen hebben. De Russen daarentegen kunnen
heel snel troepen verplaatsen en inzetten, wat van invloed is op het mogelijke
optreden. Het grootschalig optreden zal
er, volgens enkele “kenners”, niet meer
van komen maar zal zich beperken tot
“acties” op plaatsen waar bevolkingsgroepen met een Russische entiteit onderdrukt worden. Plannen maken voor
de toekomst is dus even iets anders dan
een oude ordner of een adjudant er bij
halen.

Anno 2018
Het ruimere budget voor Defensie biedt
ook mogelijkheden om “kennis” in te
huren. Kennis welke we kunnen gebruiken om een visie te ontwikkelen.
Kennis welke ook in het bedrijfsleven zit
en die soms een militaire achtergrond
heeft. Velen van ons weten dat het dit

bedrijfsleven is dat qua ontwikkeling
van nieuwe ideeën vaak voorop loopt
waarna wij volgen. Zoek de combinatie,
creëer een platform, haal het beste er
uit en voilà... definitie in Wikipedia is
achterhaald. Aldus is de basis gelegd
voor de wargame “Operation Total
Force Genie”

De wargame
De avond voor de wargame hebben de
deelnemers elkaar tijdens een social en
het opzetten van de boogtenten voor
de nacht beter leren kennen, wat van
belang was voor de dag van de game.
De dag zelf werd geleid door enkele
civiele partners van de MFBI-group met
ervaring in het organiseren, begeleiden
en werken met Defensie. Na de uitleg
van de spelregels en een introductie gaf
de gamecommandant, kolonel Valk,
onze RC, zijn intent: “Hoe kunnen we
op langere termijn komen tot duurzame samenwerking en wat zijn op korte
termijn de eerste stappen.”
Middels syndicaten, gevormd uit civiele
partners uit het bedrijfsleven, enkele
reserveofficieren van het Civiele Militair
Interactie Commando (CMICo), verschillende officieren van 101Gnbat, St
CLAS en het OTCGenie alsmede twee
onderofficieren, dienden een drietal opdrachten uitgevoerd te worden, de zo-

wargaming

Financiën komen vaak niet rond door
langdurige procedures en veel personen met inbreng soms onder tijdsdruk.
De markt is aan prijsschommelingen
onderhevig wat concurrentie met lange
procedures lastig maakt.
Voor een grote ambitie is geld nodig dat
er nog niet echt is. Blijven bedrijven wel
trouw wanneer zij elders meer kunnen
verdienen? Juridisch gezien verzuipen
we in de (wet-) en regelgeving. Defensie
durft in tegenstelling tot de markt de
wettelijke grenzen niet op te zoeken.
Qua cultuur blijken de verschillen minder groot. Ook burgers gaan door waar
militairen denken dat ze stoppen. Ook
burgers komen in gebieden met veel
geweld (zo niet meer).
Gegarandeerde capaciteit welke er wel
genaamde games. Deze games werden
steeds ingeleid en achteraf besproken.
De dag werd afgesloten met een after
action review (AAR).

Game 1
Na de social van de voorafgaande avond
is het goed om als eerste game na te
gaan waar samenwerking mogelijk is
en wat van invloed is. Anders gezegd:
“Welke actoren en factoren zijn van
invloed op een adaptieve krijgsmacht
(Hiermee doelt de gamecommandant
op de samenwerkingsplannen van de
Genie met de “Civilisten”). Werk dit uit
en presenteer dit.
Staand voor verschillende flip-overs
kwamen de syndicaten tot verrassende
conclusies. Wij denken veel hetzelfde.
We praten best wel dezelfde taal.
Vertrouwen in elkaar staat boven alles.
Voor allen is de communicatie essentieel. Geheimhouding, dreiging, screening en hiërarchie, daar is overheen te
komen. Lastiger zijn de juiste aanspreekpunten op steeds weer andere niveaus,
alsmede de wet- en regelgeving.

Game 2
De tweede game betrof, in grote tegenstelling tot game 1, juist een “Waarom
niet” gedachte.
Denk na als een ‘Red team’ wat wil

zeggen: kom met punten waarom samenwerking niet gaat lukken. Daarom
noemen we deze game ‘Red teaming’.
Probeer de kwetsbaarheden te onderkennen op de volgende vijf punten:
financiën, juridisch, cultuur, gegarandeerde capaciteit en een centraal
contactpersoon. Visualiseer dit met een
pakkende tekening waarin al uw punten
verwerkt zijn.
De syndicaten kwamen binnen de
beschikbare tijd tot de volgende
conclusies:

was en niet meer is blijkt voor Defensie
een doel op zich wat niet nodig is. Het
bedrijfsleven heeft ook veel, maar daar
hangt ook een voorzichtig prijskaartje
aan.
Als laatste punt kwam een centrale contactpersoon ter sprake. Het bedrijfsleven
is bang voor de vergadercultuur en
wil graag met een vast aanspreekpunt
zaken doen. Momenteel doet men zaken met dertig personen op een tiental
niveaus. Eén vast persoon brengt wel
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regiment
een risico met zich mee. Zij die minder
goed functioneren worden bij Defensie
niet snel vervangen….

Game 3
Na de eerste twee games is het tijd om
tot een Cause of Action (EMW) te komen. De opdracht: Ontwikkel een most
likely en een most dangerous variant.
Twee syndicaten kijken naar het oosten
(grootschalig conflict in Polen) en twee
syndicaten kijken naar een “vredesmissie” (Forward Operating Base in Mali).
Welke mogelijkheden ziet men voor de
bedrijven, welke mogelijkheden zien de
bedrijven? Probeer uw uitkomsten te
visualiseren met een maquette van ‘Kapla’. Denk hierbij aan wat er nu geregeld
moet worden en wat later. Wat zijn de
friendly forces, welke recourses zijn er
en welke selectiecriteria hanteert u?
Deze game noemen we, in tegenstelling
tot de rode variant, “Blue teaming”.
De uitkomsten van game 3 waren
natuurlijk niet zo verrassend omdat de
meeste punten bij twee eerdere games
al benoemd waren. Door de wijze van
aanpak van game 3 kwam er wel een
soort van samenvatting op de flip-over.
Weer bleek dat bedrijven de samenwerking niet schuwen. We hebben een
gezamenlijke interesse wat samenwerken eenvoudiger maakt. Men wil zelfs
personeel uitwisselen en/of opleiden.
Personeel dat overstapt kan mogelijk
als reservist wel eens terugkomen bij
Defensie. Het begin van een preferred
partnership? Vanuit het team ‘De doorzetters’ kwam de optie om het bedrijfsleven een ‘consortium’ te laten oprichten. De Genie geeft aan wat zij wil, het
consortium zorgt voor de oplossing/uitvoering. Een dergelijke oplossing maakt
ook de communicatie eenvoudiger.
Het risico en het verlies van mensen is
een punt van aandacht. Mogelijk kan
Defensie de beveiliging van de civiele
partners regelen wanneer het loodgehalte in de lucht hoog wordt.

After Action Review
Zoals bij militairen gebruikelijk is werd
ook deze dag met een AAR afgesloten.
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“Wij denken veel hetzelfde.
We praten best wel dezelfde taal.
Vertrouwen in elkaar staat
boven alles.”
Alle punten m.b.t. de drie games werden benoemd. De dag werd afgesloten
met de vraag: “Wat ga jij doen?” hiermee verschillende functionarissen ten
overstaan van hun collega’s al de
spreekwoordelijke kar te laten trekken.
Vanuit de Genie hebben de bedrijven
verschillende uitnodigingen ontvangen
om daar verder van gedachte te wisselen of het netwerk uit te breiden.

Samengevat
Hopelijk heeft u een beetje beeld van
een (mogelijke) wargame. De rol die de
twee onderofficieren hier hebben vervuld betrof met name reflectie voor de
bedrijven en het schetsen van situaties,
al dan niet in het missiegebied en het
optreden ten tijde van de koude oorlog.
Deze reflectie was ook goed voor de
generatie jonge officieren.

De civiele partners hebben zeker beeld
van het werk bij de Genie, net zoals de
militairen inzicht hebben in het denken
en handelen van de civiele partners,
wat hopelijk de basis is voor een goede
samenwerking in de toekomst.
Verrassend bleek geen van de directeuren moeite te hebben met klok kijken.
Iedereen was steeds keurig op tijd. Ook
hoefde niemand tussentijds de zaal uit
om een telefoontje aan te nemen. Dit in
tegenstelling tot verschillende militairen.
Afsluitend was het met name de ‘Red
teaming’ game wat met de verrassende
tegendraadse insteek leuke en frisse
oplossingen bracht. Drie opdrachten
om snel en creatief op doel te komen.
Een werkwijze die wij zeker vaker zullen
tegenkomen en kunnen toepassen. ||

OPERATIEN

Begin januari zijn wij, het 2e peloton van 411 Pagncie samen met de C-Cie van het 17e Painfbat,
afgereisd naar het hoge noorden voor module B. De eerste stap richting Litouwen, waar we in
januari 2019 samen onderdeel gaan uitmaken van de Enhanced Forward Presence (EFP). Na de
voorbereidingsweek voor het kerstverlof was dit het moment dat op elk niveau de integratie
getest ging worden. Daarnaast was er de uitdaging van de nieuwe binnendringingstechnieken en
-materialen en natuurlijk de Boxers in het kader van het gemotoriseerd optreden.
Tekst || Sld’n1 Seedorf, Poot, Wouters en Bron
Achteraf kijken we terug op een succesvolle oefening, lees; genisten samen
met snipers in de verkenning.
Gecombineerde secties vochten zich
door schuttingen, deuren en huizen.
Infanteristen rennend met concertinas
en commandanten samen in de
commandovoering.

Met als toppunt van integratie een gezamenlijk bevochten bruggenhoofd,
waarachter een brug werd gelegd,
waardoor vervolgens met de voertuigen
de aanval over voortgezet kon worden.
In dit artikel leest en ziet u de ervaringen
van de jongens in de strijd om Marnehuizen.

Sld1 Seedorf (minimi-schutter) en
sld1 Poot (gewondenhelper)
Tijdens de ‘optreden in verstedelijkt
gebied’ (OVG) oefening in de Marnewaard, waren mijn buddy, sld1 Poot en
ik, 2 weken aangeklikt bij Eenheid 5 van
de infanterie. Onze hoofdtaak was om
ze te ondersteunen tijdens het gevecht.
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Dit door middel van het uitvoeren van
genietaken en eventueel ook door
deel te nemen als medestrijder in het
gevecht. Offensieve genietaken die we
deden waren bijvoorbeeld schuttingen
doormidden zagen met de motorkettingzaag, explosief deuren breachen,
concertina’s beroeren en doorknippen
en het advies geven over een naderingsroute naar een volgend object. Hiervoor
hadden we verschillende materialen en
gereedschappen bij ons, zoals de bangelore, C-charge, saloon charge, Bolt
Cutters en nog veel meer.
Natuurlijk gingen we naast de genietaken ook knokken tegen de vijand om
het oord te zuiveren.
Daarnaast hebben we als defensieve genietaak de verdediging ingericht. Daarbij
hebben we mijnen geplaatst, een
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tankgracht gemaakt, de wegen richting
het oord afgezet met 3-rols concertina’s,
op verschillende plekken struikeldraadlichtseinen geplaatst en we hebben ook
gebouwen gefortificeerd.
Het leukste vonden wij het explosief
breachen van de deuren, omdat je de
lading met precisie op de deur moet
aanbrengen en omdat het natuurlijk
elke pantsergenist blij maakt om een
deur op te blazen.
Wat ik mooi vond om te zien was, dat
de vijand het moeilijk had met het doorbreken van de hindernissen, waardoor
ze veel tijd nodig hadden. Al met al
was het een leuke oefening waarbij
iedereen een belangrijke taak had om
het hoofddoel te behalen. We hebben
gezweet en gevochten maar aan het
eind was het een overwinning. Sodeju!

Sld1 Wouters (boordschutter)
Januari 2018 zijn wij naar oefendorp
Marnehuizen geweest om de Module
Bravo te draaien, samen met de C-cie
van 17 Painfbat. In deze 2-weekse
oefening hebben wij onze focus gelegd
op genie-advies en integratie met de
infanterie. De eerste week hebben
we een dag onze OVG-vaardigheden
getraind en een klein scenario gedraaid
om zo warm te draaien voor de rest van
de 2 weken. De rest van de eerste week
hebben we dag-oefeningen gedaan
met de infanterie. Deze bestonden uit
scenario’s waarbij een deel van het oord
genomen moest worden, waarbij de genie de infanterie steun verleende waar
nodig. Zelf werd ik als boordschutter
eigenlijk pas ingezet na de tweede dag.
Dit kwam omdat de infanterie erachter

module b

kwam dat het toch wel handig was om
een extra .50 te gebruiken, aangezien
zij zelf op de Bushmasters (Buma’s)
alleen een MAG hebben staan.
De tweede week begon op zondagmiddag toen we onze HVA’s hadden
gedaan en in verplaatsingsvolgorde
opgesteld stonden gereed voor vertrek.
Na een kort praatje van de CC van het
17de verlieten wij de poort richting ons
verzamelgebied. De eerst nacht bestond
uit routine draaien.
Die vroege ochtend werd bij duisternis
de aanval op het oord uitgevoerd.
De tweede dag opende ik het gevecht
door de resterende vijandelijke posities
met de .50 te bestoken. Kort hierna
deed onze infanterie-eenheid een succesvolle instap in de objecten.
Nog voor de middag was het oord
volledig in eigen handen. De rest van
de dag hebben wij alle hindernissen die
in het oord stonden in kaart gebracht.
De derde dag zijn wij aan de slag
gegaan met het consolideren van het
oord. Daarbij zijn wij vooral bezig geweest met force protection van logistiek
transport van en naar het oord voor de
aanvoer van materiaal.

De vierde dag hebben wij succesvol
een tegenaanval van de oefenvijand af
weten te weren. We hadden de oefenvijand al eerder kunnen uitschakelen,
maar de OT-ers hadden ze toestemming
gegeven om buiten het toegestane
gebied te verplaatsen. Onze verdediging
was op een dusdanige manier weggelegd dat ze er niet doorheen kwamen.

Als voertuigbemanning zorg je er ook
heel vaak voor dat de beveiliging rondom (360°) gegarandeerd is zodat de
bemanning in veiligheid hun zaken kan
regelen. Eten, voorbereiden voor actie
en magazijnen ‘optoppen’.
Ook zorgen wij ervoor dat alle spullen
van de groep die ze met een uitgestegen actie niet nodig hebben, meekomen in het voertuig.

Sld1 Bron (BOXER-chauffeur)
Mijn taak als chauffeur verschilde per
dag. De ene keer was ik iedereen aan
het opvoeren naar het inbraakpunt. Als
we eenmaal op dat punt waren liet ik
iedereen op een veilige locatie uitstijgen. Ondertussen had de boordschutter
de beveiliging opgepakt zodat iedereen
meteen aan het werk kon gaan. Toen
dat was gebeurd gingen we met de
Boxer weer terug naar de laatst gedekte
opstelling en wachtten we op het teken
dat we de andere groep er heen konden
brengen.
De andere keer waren we de gewonden-afvoerbak. Dus als er gewonden
waren gingen wij ze van een locatie
ophalen en brachten wij ze naar het gewondennest, zodat ze daar behandeld
konden worden.

Er waren ook momenten dat wij vol in
de aanval gingen met het voertuig, zodat we de voertuigen en het personeel
van de vijand van grote afstand konden
uitschakelen. De aandacht van de vijand
was dan gericht op onze voertuigen en
niet op het uitgestegen personeel.
Al met al heb je het best wel druk als
chauffeur, maar je krijgt wel alles mee
wat er gebeurt omdat je constant in de
verbinding zit. Je hebt heel veel verschillende taken en dat maakt het leuk
omdat je eigenlijk constant afwisseling
hebt.
Zelf heb ik heel veel opgestoken van
Module Bravo, omdat ik van heel veel
verschillende kanten het gevecht heb
meegemaakt. ||
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De krijgsmacht is op vele vlakken aan het vernieuwen. Nieuwe ontwikkelingen zijn aan de orde van
de dag. Deze ontwikkelingen zijn positief en dragen bij aan de krijgsmacht van de toekomst. Dat
geldt ook voor de invoering van het nieuwe pantservoertuig Boxer binnen de Landmacht, en voor
ons specifiek de pantsergenie-eenheden. De Boxer vervangt de verouderde YPR-serie. Binnen het
Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) stroomde in de tweede helft van 2016, als de
eerste binnen ons regiment, 4 systemen binnen t.b.v. de tactische voertuigondersteuning VTO KMS.

Tekst || Smi Rikkers, klassencommandant VTO KMS en Sgtt Aart Duel,
aspirant onderofficier klas 2017-2
Ik denk een juiste beslissing. Om daar
waar de basis wgelegd wordt voor
onze junior leaders op groepsniveau,
ze direct in aanraking te laten komen
met de middelen waar ze in de
nabije toekomst mee worden geacht
te kunnen acteren. Deze welkome
invoering van een nieuw hypermodern
systeem bracht zeker in het begin vele
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uitdagingen met zich mee. Zo was er
geen overgangsperiode van de YPR
naar de Boxer. Ze werden eigenlijk eenop-een gewisseld. Er waren nog niet
voldoende opleidingen ingeregeld en
onze onderhoudsgroep was nog niet op
de komst van deze middelen ingericht.
Maar binnen het instructeursbestand
en het leerlingenbestand van de VTO

heerst een gezonde ‘can do’ mentaliteit.
We zijn i.s.m. diverse andere belangrijke
spelers zelfstandig binnen het ‘Boxer
spectrum’ aan de slag gegaan om een
gedegen basisopleiding binnen de VTO
te ontwikkelen. Deze basisopleiding van
globaal 3 weken stelt onze instructeurs
en leerlingen in staat om veilig en met
het juiste verantwoordelijkheidsbesef

vto kms gn
aan de slag te kunnen met het voertuigsysteem in gesimuleerde tactische omstandigheden binnen de VTO. Daarbij
heeft de input van de aspirant onderofficier centraal gestaan in de verdere
ontwikkeling van deze basisopleiding.
De ervaringen die door onze leerlingen
worden opgedaan worden gestructureerd geëvalueerd en verwerkt binnen
de opleiding. Zij zijn immers de mogelijke toekomstige gebruikers die als
commandant zullen gaan optreden met
dit high tech voertuig. Zijn we dan al
helemaal tevreden met de basisopleiding zoals deze nu staat binnen de
VTO? Nee zeker nog niet. Het systeem
kampt nog met diverse kinderziektes,
defecten en vooral ruimtegebrek voor
alle middelen die een pantsergeniegroep
nodig heeft om zijn opdrachten uit
te voeren. Maar ook daar zien wij dat
vanuit onze leerlingen innovatieve
oplossingen worden aangedragen die
zeker het onderzoeken waard zijn.
Al met al heeft het voertuigsysteem binnen de VTO zeker zijn intrede gedaan
en beseft de aspirant onderofficier zich
meer en meer welke geavanceerde
middelen hij in dit voertuigsysteem op
het gevechtsveld tot zijn beschikking
heeft. Maar hij leert ook plannen en
handelen met de tekortkomingen, wat
wel eens een andere benaderingswijze
van besluitvorming en bevelvoering
vergt. Op dit moment draait onze lichting 2017-2. Deze klas is volop aan de
slag met het voertuigsysteem Boxer.
Ik heb daarom een van onze leerlingen,
de Sgtt Duel gevraagd om zijn ervaringen te beschrijven voor dit artikel in de
Promotor.

zeer binnenkort de Boxer zijn intrede
zou doen, maar ze hadden hem daar
nog niet. Wat daar wel stond was een
Boxer cargo, dus zijn we daar maar
eens in gaan kijken. Een hele nieuwe
wereld, maar wat wel gelijk opviel was
de grootte van het apparaat.
Zeker als je niks gewend bent. Ik had
er wel eens wat over opgezocht en
gelezen. Een korporaal bij mij op de
kamer had bij de Geneeskundige dienst
(GNK) als voertuigcommandant op
de Boxer gezeten en die was goed te
spreken over het voertuig. Maar nu je er
zelf even in zat, had je opeens beeld bij
het geluid.
Sgtt Aart Duel
maken met een voertuig waarmee je
je als groep verplaatst. Je hebt een
bepaald beeld gevormd van het militaire
optreden en opeens komt daar een
andere dimensie bij, de Boxer. Op zich
ook niet zo heel gek als je kijkt naar de
hoeveelheid spullen die je opeens mee
moet nemen als groep.
Vanuit de KMS zijn we een keer in
Wezep geweest, bij 111 Pagncie.
Gewoon om een beeld te vormen wat
een geniegroep allemaal doet en aan
spullen heeft. Daar hadden ze toen de
YPR nog. Ons werd daar wel verteld dat

Bij de vooropkomst van de VTO kregen
we het jaarrooster mee van de opleiding. Wat daar toch wel in opviel waren
de eerste weken na de oefening Entre
Nous, namelijk de systeemopleiding
voor de Boxer. Het allereerste waar ze
je in gaan onderwijzen in de opleiding
is het voertuig. Dat geeft wel aan hoe
belangrijk het voertuig is voor het
optreden van de pagngp.
Na aanvankelijk lessen te hebben gehad
over algemene dingen van de Boxer,
zoals wat nou wat is, hoe het ding
open gaat en hoe je hem moet starten,
begonnen we met het beladen van de
Boxer. Wat gaat er eigenlijk allemaal
mee in, om en op het voertuig op het

Sgtt Aart Duel
aspirant onderofficier klas 2017-2
Hallo, ik ben Aart Duel, 24 jaar oud en
op dit moment ben ik bezig met de VTO
KMS Genie, lichting 2017-2. Vorig jaar
augustus ben ik als ‘spijkerbroek’ aan
de KMS-IVO begonnen. Veel wist ik
nog niet van het militaire leven, dus de
meeste indrukken werden wel gevormd
in Ermelo. Lopen, sjouwen en alles te
poot. In Vught op de VTO veranderde
dat vrij snel, we kregen namelijk te

23

opleiden
moment dat je de poort uitrijdt? Meer
dan ik in eerste instantie dacht in ieder
geval. In de oefening Entre Nous waren
we al in aanraking gekomen met wat
gereedschap dat gebruikt wordt door
de pagngp: een motorkettingzaag,
diverse soorten handgereedschap und
so weiter. Tijdens de lessen beladen
kwamen daar nog een enorme
hoeveelheid aan spullen bij, die mij als
‘spijkerbroek’ in eerste instantie niet
eens wat zeiden. Geheel ‘elementaire
didactische vorming’(EDV)-verantwoord
was het praatje, plaatje, daadje. We
gingen het meerdere keren uitvoeren
om kennis te maken met alle spullen
en het daadwerkelijk beladen. Via het
kader kregen we een uitreikstuk in het
boekenpakket, waarin precies staat hoe
je de Boxer moet beladen; welk dingetje
gaat in welk vakje. Tijdens het uitvoeren
kom je er dan achter dat het een vrij
nieuw document is over een behoorlijk
nieuw voertuig. Zaken staan er dubbel
of niet in genoemd, of spullen uit een
set liggen verspreid door het voertuig.
Bij de tweede keer beladen van het
voertuig mochten we er dan ook een
eigen draai aan geven.
De opdracht was simpel: “Alles moet
mee in de boxer. Het maakt niet uit
waar, zolang het maar logisch voor jullie
weggestopt is.” Aangezien de kracht
hem in de herhaling zit, gingen we
ook voor een derde keer het voertuig
beladen. Dit keer op tijd, op onze eigen
manier. Inmiddels hadden we alles dus
al een keer of 4 in je handen gehad;
we waren al aardig bekend met wat er
allemaal aan materiaal mee ging in de
Boxer.
Na het beladen van de Boxer hebben
we de in- en uitstijg drills behandeld.
Iets wat voor de ‘spijkerbroeken’
compleet nieuw was en voor de
‘doorstromers’, die de YPR gewend
waren, iets anders was dan ze gewend
waren. Sommige posities in de boxer
waren anders tijdens het uitstijgen dan
ze gewend waren, maar voor een leek
zoals ik kwam het allemaal logisch over.
Ook het wapensysteem kwam aan de
beurt. De .50 en het Remote Controlled
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in het lokaal hebben we een dag op
de Boxers zelf geoefend met het laden
van het BMS en de andere radio’s in het
voertuig.
Uiteindelijk moest alle theorie ook in de
praktijk beoefend worden, dus gingen
we een week het veld in. In die week
hebben we meerdere verzamelgebieden
betrokken met 2 of 3 voertuigen.
Het 3e voertuig werd bemand door de
KMA die in de oefening ook een pc en
een opc leverden. Op die manier werd
op een gegeven moment zonder
het VTO-kader een compleet verzamelgebied betrokken bij dag en later ook
bij nacht. Ook hebben we in die week
de manieren van verplaatsen behandeld met meerdere voertuigen bij verschillende vijanddreigingen. Daarbij

Weapon System (RCWS). Voordat ik
aan de VTO begon was de .50 een
compleet nieuw wapen voor mij, al
had ik het wel eens op filmpjes voorbij
zien komen. In de oefening Entre Nous
hadden we er een keer les in gehad en
voor de lescyclus over het RCWS moest
iedereen eerst een intest doen op de
.50. We leerden hoe we het RCWS
moesten opbouwen en in gebruik
moesten nemen. Uiteraard ook hoe het
uit te schakelen en weer af te bouwen.
Ook hebben we de transportstand
van het systeem behandeld voor als
de Boxer bijvoorbeeld op een trein
wordt vervoerd en de hoogte dan
een beperking kan gaan vormen voor
bruggen.
Het Battlefield Management System
(BMS) was het laatste deel van de
Boxer dat we behandeld hebben. Eerst
hebben we klassikaal op laptops in een
afgesloten omgeving met elkaar kunnen
oefenen hoe het systeem daadwerkelijk
werkt. Het was hetzelfde als in de Boxer,
alleen nu op een laptop. De lesdag
werd verzorgd door een collega van
de Verbindingsdienst van 41 Pagnbat.
Superhandig aangezien die collega
er veel mee te maken heeft en er dus
veel verstand van heeft. Na de lesdag

vto kms gn

“Je hebt een bepaald beeld gevormd van
het militaire optreden en opeens komt daar
een andere dimensie bij, de Boxer.”
kwam vooral de onderlinge communicatie tussen de boordschutter, chauffeur
en commandant naar boven. Maar ook
de communicatie tussen de verschillende voertuigen onderling bleek essentieel
te zijn. Uiteindelijk hebben we ook nog
een soort van individuele opdracht
gedaan met de Boxer. Iedereen kreeg 4
coördinaten op de kaart waar hij heen
moest. Op de locatie was een letter en
alle letters samen vormden dan weer

een woord. Navigeren op de kaart
hadden we natuurlijk al gehad op de
KMS, maar het is toch even een heel
ander verhaal als je met 60 km/uur over
de Oirschotse Heide jaagt in plaats van
dat je te voet verplaatst.
Toch zijn er wel dingen die je opvallen
als je ermee in het veld bent. Condensvorming in de lens van de dagrichtkijker
van het RCWS was toch wel een dinge-

tje. Na 2 dagen konden we niks meer
zien door het systeem. Iets waar de
andere Boxer ook last van had.
Dat benadeelt je optreden aanzienlijk,
aangezien je overdag gebruik moet
gaan maken van je warmtebeeld. Je kan
dan op afstand geen onderscheid meer
maken tussen vijand of eigen troepen.
Ook bij het naderen van objecten kom
je er achter dat het wapensysteem wel
ver achterop het voertuig zit. Je bent de
halve bocht al door voordat je wapen de
bocht in kan kijken. Aan de andere kant
viel het me wel op dat, hoe hard je ook
over de tankbaan rijdt, je achterin niet
door elkaar geschud wordt. Al met al
vind ik de Boxer een mooi en uitdagend
voertuig om mee op te treden. Hij is
dan wel erg groot, maar je hebt ook
een hele hoop spullen bij je. ||
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regiment
worden gevoerd om te bekijken wat
de mogelijkheden zijn. Is er een mogelijkheid tot onbetaald verlof?
Wil de werkgever schuiven met uren
zodat je als reservist kan worden
ingezet? Of moet je verlof opnemen
om dit te kunnen doen? Het is dus
erg belangrijk om goede afspraken
te maken met de werkgever om hier
optimaal gebruik van te kunnen maken.

Mijn ervaringen zijn positief
Ik heb gesprekken gehad met mijn leidinggevende. Omdat ik Teamleider
ben, zal ik het buiten mijn werktijden
moeten gaan doen. Ik kan er verlof voor
opnemen, maar onbetaald verlof is in
mijn functie niet mogelijk en dat is ook
begrijpelijk. Wel is hij erg positief dat dit
project bestaat en als ik daar met uren
iets in moet schuiven is erover te praten.
Vanuit Defensie moeten er m.b.t. vergoedingen nog wel een aantal zaken
worden uitgezocht. Dat wist ik voordat
ik ben ingezet, het is een pilot dus dat
het allemaal nog niet geheel vlekkeloos
gaat, vind ik niet erg. Daarom is het ook
een pilot.

Op 1 januari 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de burgermaatschappij. Het was nogal een stap om van opc over te gaan
naar Teamleider operatie, maar inmiddels ben ik 3 maanden
verder en krijgt alles een plekje.
Tekst || sgt1 b.d. Jan Wedman
In de overstapperiode werd ik benaderd
om reservist te worden en deel te nemen aan het project Reservist Operationele Capaciteit (ROC). Dat zag ik wel
zitten en na een paar gesprekken zijn
mijn defensiepas en verklaring geen bezwaar (V.G.B.) met 2 jaar verlengd en
ben ik gekoppeld aan een contactpersoon bij 11 Pagnbat. Ik heb inmiddels
een aantal uren ondersteuning geleverd
tijdens de Techniekdag in de Brandstore
in Groningen. Ik werd hiervoor benaderd
door de contactpersoon. Dat werkt
goed, hij neemt ook de formulieren mee
die ingevuld moeten worden m.b.t. de
vergoedingen. Eenheden binnen de
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43 Gemechaniseerde Brigade zijn sinds
eind 2017 actief met het aanstellen
van de Reservist Operationele Capaciteit. De ROC is een militair die (zoals
ik) de Landmacht heeft verlaten, maar
aan de eenheid verbonden blijft en
wordt ingezet om daar waar nodig te
ondersteunen. Dat kan zijn voor het
leveren van advies en assistentie in de
voorbereiding van missies/oefeningen,
maar ook door ingezet te worden als
voorlichter i.h.k.v. werving.
De mate van inzet hangt natuurlijk af
van de medewerking van de werkgever.
Daarover zullen gesprekken moeten

We kunnen er alleen maar van leren en
beter worden om het in de toekomst
wel vlekkeloos te laten verlopen.
Ik ben erg benieuwd hoe dit project zich
ontwikkelt. Wat ik nog mee wil geven is
dat het een mooie kans is om op deze
manier nog betrokken te blijven met de
oude eenheid en dat vind ik persoonlijk
erg prettig.
Ook vind ik het erg prettig om nog
contact te houden met de Genie. Het
maakt de overstap ook gemakkelijker,
omdat je niet ineens abrupt stopt met
je passie, nu gaat het wat geleidelijker
aan. Zoals het er nu voor staat is het
mogelijk om dit maximaal 2 jaar te gaan
doen; ik ben er blij mee.
Zodra ik meer weet over de voortgang,
of als ik nogmaals een inzet ga doen,
dan schrijf ik daar graag nog een artikel
over. Ik houd u op de hoogte. ||
Met Geniegroet,
Sgt1 (b.d.) Jan Wedman

geniemuseum

Sinds de reorganisatie van het Defensiemuseumbeleid wordt het Geniemuseum geleid en beheerd
door vrijwilligers. Zowel het bestuur als alle medewerkers doen dit werk op vrijwillige basis en
zonder uurvergoeding. In het verleden gebeurde het weleens dat een boventallige defensiemedewerker bij het museum kwam werken. De meeste vrijwilligers zijn oudgedienden. Toch zijn er
ook een aantal die geen Defensie-achtergrond hebben, zoals enkele partners van oudgedienden.
Ook zijn sommige personen ‘bij toeval’ in het Geniemuseum terecht gekomen. Hieronder kunt u
de verhalen lezen van twee medewerkers die vertellen hoe zij bij het Geniemuseum zijn gekomen.

Tekst || Vrijwilligers Geniemuseum

Frits Gerdessen
(36.09.03.125, lichting 56-6, Genie)
Hoe kwam ik in het museum terecht?
Dan dien ik te vermelden dat ik in juni
1957 bij 462 Pontonniersbataljon (Pontbat, toen nog net 112 Pontbat) te
Keizersveer als soldaat schrijver bij de
S1 op de bataljonsstaf werd geplaatst
bij de Stafcie. In augustus ’57 werd ik
aangesteld als tekenaar en landmeter
bij de S3 vanwege mijn opleiding HTS
weg- en waterbouw. Bij de S3 werkten
altijd enkele HTS’ers. In de functie heb
ik veel gemeten, getekend en geleerd,
onder leiding van chef tekenkamer smi
D. Westerhout. In 1963 ben ik nog op

herhaling geweest bij 102 Gnbat. (Bivak
Schaijk). Van 1967 tot 1997 heb ik als
betonconstructeur (bruggen en viaducten) en opzichter (bij deze kunstwerken en langs de weg) bij de Provincie
Zuid-Holland gewerkt. Ik heb er zelfs
eens een baileybrug nodig gehad (van
Janson Bridging).
Mijn voornaamste hobby is militaire
luchtvaart van Nederland tot 1940.
Ik had goede contacten met de Sectie
Luchtmacht Historie (SLH) opgebouwd
en kreeg begin 2002 de vraag of ik zin
had om daar, in Den Haag, als vrijwilliger te komen. Ik begon daar op 20

februari 2002. Later dat jaar verhuisde
de SLH van de Kon. Marialaan naar de
(inmiddels gesloopte) Alexanderkazerne.
De SLH had ongeveer 15 man personeel, waarvan de helft vrijwilligers, beter
gezegd vrijwillige medewerkers, met
eigen inbreng. De SLH was erg gastvrij
en had veel contact met luchtvaarthobbyisten/-historici. In 2005 werden de
historische afdelingen van Leger (zat
al op de Alexanderkazerne), Marine,
Luchtmacht en Kon. Marechaussee
samengevoegd. We stonden nu onder
leiding van het Leger, met veel personeel. Veel van onze nieuwe chefs en
(wetenschappelijke) collega’s konden
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Frits Gerdessen
niet overweg met de losse gewoonten
van de ex-SLH-vrijwilligers en het feit
dat die veel kennis van zaken hadden.
We waren nu slechts vrijwilligers. De
reorganisatie was wat ons betreft geen
succes. Gastvrijheid en eigen initiatief
werden niet op prijs gesteld. Dat gaf
wrijving en soms hebben we onze chefs
hard toegesproken, ook in de stijl van
een bouwvakker. Daar wisten ze geen
weg mee. Omgang met personeel was
bepaald niet hun sterkste zijde. Op 17
februari 2010 heb ik ontslag genomen.
Kort hierna hielden nog minstens 3 KLu
collega’s het voor gezien.
Ik liep enkele dagen later in Gorinchem
dhr. Van Hees uit Arkel, lid van de Vereniging van Oud Pontonniers en Torpedisten (Vopet), weer eens tegen het
lijf. Hij vertelde dat het Geniemuseum
zo mooi was geworden en dat ik er
eens moest gaan kijken. Dat deed ik
op donderdag 25 februari en ik kreeg
een persoonlijke rondleiding van Wout
Heyman. Wout merkte dat ik redelijk
op de hoogte was en vroeg of het niets
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voor mij was om vrijwilliger te worden.
Even later zei Hans Sonnemans hetzelfde. Ik heb nog gedacht in het Militaire
Luchtvaart Museum in Soesterberg vrijwilliger te worden, maar daar was geen
geld voor mij. Dus koos ik voor het
Geniemuseum. Dat is gezien het verkeer
veel beter, want de files staan de andere
kant uit. Ik kon na de vakantie beginnen
en dat werd 11 augustus 2010.
Ik begon met objectenbeheer en werd
daarin spoedig bijgestaan door Anton
van de Galiën die met FLO ging. Later
ging ik met de foto’s aan de gang en
dat doe ik nog steeds. Dat was bekend
werk voor me, want in de luchtvaarthobby draait zowat alles om foto’s
en bij het NIMH had ik ook met het
Adlibsysteem gewerkt.

Henk Becks
Ik ben Henk Becks, 68 jaar oud. Ik heb
het Peter Pan-syndroom. Ik denk nog
steeds dat ik 18 ben. Al 45 jaar ben ik
getrouwd met Gerrie. We hebben een
zoon en een dochter, alsmede drie geweldige kleinzoons. Ik heb 43½ jaar
gewerkt bij diverse gemeenten.

Ongeveer de laatste 30 jaren in de functie van hoofd van de Afdeling Financiën.
De mooiste ambtelijke functie die er is.
Met alle activiteiten die een gemeente
uitvoert is geld gemoeid. Je bent als
financiële man dus overal bij betrokken.
Bovendien heb ik het geluk gehad dat
ik fijne, gezellige en kundige medewerkers binnen mijn afdeling had. Ik ben
met vervroegd pensioen gegaan toen ik
bijna 58 jaar oud was. Ik heb toen mijn
eigen bedrijf gestart en heb een aantal
mooie klussen mogen doen voor een
aantal gemeenten en voor een paar ministeries. Twee jaar geleden heb ik mijn
bedrijf stopgezet.
Hoe ben ik bij het Geniemuseum terecht
gekomen? Puur toeval. Natuurlijk kende
ik het Geniemuseum al. Sinds 1968 heb
ik diverse malen contact gehad met het
Regiment Genietroepen. Overigens heb
ik als klein manneke de fanfare nog
zien marcheren met Patje de Leeuw als
tamboer maître. Maar ter zake. In maart
2008 kreeg ik een telefoontje van één
van mijn oud-medewerksters. De dirigent van haar carnavalsclub was overle-

geniemuseum
den; of ik op korte termijn een nieuwe
kon vinden? Ze wist, dat ik bij de Heineken Fanfare gespeeld heb als hoornist.
Ik heb toen enkele personen benaderd
met de vraag of zij iemand wisten
c.q. zelf interesse hadden. Eén van die
personen was adjudant Harry Gremmé,
toen werkzaam op de Machinistenschool (gebouw S). Na een gesprek over
koetjes en kalfjes was de conclusie dat
Harry geen potentiële dirigent kende,
maar wel een afspraak kon maken met
de manager van het museum om mij in
te lijven als vrijwilliger. Een week later
begon ik aan het rijdend maken en
houden van het rollend materieel.
Dit stond toen allemaal in gebouw G.
Dat waren toen nog een Fordson tractor, een DAF YA126, een DAF 314 met
compressor, een GMC 353 cckw uit
1943, een motorgrader van Caterpillar
waar de onlangs overleden Willem Doggen me nog wegwijs op heeft gemaakt,

Henk Becks

“Vanaf het eerste moment bij het Geniemuseum heb ik me welkom gevoeld; echt alsof je in een warm bad terecht komt.”
een M113 gepantserd personeelsvoertuig, alsmede een bulldozer van het
type D4. Allereerst heb ik alles rijdend
gemaakt. Hier is een dankjewel op
zijn plaats voor Henk Denissen en zijn
medewerkers. Van deze mensen heb ik
veel geleerd.
Toen alles in de garage goed liep en
‘inzetbaar was’, ben ik begonnen aan
een YK 616 kipwagen van de Bruggenschool en een bulldozer D7. Deze voertuigen stonden in het bos bij het pionier
terrein op de Lunettenkazerne. Vanaf
het eerste moment bij het Geniemuseum heb ik me welkom gevoeld; echt
alsof je in een warm bad terecht komt.
Vanwege artrose aan mijn handen ben
ik bijna twee jaar geleden gestopt met
de garagewerkzaamheden. Ik houd me
sindsdien bezig met externe communicatie, het beheer van de computers voor

de registratie, alsmede het beheer van
het Facebook-account en de website
van het Geniemuseum. Bovendien ben
ik gastheer in de ontmoetingsruimte ‘de
Brug’. Tijdens de periode dat ik in de
garage werkte ben ik ook diverse keren
‘op pad’ geweest met voertuigen.
Zo ben ik een paar jaren op verzoek van
de rekwisietencommissie KL behulpzaam geweest om met een groep vrijwilligers voertuigen vanaf de opslagplaats in Maaldrift te verplaatsen naar
het Malieveld en vice versa voor de
landelijke Veteranendag.
Dezelfde werkzaamheden heb ik ook
mogen doen bij de Vlootdagen. Mijn
werkzaamheden hebben overigens nog
meer vrijwilligerswerk opgeleverd.
In juli 2008 gingen de vrijwilligers van
het Geniemuseum naar de ‘proefslui-

ting’ in Cuijk. Na afloop gingen we naar
het RV 29 bergingsvaartuig dat onder
meer gebruikt is voor de opleiding van
duikers. Toen ik in de kombuis koffie
aan het zetten was, kwam het bestuur
van de VOPET beneden. Bij het inschenken van de koffie vroeg de toenmalige
voorzitter of ik lid wilde worden van
de VOPET. Dat heb ik gedaan en twee
jaar later was ik penningmeester van de
betreffende vereniging. Sindsdien ben ik
als bestuurslid steeds aanwezig rondom
10 mei in Dordrecht om degenen te herdenken die gesneuveld zijn bij de inval
van de Duitsers. Rond de 20ste juli is het
bestuur van de VOPET enkele dagen in
Cuijk tijdens de vierdaagse.
Bij het uitreiken van het Pontonniersdiploma zijn we daar om het speldje van
de VOPET uit te reiken en om de nieuwe
pontonniers geluk te wensen.
Op de vierde dag zijn we altijd te gast
van het gemeentebestuur van de gemeente Cuijk. Kortom, een mooie
tijdsbesteding.
Misschien kunt u ook ‘bij toeval’ komen
werken bij het Geniemuseum.
We kunnen voor een diversiteit aan
klussen vrijwilligers gebruiken. Technisch
of administratief, binnen of buiten,
publieksfunctie of achter de schermen.
Alles is mogelijk. ||
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in memoriam

Philipp Meissenberg
Op 3 februari 2018 is onze Nestor, adjudant b.d. Philipp Meissenberg,
op de respectabele leeftijd van 99 jaar overleden.
Philipp heeft zijn land in verschillende tijden gediend.
Zo is hij in 1938 in dienst gegaan en heeft in de
meidagen van 1940 ons land verdedigd tegen de
inval van de Duitsers. Hierbij is hij gewond geraakt
aan zijn been. In september 1944 meldde hij zich
weer aan bij de Stoottroepen om zijn steentje bij te
dragen aan de bevrijding van Nederland.
Na een tussenpoos van enkele jaren is Philipp in januari
1950 weer teruggekeerd in het leger om onderofficier
te worden. In 1951 werd Philipp ingedeeld bij het
Regiment Pioniers in Den Bosch en heeft hij zijn
sporen verdiend bij de Genie, totdat hij in december
1974 de dienst verliet.
Philipp was drager van het Oorlogsherinneringskruis
en het Draaginsigne Gewonden.

Ook na zijn dienstverlating bleef Philipp actief.
Naast de VGOO was hij ook bij de vereniging van
de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers
(BOSS) en van de Bond voor Nederlandse Militaire
Oorlogsslachtoffers.
Gewoon dóen!
Toen Philipp op 87-jarige leeftijd werd gevraagd om
de nieuwe nestor van de VGOO te worden zei hij:
“Dat moet ik gewoon dóen. Dat hoort erbij.”
Hoe treffend stond dat ook op de voorkant van de
rouwkaart. Als VGOO zullen wij hem gedenken als
een warme man, collega en regimentslid, die voor
velen een voorbeeld is van positiviteit, daadkracht en
gevoel voor humor. ||

Met goede herinneringen aan een uniek en gewaardeerd mens willen wij onze Nestor gedenken.
En om u meer achtergrondinformatie over onze Nestor te geven, willen wij een in 2013 verschenen artikel
over adjudant b.d. Phillip Meissenberg hierna hernieuwd plaatsen.
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veteranen & oudgedienden

“DAAR KOMEN
DE BUREN”
ADJUDANT B.D. PHILIPP MEISSENBERG KIJKT TERUG OP 10 MEI 1940
Ondanks zijn respectabele leeftijd van 94 jaar is Philipp Meissenberg nog steeds zeer scherp van
geest en kan hij boeiend vertellen over zijn ervaringen tijdens de inval van de Duitsers op 10 mei
1940. Ervaringen die hij zich tot in detail kan herinneren en waarnaar hij in de loop der jaren
veel onderzoek gedaan heeft in allerlei archieven, omdat hij er op zeker moment achter kwam
dat er maar weinig van bekend was bij de mensen in zijn omgeving, maar zeker ook bij vele
autoriteiten. Op die manier heeft hij vanuit eigen waarneming bij kunnen dragen aan een stukje
geschiedschrijving omdat ook bleek dat hetgeen wat opgetekend was, lang niet altijd met
de werkelijkheid overeen kwam.
Tekst || majoor b.d. Gerrit Beerkens, redacteur GENIST - Foto’s: privécollectie Philip Meissenberg
Mobilisatie
Adjudant Philipp Meissenberg is als oudste genieonderofficier b.d. de nestor van
de Vereniging Genieonderofficieren
(VGOO) en een van de aller-oudste
regimentsleden en genieveteranen. Hij is
nog steeds een graag geziene gast
en altijd prominent aanwezig bij bijzondere gelegenheden van zowel de VGOO
als het Regiment Genietroepen.
Velen zullen hem daarvan ongetwijfeld
kennen. Hij is in 1918, het jaar dat er
een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, geboren in Duitsland omdat het
in die tijd normaal was dat mensen uit
Limburg o.a. voor bevallingen naar het
ziekenhuis in Aken gingen. Zijn ouders
woonden overigens in Nuth, waar hij
ook een deel van zijn jeugd doorbracht.
Op latere leeftijd heeft hij het vak van
meubelmaker geleerd om vervolgens bij

zijn vader in het familiebedrijfje aan het
werk te gaan. Dit bedrijf, dat in Aken
gevestigd was, moest noodgedwongen worden opgegeven vanwege de

oplopende spanningen en de politieke
onrust in Duitsland in de dertiger jaren
en zo verhuisden ze in 1938 terug naar
Nederland, waar Philipp in datzelfde
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regiment

Kranslegging bij het Geniemonument
tijdens de Wapendag Genie
jaar als dienstplichtige werd opgeroepen
bij de infanterie. Zo kwam hij uiteindelijk terecht bij het 13e Regiment Infanterie. Al kort na zijn opleiding begon in
Nederland de mobilisatie en werd de
eenheid ingezet voor de bewaking
en beveiliging van de landsgrenzen in
Zuid-Limburg.

Mei 1940
In de meidagen van 1940 is de eenheid
belast met de bewaking van de bruggen over de Maas in Maastricht. De
Servaesbrug, de Wilhelminabrug en de
spoorbrug, die door de genie allemaal
onder lading gebracht waren. “In
eerste instantie moesten wij de Servaesbrug bewaken. Later werd onze sectie
verplaatst naar de spoorbrug. Daar
was een ‘bunker’ gebouwd waarin de
mitrailleur moest worden opgesteld.
Deze bunker was gemaakt van een houten bekisting tegen het met basaltblokken beklede talud. Misschien dat het
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ooit de bedoeling was om er ook nog
beton in te storten, maar zover is het
nooit gekomen. Om bij onze stellingen
te komen werden we door de genie
telkens met een boot over het verbindingskanaal tussen de Maas en de sluis
Bosscherveld gezet. Bij Nederlandse militairen was deze post overigens bekend
als het ‘dodeneiland’. Maandenlang,
waarbij het in de winter van ’39 – ’40
erg koud was, hebben we daar gezeten om te voorkomen dat de Duitsers
de bruggen heel in handen zouden
krijgen.” En is dat ook gelukt? “Ja, in
eerste instantie wel. Het was niet echt
een verrassing dat we aangevallen werden. Daar werd serieus rekening mee
gehouden. Nederland had tenslotte het
leger gemobiliseerd en er werden te pas
en onpas alarmoefeningen gehouden.
Het was niet zo zeer de vraag óf, maar
meer wanneer het zou gaan gebeuren.”
En wanneer en hoe wisten jullie dat het
menens was?
“In de nacht van 9 op 10 mei kregen
we rond twee uur weer alarm. Eerst
dacht ik dat het wel weer het zoveelste

Sld Philipp Meissenberg tijdens
de mobilisatie
oefenalarm was, dus ik had niet echt
veel haast. Daardoor miste ik bijna de
boot om overgezet te worden.Aangekomen bij onze opstellingen werd de
mitrailleur opgesteld in de ‘bunker’.
Om drie uur kwamen de eerste vliegtuigen over op weg naar het fort Eben
Emael, net over de grens in België.

veteranen & oudgedienden
Later werden we aangevallen door
jachtvliegtuigen en omdat onze mitrailleur weigerde hebben we de aanval nog
wel beantwoord met geweervuur, maar
dat had uiteraard weinig effect. Toen de
vliegtuigen weg waren zagen we plotseling vanuit de richting Borgharen,
van waaruit we eigenlijk geen opmars
verwachtten, een colonne motoren met
zijspan naderen. Het waren er volgens
mij wel twintig of meer en meteen werd
het vuur geopend.”
Hoe wisten jullie dat het Duitsers waren,
ze kwamen toch uit een onverwachte
richting? “De sergeant gaf ook opdracht om te stoppen met vuren, maar
ik riep ondanks de vrij grote tussenafstand ‘doorvuren’, omdat ik wist dat er
in de hele regio hooguit één motor van
onze eigen eenheden rond reed. Meer
hadden we er niet.
Dit konden dus onmogelijk Nederlandse
troepen zijn. We zijn blijven schieten tot
ze weer uit het zicht verdwenen, waarbij
er toch een aantal in brand geschoten
zijn door onze jongens die wat dichterbij zaten.” Het eerste vuurcontact. Dat
moeten spannende momenten geweest
zijn. Hoe ging het verder? “De Duitsers
verschansten zich aan de overzijde van
de Maas en hebben gewacht op versterking. Toen die eenmaal gearriveerd was
barstte de hel los. We kwamen onder
zwaar vuur te liggen.
Toen de tegenstand te groot werd, is
het bevel gegeven om de bruggen over
de Maas te springen. Rond half zeven
’s morgens ging de spoorbrug als laatste
van de drie. In het daarop volgende
gevecht werden we bestookt met snelvuurkanonnen waarmee onze houten
‘bunker’ aan flarden werd geschoten.”
Rond half tien werd de strijd opgegeven
en moest de stad Maastricht zich overgeven. Wilhelminabrug na de capitulatie
van Maastricht

Moedig stand gehouden
In de stadsarchieven van Maastricht
wordt later gewag gemaakt van:
‘Een goede gevechtsopstelling voor een
lichte mitrailleur (Post Nr.13.V) op de
linkervleugel van de Maasverdediging

Wilhelminabrug na de capitulatie van Maastricht
aan de overzijde van het voedingskanaal
naar Bosscherveld, waarvan de bezetting het zwaar te verduren heeft gehad
door vuur vanuit vliegtuigen en kleine
artillerie, waarbij zij moedig hebben
stand gehouden. Zij hebben werkelijk
op een dodeneiland gezeten.’
Ook wordt het moedige en kordate optreden van de pontonniers, belast met
het overzetten van de mannen, beschreven: ‘Gewonden werden met een vlet
van het dodeneiland gehaald. Toen de
vlet was lek geschoten, werd hij door
de pontonniers al zwemmend buitenboord, veilig overgebracht.’

die konden lopen werden afgemarcheerd naar het station en op transport
gezet naar Duitsland. We waren toen
nog met z’n drieën, sgt Tissen, sld Nijssen en ik. Wij, de gewonden, werden
ondergebracht in een tijdelijk lazaret in
de muziekschool. Nederlandse militaire
artsen die daar werkten, hielden ons
opzettelijk ‘plat’ om te voorkomen dat
ook wij naar Duitsland gestuurd zouden
worden. In dat lazaret werden overigens
ook Belgische en Franse gewonden opgevangen en na een tijdje was de Führer
ons blijkbaar zat en werden we ontslagen. Op 21 mei werd ik, lopend op een
bezemsteel, opgehaald door mijn vader
op het busstation van Maastricht.”

Schotwond
Bij de aanval sneuvelen van zijn sectie
drie kameraden en er raken er drie
gewond, waaronder hijzelf. Hij wordt
geraakt door een geweerkogel in zijn
bovenbeen. Op eigen kracht loopt hij
nog richting Smeermaas, een klein
Belgisch grensdorp. Daar aangekomen
wordt hij door de bewoners opgevangen en met de bestelauto van de bakker
naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht, waar de kogel verwijderd wordt.
Na enkele uren wordt het ziekenhuis
gevorderd door de Wehrmacht en wordt
Philipp overgebracht naar de MGD op
de Tapijnkazerne. “Maar ook dat duurde niet lang omdat na enkele dagen
de kazerne ingenomen werd door de
Duitsers. Alle Nederlandse militairen

Gratis medische verzorging...
Aangezien de wond nog niet genezen
is, moet hij thuis regelmatig naar de
huisarts voor de wondverzorging. Zijn
vader dient een verzoek in bij het Ministerie van Oorlog om voor vergoeding
van de rekeningen in aanmerking te
komen, maar krijgt als antwoord
dat hij deze zelf moet betalen. Reden:
“Dan had hij maar in krijgsgevangenschap moeten blijven, want daar had hij
gratis medische verzorging.”

Ondergronds
Op 15 juli 1940 gaat hij met ‘groot verlof’ en om te voorkomen dat hij in het
kader van de Arbeitseinsatz (Nederlandse mannen die verplicht werden in de
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regiment
Duitse industrie te gaan werken) naar
Duitsland gestuurd wordt, gaat hij in
Limburg aan het werk in de kolenmijn
Oranje Nassau. Daar werkt hij bovengronds, maar later ook als mijnwerker
ondergronds. Na de bevrijding van
Maastricht in september 1945 sluit hij
zich als vrijwilliger aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten, Ordedienst Gewest 19 Limburg en later, van 11 oktober tot 1 januari 1945 bij de Stoottroepen Commando Limburg. In januari
1945 gaat hij over naar de Koninklijke
Landmacht, wordt in april bevorderd tot
korporaal en gaat op 6 augustus 1945
wederom met groot verlof.
“Maar uiteindelijk ben je toch weer bij
Defensie terecht gekomen want je bent
met FLO gegaan als adjudant.”
“Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan
kan dus in januari 1950, het jaar van de
oprichting van de NAVO, ben ik weer als
vrijwilliger met een dienstverband van 4
jaar terug gegaan naar de infanterie op
de Willem de Zwijgerkazerne in Wezep.
In juli 1951 werd ik korporaal en ben
naar de Genieschool in Soesterberg gegaan, waar ik in mei 1953 geslaagd ben
voor sergeant der Genie.”
Philipp Meissenberg vervult vervolgens
gedurende 20 jaar diverse functies binnen de genie en gaat op 1 december
1974 als adjudant met eervol ontslag.

Onderscheidingen en
draaginsignes
Behalve de zilveren medaille voor
24 jaar eerlijke en trouwe dienst als
onderofficier ontvangt Philipp in 1950
voor zijn inzet tijdens de Duitse inval
het Oorlogsherinneringskruis met gesp
bijzondere krijgsverrichtingen “Nederland mei 1940”. Voor de opgelopen
verwondingen wordt in oktober 1991
het Draaginsigne gewonden ‘Vulneratus
nec Victus’ (Verwond maar niet overwonnen) toegekend. In 1994 volgt de
toekenning van het Herinneringsinsigne
Binnenlandse Strijdkrachten 19441945 en in 1998 pas wordt hij gerechtigd tot het dragen van het Onderscheidingsteken OVW (Oorlogsvrijwilliger). ||
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Plaquette met namen gesneuvelden Maastricht

boekrecensie

Enkele jaren geleden tijdens de battlefieldtour ‘Reichswald’ hadden een aantal
collega’s de opdracht om op bepaalde onder-werpen dieper in te gaan. Zo
ook op het werk van de Duitse Genie. Dan komt de betreffende collega bij
je met de vraag of je hem kunt helpen. Er is zo weinig bekend. Geen
specifieke boeken, weinig tekst, weinig foto’s.

Afgelopen jaar beschreef ik het boek
‘Frontstad Rotterdam’ waarin al wat
meer van de Duitse Genie (Pontonniers)
zichtbaar werd, maar waar het de Nederlandse Genie was die eruit sprong.
Dan is het 2018 en sta ik met het boek
‘Nach Holland’ in handen. Op de achterkant een foto van Duitsers op een ‘brug
niet standaard’. De belangstelling is gewekt en het boek werd gekocht.
Nach Holland is een groot boek dat gaat
over de ‘blik op de vijf dagen heftige
strijd in Nederland in mei 1940’. Het zijn
de ruim 200 zwart-wit foto’s, gemaakt
door met name Duitse amateurfotografen, die het boek vormen. Elke foto is
voorzien van een uitleg van de locatie
of de handelingen die er op staan. Dat
de Duitse amateurfotografen foto’s
mochten maken was, in tegenstelling
tot het maken van foto’s tijdens onze
inzetten nu, niet vreemd. Het werd zelfs
door de Duitse overheid aangemoedigd.
Het boek bevat naast ‘groepsfoto’s’ ook
foto’s van militairen in actie. Ook slachtoffers ontbreken niet op de foto’s.
Tegenstrijdig zijn de foto’s met een
lachende bevolking of zelfs Nederlandse
militairen die breed lachend na de capitulatie samen met de Duitse militairen
een biertje drinken. Alle belangrijke
plaatsen en gebieden waar gedurende de eerste vijf dagen van de oorlog
gevochten is worden in afzonderlijke
hoofdstukken belicht. In hoofdstuk 5:
‘Dordrecht’. Dordrecht is in de geschiedenis van ‘onze eigen Genie’ heel
belangrijk. De slag om het ‘Eiland van

Dort’ komt uitgebreid in beeld. Maar
liefst 27 pagina’s besteedt de auteur aan
de stad en omliggende plaatsen. Het is
eigenlijk een tegenhanger van de boekjes over Dordrecht van Th. Berendsen,
welke vanuit Nederlands oogpunt zijn
gemaakt. Kijkend naar de foto’s en de
begeleidende teksten lezend, kom ik tot
de conclusie dat de Duitsers het zwaar
hebben gehad. Tijdens de komende herdenking van de VOPET op het ereveld
in Dordrecht op de tweede zaterdag in
mei, zal ik dit hoofdstuk in mijn gedachten laten passeren. Hoofdstuk 7 is
ook heel belangrijk voor ‘ons genisten’.
Rotterdam. Ook een stad waar genisten
hard hebben gevochten, wat we hebben kunnen lezen in het boek ‘Frontstad
Rotterdam’ van dezelfde auteur.
De Maasbruggen, vliegveld Waalhaven
en ook ‘de Hef’ komen in beeld.
(‘De hef’ bij onze collega’s van 41
Pagnbat bekend van het GVA-moment
tijdens hun recentelijke oefening in
Rotterdam.) 22 Pagina’s welke een
beeld schetsen waar onze collega’s
slag hebben geleverd met de Duitsers.
22 pagina’s geschiedenis waar wederom uit blijkt dat de Duitsers, net als in
Dordrecht, een stevige tegenstander
hebben gehad aan de genisten.
Het laatste hoofdstuk gaat over de provincie Zeeland, waarin het de inleidende
tekst is die mijn aandacht trekt.
“De strijd in Zeeland kostte aan 38
Nederlandse militairen het leven. Van de
Fransen sneuvelden 229 officieren en

manschappen op Nederlands grondgebied. De Duitsers moesten naar
schatting 80 tot 90 doden in Zeeland
begraven.”
Helaas is het niet duidelijk waar alle
foto’s waarop Duitse tijdelijke bruggen
staan vandaan komen. Was het een
Duitse genist die de foto’s maakte of is
het toeval? Alleen de auteur zal het weten. Het boek heeft in mijn boekenkast
naast het boek ‘Frontstad Rotterdam’ en
de boekjes over Dordrecht een mooie
plaats gekregen. ||
Nach Holland
Het boek van Gerard Groeneveld,
uitgegeven door Wbooks,
is voor € 29,95 overal verkrijgbaar.
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vereniging

36-Jarige medaille voor
adj Arnold Wever
Op donderdag 1 februari 2018 mocht
adj Arnold Wever zijn gouden medaille
voor 36 trouwe eerlijke dienst in ontvangst nemen uit handen van commandant 43 Mechbrig, bgen J.R. Swillens.
De generaal was hiervoor speciaal naar
Wezep gekomen waar Arnold, in bijzijn
van familie, vrienden en goede collega’s
tijdens een buitengewoon appel de
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medaille kreeg opgespeld.
“In 1982 is Arnold opgekomen op de
KMS in Weert, om daarna met ABOO
88 succesvol de onderofficiersopleiding
bij de Genie af te ronden.
De aanvullende opleiding, B80XO, gaat
voor hem helaas niet door.”
Met deze zin begon de generaal de
informele toespraak waarin natuurlijk
ook het werk van Arnold voor de

Promotor ter sprake kwam. Na enkele
jaren buiten de Genie gewerkt te
hebben is Arnold gelukkig weer terug
en is men bij 11 Pagnbat blij met zijn
werk voor de Sie 3.
Onze voorzitter, aooi Tonio van Rhee,
heeft Arnold namens alle VGOO leden
gefeliciteerd met het bereiken van
deze mijlpaal en heeft hem de VGOOpennenset overhandigd. ||

vereniging

Op donderdag 7 december j.l. heeft
C-111 Pagncie tijdens een buitengewoon appel afscheid genomen van
sgt1 Jan Wedman die de dienst gaat
verlaten. In het bijzijn van verschillende genodigden werd op gepaste
wijze en met een met humor doorspekte toespraak, stilgestaan bij de
dienstperiode van Jan.
Jan, ooit begonnen bij 111 Pagncie,
sluit hier ook zijn loopbaan af. Jan
kiest voor zijn gezin, al hoopt hij in
zijn nieuwe werkomgeving wel de
teamgeest en spirit van de Genie te
vinden. Aan het eind van het appel
mocht Jan, samen met enkele collega’s die overgeplaatst zijn, plaatst
nemen in een Boxer waarmee hij
naar de bar van 111 werd gereden.
Onder het genot van een drankje
werden met verschillende (oud) collega’s en vrienden verschillende
anekdotes opgehaald. Hierbij heeft

de CSM de oorkonde van het Regiment
voorgelezen en aan Jan overhandigd.
Wanneer een trouw VGOO- en bestuurslid de dienst verlaat mag de VGOO niet
ontbreken. Aooi Erik Slingerland heeft

de VGOO vertegenwoordigd en aan
Jan een gepast cadeau overhandigd.
Jan, we zijn blij dat je voorlopig nog
lid blijft en deel blijft uitmaken van
het bestuur. ||

met een bijzonder hart, namelijk eentje
van goud. Laten we dat met zijn allen
koesteren en gepast gebruiken.”
JP namens de VGOO nogmaals
gefeliciteerd!

De echtgenote van JP heeft, als
vrouw achter de militair, een instant
bloemenbon gekregen. De receptie
werd afgesloten met een heerlijke
Chinese maaltijd. ||

Op 8 feb 2018 is het zover. Adjudant
Jean Pierre Boelaars krijgt de gouden
medaille uitgereikt voor 36 jaar langdurige en trouwe dienst.
Na het ochtendprogramma in Reek
komt JP met zijn familie aan in Vught
om te starten met het officiële gedeelte. C-MSS, overste Van ’t Erve
reikt, bij afwezigheid van C-OTCGenie kolonel Valk, de medaille uit.
Na de formaliteiten start de receptie
waar ook de doopceel van JP wordt
gelicht. Namens de VGOO heeft adjudant Toine van Ooijen de jubilaris
toegesproken en hem de gouden pen
met inscriptie overhandigd. Toine
sprak namens de VGOO de volgende
tekst uit: “JP, een bijzonder mens
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genie relatiedag

Op woensdag 20 juni 2018 organiseert de Vereniging Genie Onderofficieren de jaarlijkse Genie
Relatiedag op de prachtige buitenlocatie van de Mineurs en Sappeurschool van het OTC Genie in Reek.
Thema
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 betekent
veel voor de parate eenheden. Onder
auspiciën van het OTC en de MSS in het
bijzonder, komen vele eenheden van de
Landmacht en de overige krijgsmachtdelen naar Reek voor opleidingen en
trainingen. Het is essentieel op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.
Het OTC Genie is de kennisautoriteit op
het gebied van o.a. Demolitie / Search /
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Camouflage & Misleiding / 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 mogelijkheden die diverse civiele bedrijven op onze vraag kunnen leveren. Door het samenbrengen van de
bedrijven en militaire gebruikers van diverse militaire en civiele middelen wordt
kennis gedeeld en stelt het ons in staat
om de juiste producten te verwerven.

Aanmelden
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
& Misleiding / Genie Inlichtingen &
Verkenningen.
VGOO leden kunnen zich voor de Genie
Relatiedag voor 6 juni per e-mail aanmelden bij Adjudant Herman Jogems:
HGJ.Jogems@mindef.nl.
Na aanmelding wordt de routebeschrijving en toegangskaart toegestuurd. ||

OTC-MSS

09.00

Registratie in KEK gebouw, uitreiken programma boekje en polsbandje

09.30

Ontvangst van de genodigden met koffie in het KEK gebouw

10.00

Opening programma door Voorzitter VGOO Adj Van Rhee

10.10

Introductie van het thema door Kolonel Van den Broek, Plv C 13 Lichte
Brigade, toegespitst op het gemotoriseerde optreden

10.45

Ontwikkelingen Combat Support Operations (irt DOGG en GN 3.0)
door KC Genie Maj Kranenburg

11.15

Wat betekent dit op het gebied van Opleiden en Trainen voor de
Combat Engineer School, door Lkol Van ‘t Erve

11.45

Bezoek aan de 4 militaire clusters van de Combat Engineer School –

		

roulatie in 4 groepen:

		

• Militairy Search, SME Elnt Marco Smulders

		

• Demolitions, SME Aooi Mario Petit

		

• Genie Inlichtingen & Verkenningen, SME Aooi Henk van Zandbeek

		

• Camouflage & Misleiding, SME Aooi Erik Kawaters

		

De Militaire subject matter experts zullen de deelnemers uitleggen en

		

laten zien wat de stand van zaken is m.b.t. militair materieel en inzet.

12.45

Lunch in de centrale tent te midden van de 4 clusters

13.45

Bezoek aan de 4 civiele clusters van defensie-industrie –

		

roulatie in 4 groepen.

		

Civiele subject matter experts zullen de deelnemers informeren en

		

demonstreren wat de laatste technische ontwikkelingen zijn m.b.t.

		

Military Combat Support Engineering.

15.30

Vrij oriënteren bij de militaire en civiele stands

16.00

Officiële afsluiting door Regimentscommandant Kolonel Valk

16.15

Netwerkborrel in de centrale tent te midden van de 4 clusters

17.00

Einde Genie Relatiedag 2018
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