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De vereniging stelt zich ten doel:
• de band tussen de onderofficieren
van de Genie te bevorderen;
• de belangstelling van leden voor
elkaars taken te bevorderen;
• de leden in te lichten over personele
en organisatorische veranderingen en
andere gebeurtenissen bij het wapen;
• de kennis te verhogen van de geschiedenis van het wapen der Genie;
• de tradities levendig te houden.
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E-mail: eh.slingerland.01@mindef.nl
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Begin als VGOO-lid
2020 ook goed
met de verzekeringen
van Noventas
Ook als lid van de VGOO en als lezer van de PROMOTOR kun
je in 2020 optimaal gebruik maken van het voordeel dat
Noventas op het gebied van verzekeringen biedt.
Noventas is de ideale partner voor al jouw schade- en ziektekostenverzekeringen, voor jou en jouw gezin... als actief
dienende Infanterist, als reservist of als veteraan.

Verzekeringen Defensie
Het militaire beroep kent bijzondere risico’s. Noventas kent
als verzekeringsspecialist de
militaire beroepsrisico’s en heeft
hierop een uitgebreid pakket
verzekeringen afgestemd.
Het Defensie Aanvullings Plan
(DAP) en Defensie Ongevallen
Plan (DOP) dekken deze militaire beroepsrisico’s af.
PTSS en andere psychische of
fysieke ‘schade’ ten gevolge van
inzet tijdens oefeningen en
operaties, zijn onder meer in
het DOP meeverzekerd. Net als
‘oorlogsrisico’. Zonder poespas
via Noventas te regelen.

Verzekeringen Privé
Noventas houdt voor jou de
premies voor al jouw verzekeringen laag. Bovenop de collectiviteitskorting ontvang je
ook nog een pakketkorting.
Als actief of post-actief militair
ontvang je daarom 10% extra
korting op al jouw privé verzekeringen, bovenop onze al lage
premies. Met deze extra 10%
korting geven wij graag uiting
van waardering voor onze
militairen en veteranen.

Wil je een
vrijblijvende
offerte?
Neem contact met ons op:
• Bel +31(0)880 300 100 of
• Stuur een kopie van jouw
huidige polis naar:
info@noventas.nl of
• Vul het formulier in op
noventas.nl/particulier/
verzekeringscheck/ of
• Nog makkelijker scan
de QR code:

Verzekeringen Bedrijfsmatig
Ga je als ZZP’er of met een
eigen bedrijf beginnen of ben
je al werkzaam als zelfstandige
of heb je al een bedrijf ?
Noventas heeft ook voor jouw
beroep of bedrijf de benodigde
verzekeringen. Informeer welke
risico’s je kunt afdekken voor
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen e.d..

De zorgverzekering voor 2020
voor jou en jouw gezin, kun
je gemakkelijk via Noventas
regelen.

Telefoon: 0880 300 100
www.noventas.nl

Check noventas.nl/
particulier/zorgverzekering/

Postbus 200
5660 AE GELDDROP
Noventas is partner van

voorwoord

Zoals gebruikelijk vliegt de tijd weer voorbij zonder dat we het zelf doorhebben. Een tijd die ik als
penningmeester van de VGOO nog nooit zo roerig heb ervaren als het afgelopen jaar. Als dagelijks
bestuurslid heb ik bij diverse overleggen van het Regiment mogen aanschuiven en is mij het belang van
een onderofficiersvereniging nog duidelijker geworden, dan het al was. Wij onderofficieren hebben
de taak om onze officieren te spiegelen in hun doen en laten en hen op de hoogte te brengen van de
reacties van ‘de ruggengraat’ op hun plannen. Het liefst al op voorhand, zodat plannen nog verfijnd
kunnen worden of zelfs helemaal geschrapt worden. Onze stem als onderofficier telt en ik mag dit
vanuit de vereniging nu als jullie voorzitter gaan doen.

Als penningmeester heb je als deel van
het dagelijks bestuur nauw contact met
de voorzitter en de secretaris. Hierbij
komen onderwerpen die ons aangaan
als genist, onderofficier en VGOO voorbij. Zo had Tonio het laatste jaar als
voorzitter o.a. de taak om een opvolger
te vinden. Hij had deze taak omdat onze
statuten voorschrijven dat wij een nog
actief dienende voorzitter moeten hebben. Tonio is inmiddels met FLO en
mocht dus niet aanblijven. Dat een opvolger zoeken geen gemakkelijke taak
is, bleek achteraf ook wel. Velen zien
waarschijnlijk niet de noodzaak om een
onderofficiersvereniging binnen de
Genie te hebben. Ook ik heb de boot
een lange tijd afgehouden en wel om
de volgende punten: in mijn ogen dient
de voorzitter van onze vereniging een
adjudant te zijn, de hoogste onderofficier, aangezien hij wel alle genieonderofficieren vertegenwoordigt. Ook heb ik
mijzelf gespiegeld aan mijn voorgangers
en zie ik dat ik nog wel heel wat te
leren heb. Waarom dan toch het voorzitterschap overnemen van Tonio?
Belangrijk is dat de stem van de onderofficier niet verloren mag gaan tijdens
de verschillende genie-overleggen. Hier
hoef ik niet veel over uit te wijden, elke
onderofficier snapt wel wat ik hiermee
bedoel. Tijdens de overleggen vertegen-

woordig ik als voorzitter van de VGOO
de stem van de onderofficieren van de
Genie. De stem van alle onderofficieren
van de Genie en dus niet alleen degenen die lid zijn. Het is daarom jammer
dat niet alle genieonderofficieren lid
zijn. Nu bieden we critici de mogelijkheid om de kaart uit te spelen: “Is dit
wat alle onderofficieren vinden, volgens
mij zijn ze niet allemaal lid.” Ondanks
de mogelijkheid tot het uitspelen van
die kaart telt de stem van de onderofficier en wij, het bestuur van de VGOO,
dragen dit voor u uit. Denk daarom
nogmaals na, of vraag aan uw collegae,
waarom ben je nog geen lid en sluit je
aan. Verenigd zijn we sterker en kunnen
we de belangen van de genieonderofficieren nog beter behartigen.
Dan terugkomend op ‘onze’ Tonio, de
man die als laatste de titel oud-voorzitter opgespeld heeft gekregen. Tonio,
wij zijn er met z’n allen, het bestuur en
hopelijk mag ik dit ook namens de leden zeggen, trots op hoe jij de functie
van voorzitter hebt vervuld. Je hebt de
belangen van de onderofficieren nooit
uit het oog verloren en ook onze autonomie nooit verloochend. Tonio, bedankt voor al jouw werk als voorzitter
en gelukkig blijf je nog even vertegenwoordigd in het bestuur. Iets wat ik heel
belangrijk vind, omdat zo het geheugen

van de vereniging niet ineens last van
dementie krijgt. Ook ben ik blij met alle
overige bestuursleden met redelijk wat
ervaring. Ik ga jullie nodig hebben om
mijn rol als voorzitter te kunnen vervullen. En natuurlijk, last but not least, wil
ik ook alle leden bedanken, want zonder jullie is er geen vereniging en zonder
een vereniging hebben wij onderofficieren niets te vertellen.
Voordat ik helemaal afsluit wil ik ook
nog even vooruitkijken. De Kerstdagen
komen er weer bijna aan en daarna
gaan we alweer starten in het jaar
2020. Een jaar waarin we op 17 juni
de Relatiedag hebben bij 11 Gncie LMB
en de Contactdag gepland staat op 2
oktober. Voor de Relatiedag worden
de ‘parate mensen’ uitgenodigd en de
Contactdag kunt u allemaal in uw agenda zetten. Ik hoop u en uw partner op
de Contactdag te mogen begroeten.
Dit is toch ook de dag waarop uw partner elk jaar de partners van uw collega’s
weer kan ontmoeten, ondanks dat u of
de ander overgeplaatst is naar een ander onderdeel. Dan rest mij niets meer
dan u allen fijne Kerstdagen en een fantastisch uiteinde te wensen, waarmee
we een gelukkig nieuwjaar inluiden.
Een jaar waarin we elkaar mogen ontmoeten en de VGOO een nog krachtigere stem kan uitbrengen. ||

P.S. Na het nalezen van mijn schrijven zie ik dat ik mijzelf - Daniel de Groot - niet echt heb voorgesteld.
Ik beloof u dat ik hier in de volgende Promotor op terug zal komen.
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TBM Technisch Bureau H.A. Muller B.V.

TBM B.V. is een groothandel, gericht op het leveren van hoogwaardige producten aan Defensie en Politie.
TBM is distributeur van bekende internationale wapen en munitie fabrikanten als FN Herstal, Aimpoint,

Glock, Accuracy International en Hirtenberger mortieren. TBM is daarnaast leverancier van gespecialiseerde

fabrikanten op het gebied van explosieven, mijnen, granaten en torpedo’s. Zo vertegenwoordigen wij onder
meer Forcit, Chemring Group en DFM. Daarnaast leveren wij gespecialiseerde CADEX artikelen
op het gebied van observatie en REBS op het gebied van urban climbing.
WWW.TBM.NL | Tielsestraat 141 | 6674 AA Herveld | The Netherlands
Tel: +31 (0) 488 468 130 | Email: info@tbm.nl

redactie

Als adjudant ben je doorgaans wat ouder. Met de jaren geef
je wat toe aan je lichamelijke conditie en je vaardigheden op
de hindernisbaan. Je denkt dat je nog steeds jong van geest
bent ook al wijzen anderen, veelal de jonge collega’s, je er op
dat je soms wat trager van begrip bent. De grootste confrontatie
van het ouder worden betreft de generatiekloof. Niet alleen
de intrede van het digitale tijdperk, maar ook de wijze waarmee
we hiermee om gaan.
Tekst || Aooi Erik Slingerland, Hoofdredacteur

Wanneer je een collega vraagt om een
artikeltje te schrijven krijg je vaak geen
antwoord. Ook niet even: ”Dat ze geen
tijd hebben.” In eerste instantie ga je er
van uit dat ze jouw mail over het hoofd
hebben gezien. Maar wanneer een
tweede of derde herhaling ook niets
oplevert stel je jezelf de vraag: “Heb
ik iets fout gedaan?” Maar wanneer
de collega je in de eetzaal vriendelijk
toezwaait, zal het dat wel niet zijn. Ben
ik dan ouderwets of conservatief? Het
zal wel. Feit is dat de redactie een paar
mooie onderwerpen voor deze uitgave
op het oog had, waar u zeker nog
weinig van weet en die u zeker interesseren. Helaas... Gelukkig kunt u in deze
Promotor toch nog vele mooie bijdragen
aantreffen die u zullen aanspreken.
Al enige tijd gonst het van de geruchten
over een veranderde en zelfs mogelijk
slechte VTO-KMS-opleiding. Zoals zo
vaak is het weer van horen zeggen.
Gelukkig geeft collega Jan-Willem de
Jong als commandant VTO-KMS een
uitgebreide toelichting. Goed lezen!
De eenheden laten ook ditmaal goed
van zich horen. Verschillende oefeningen over de hele wereld werden door

genie-eenheden ondersteund of uitgevoerd. 11 Pagnbat was in de gelukkige
omstandigheden om weer eens met het
hele bataljon te oefenen. In de bijlage
Tenacius Engineer deelt men de ervaringen uit Klietz met ons! Vanuit 105
Geniecompagnie Waterbouw hebben
drie collega’s hun ervaringen van de
oefening in Roemenië aan ons toevertrouwd. Heel wat anders dan vroeger
op de Noord-Duitse Laagvlakte!
Het is al weer 20 jaar geleden dat sld1
De Wind en sld1 Van der Linden bij
een noodlottig ongeval in Bosnië het
leven lieten. Afgelopen jaren was het
onduidelijk of er op de locatie in Ladice
nog een herdenkingsteken te vinden
was. Nu is er duidelijkheid. De ons zeer
bekende en gewaardeerde oud-aalmoezenier Vincentie heeft meegewerkt aan
een bijdrage van het Geniemuseum over
het herdenkingspunt Ladice.
Vorig jaar was de redactie blij verrast
met een bijdrage van de EOD. We hebben u toen een vervolg beloofd. Het 75jarig bestaan van de EOD is uitgebreid
gevierd, met de uitreiking van het Bronzen Schild als hoogtepunt. Het bestuur

van de VGOO was uitgenodigd en de
redactie heeft samen met de EOD een
bijdrage verzorgd.
Ook 75 jaar geleden is de bevrijding
van Nederland begonnen. Verschillende
activiteiten komen bijna dagelijks in het
nieuws. Een bijzondere activiteit betreft
de zogenaamde Sunset March.
Als redactie bevelen we het artikel bij u
aan. In het artikel ook informatie over
hoe u zelf kunt deelnemen.
‘Terug in de tijd’ was een belangrijk item
voor de battlefield tour van Geniewerken. Waar deze rubriek ‘Redactioneel’
begon met de generatiekloof en het
ouder worden heeft men dat bij Geniewerken omschreven als ‘Vroeger was
alles beter’.
Tot slot wil de redactie u en de uwen
fijne Kerstdagen en een voorspoedig
2020 wensen.
Wij hopen dat u in goede gezondheid
bijdragen blijft aanleveren van uw ervaringen en de veranderingen om u heen,
om deze met ons allen te delen. ||
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GEODESIE OPLOSSINGEN
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NAAR DE METHODES
VAN INFORMATIE-INWINNING?
VAN INFORMATIE-INWINNING?

Het Topcon portfolio bestaat uit GNSS-ontvangers (HiPer serie), Total stations (GT serie), statische 3D scanners (GLS serie), rijdende
3D scanners (IPS) en vliegende 3D scanners (Falcon en Sirius). Al deze Topcon sensoren produceren data. De ingewonnen data
Het Topcon portfolio bestaat uit GNSS-ontvangers (HiPer serie), Total stations (GT serie), statische 3D scanners (GLS serie), rijdende
kunt u gebruiken en bewerken in het softwareprogramma van Topcon: MAGNET Suite. Dit programma bestaat uit verschillende
3D scanners (IPS) en vliegende 3D scanners (Falcon en Sirius). Al deze Topcon sensoren produceren data. De ingewonnen data
modules zoals Collage, Field en Office en is zeer gebruiksvriendelijk. De Koninklijke Landmacht beschikt al over de HiPer, Total station,
kunt u gebruiken en bewerken in het softwareprogramma van Topcon: MAGNET Suite. Dit programma bestaat uit verschillende
de Falcon en MAGNET software. Verschillende externe partijen waarmee Defensie samenwerkt zijn bekend met onze Topcon
modules zoals Collage, Field en Office en is zeer gebruiksvriendelijk. De Koninklijke Landmacht beschikt al over de HiPer, Total station,
datasets. Zij bewerken deze data in hun eigen omgeving voor diverse toepassingen zoals GIS, voor databeheer en data-sharing.
de Falcon en MAGNET software. Verschillende externe partijen waarmee Defensie samenwerkt zijn bekend met onze Topcon
datasets. Zij bewerken deze data in hun eigen omgeving voor diverse toepassingen zoals GIS, voor databeheer en data-sharing.
Wilt u meer weten?
Jan Balkema
Accountmanager
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6 11
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- DeSolutions
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oefening

Op 26 augustus j.l. gingen we met 11 Pantsergeniebataljon op oefening naar Klietz, Duitsland. Het
was al een tijdje geleden dat we met het bataljon op oefening zijn geweest, vanwege het gezamenlijke optreden met de Pantserinfanterie. Tijdens deze bataljonsoefening lag de focus op het niveau 2
optreden, oftewel het groepsoptreden. Bij de groepscommandanten stonden het commandovoeren
en leiddinggeven centraal.
Tekst || Sgt Van ’t Hul, 112Pagncie, 2e pel
Voor mij als groepscommandant was
het een zeer uitdagende oefening: ik
kon laten zien waar ik stond in de verschillende processen en ontdekken wat
eventuele ontwikkelpunten voor mij
zouden kunnen zijn. Daarnaast was het
voor mijn groep ook een meetmoment
om te zien waar zij stonden met hun
kennis en vaardigheden op gebied van
genieoptreden. Kortom, een oefening
die maximaal uitdaging zou bieden voor

iedereen! De week voor de oefening
stond in het teken van de voorbereiding:
het beladen van de Boxer met de benodigde materialen en onze persoonlijke
uitrustingen. We kwamen net terug uit
het zomerverlof en mochten meteen
goed aan de slag. In deze voorbereidingsweek kregen we met de compagnie een presentatie over de oefening;
wat houdt deze bataljonsoefening in,
wat wordt er verwacht van de verschil-

lende niveaus en misschien nog wel het
belangrijkste: de doelstelling. De oefening stond in het teken van fysieke en
mentale weerbaarheid, doorzettingsvermogen en ‘lead by example’. Dit bood
de groepen en hun commandanten de
kans om te groeien in de basisgenietechnieken en de maximale kans op
begeleiding. De oefening zou plaatsvinden in een carrousselvorm voor de verschillende veldgroepen. Nadat ik deze
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oefening
mindset geanalayseerd had, werd het
voor mij nog interessanter. We moesten
veel opdrachten, met weinig slaap, in
een snel tempo, op een tactische en
technische juiste manier uitvoeren om
deze doelstelling te halen.
Op maandag 26 augustus begon de oefening met de verplaatsing per bus naar
het zonovergoten oefengebied Klietz.
Op dinsdagochtend zouden de voertuigen per trein aankomen en zouden we
beginnen met de gebruikelijke battle
preparations: de Boxer in orde maken,
de wapens halen, de simulatieapparatuur van Mobile Combat Training Centre
(MCTC) installeren en een aantal korte
controlelessen uitvoeren op het gebied van de basis Genietechnieken. Op
woensdagochtend 03:30 uur startte de
oefening voor mij als groepscommandant. Tijdens een commandovoeringsproces met mijn pelotonscommandant
ontving ik de eerste twee opdrachten
voor de aankomende 24 uur.
Hierna gaf ik mijn bevel aan mijn groep
en om 06:00 uur waren wij gereed
om de startlijn over te gaan om negen
dagen lang onafgebroken te velde te
gaan. Onze eerste opdracht bestond uit
12 snelle kraterladingen (SKL) aanleggen voor een kratering, versterkt met 40
ATMF-mijnen.
Hiermee moesten we de vijand op een
bepaald coordinaat de route ontzeggen.
Daarnaast moesten we een medium
girder brug (MGB) 6/7 bouwen. Deze
opdrachten werden enorm verzwaard
door de heftige weersomstandigheden:
tijdens de oefening was er een hittegolf
met een minimale temperatuur van 35
graden Celsius. Voor mij als groepscommandant was het extra belangrijk
dat ik hier rekening mee hield met het
inzetten en inzetbaar houden van de
groep. De volgende dagen volgden de
verschillende opdrachten zich in een
goed tempo achter elkaar op. Na het
volbrengen van iedere opdracht was
het tijd voor functiecontrole 2: hygiëne,
preventie en gezondheid, iets eten en
eventueel nog wat rust pakken.
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oefening

Op zondag om 12:00 uur was er ruimte
voor een Geestelijke Verzorgingsmoment waarbij de aalmoezenier en dominee de dienst leidden. Dit was stiekem
ook een kort rustmoment voor de verschillende veldgroepen. ’s Middags werd
het startsein gegeven voor het tweede
deel van de oefening. Dit deel bestond
uit de volgende opdrachten: brugvernielingen, draadversperringen aanleggen, krateringen maken, verhakkingen,
mijnafsluitingen, vernielen van duikers
en/of sporen, brugverkenningen, een
tankgracht creeeren inclusief opstelling
en als laatste een brugverzwaring.
De eindactie stond gepland op dinsdagmiddag 15:00 uur tot woensdag
tijdstip X. Alle groepscommandanten
kregen het korte bevel dat we asap
naar een bepaald coordinaat moesten
verplaatsen om daar een mijnafsluiting
neer te leggen, om zo de oprukkende
vijand te kunnen vertragen. We moesten snel handelen en toch de opdracht
duidelijk verstrekken aan onze mannen
en vrouwen. Tijdens het uitvoeren van
de opdracht kwam er zwaar vijandelijk
vuur over ons heen wat resulteerde in
een mobility kill, oftewel wij konden
onze Boxer niet langer meer gebruiken
en moesten te voet verder. Er moest snel
gehandeld worden om de voor de exfilltratie benodigde spullen te pakken om

Na deze zware
oefening gingen
we met het bataljon
nog een dagje
naar Berlijn.
terug te kunnen trekken naar de voorste
lijn. Voor een aantal van de veldgroepen
was dit een behoorlijke verplaatsing te
voet, zo’n 20 kilometer. Toen arriveerden we bij de laatste natuurlijke hindernis: een rivier van 120 meter breed.
We moesten een drijfpakket maken en
de rivier oversteken. Eenmaal aangekomen was daar nog een toetje: een
speedmars van 8 kilometer binnen 60
minuten. Voor mij als groepscommandant lag hier een belangrijke rol om de
jongens te blijven motiveren en te laten
zien dat we dit konden!

Nadat we 800 meter op weg waren,
was daar opeens het eindpunt, oftewel ENDEX. De doelen waren behaald.
Tijdens de bataljonsoefening is er doorzettingsvermogen getoond onder zware
fysieke en mentale inspanning en kwam
‘Lead by example’ duidelijk terug.
Een geslaagde oefening met veel uitdagende elementen waarbij we ons niveau
konden laten zien. Na een welverdiende nachtrust was het tijd voor de gebruikelijke afsluiting van de oefening:
het uitvoeren van functiecontrole 4,
transport en de persoonlijke uitrusting
gereed maken.
Na deze zware oefening gingen we met
het bataljon nog een dagje naar Berlijn.
Tijdens deze weekendbreak was er tijd
voor ontspanning. We bezochten een
aantal mooie hightlights van deze stad
zoals de Brandenburger Tor, Checkpoint
Charlie, de Berliner Dom en natuurlijk
de Berlijnse muur. Op vrijdag was het
tijd om terug te gaan naar ‘Home of the
Engineers’ in Wezep. ||
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Panasonic Toughbook en Toughpad
Ultieme, robuuste mobiliteit op het terrein
Hitte, koude, stormregens of blakende zon. Medewerkers van onze
Hitte, koude, stormregens of blakende zon. Medewerkers van onze
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Binnen de krijgsmacht is de Fennek een bekend voertuig voor verkenners. Zo ook bij de genie. Wereldwijd
voeren onze verkenners hun, soms heimelijke, werkzaamheden uit. De Fennek, herkenbaar aan de
lage brede vorm, maakt relatief weinig geluid wat voor een verkenner van belang is. Hoe minder
geluid hoe beter dat bijdraagt aan het succes van de missie van de verkenner. In navolging van de
elektrische auto’s zijn er nu ook voor de Fennek ontwikkelingen gaande. Gaan we als militairen nu
aan de ‘laadpaal’? Voor de techneuten en verkenners onder ons is de redactie er in geslaagd om
samen met GPA een artikel uit magazine ‘Arte Pugnantibus Adsum’ (juli 2019) van de Vereniging van
Hoger Technisch Gevormde Officieren over te nemen.
Tekst || Ing. Patrick van der Burg, DMO / GWS
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Een Fennek verkenningsvoertuig tijdens een schietserie in Bergen-Hohne. Links op
het voertuig de BAA sensorkop bestaande uit een laserafstandsmeter, een digitale
camera en een warmtebeeldkijker.

DE VERKENNING DOOR
EEN FENNEK
Een verkenningsopdracht van een Fennek duurt, afhankelijk van de inzet en
configuratie, 3 tot en met 5 dagen. De
Fennek’s uitgerust met de zogenaamde
BAA (Beobachtungs und Aufklärungsausstattung) sensorkop leggen binnen
een 24 uur durende verkenning een
afstand af van ongeveer 30 km. Afhankelijk van de opdracht kan de Fennek
afwisselen met 24 uur durende stilstaande observaties, ook wel bekend als de
silent watch. De silent watch kan niet
volledig worden gedragen door de loodaccu’s. Het is daarom noodzakelijk dat
de verbrandingsmotor stationair moet
draaien wanneer de state of charge van
de accu’s beneden de 40% is.
De Fennek’s met sensorkop leggen tijdens de verkenningsopdracht ongeveer
een totale afstand van 150 km af.
De Fennek Commando Post (CP) behoudt de maximale (radio)afstand van
de verkenners en legt daardoor ongeveer 120 km af. In de zomer van 2018 is
een Nationaal Technologie Project (NTP)
gestart onder begeleiding van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) om het
wapensysteem Fennek elektrisch aan te
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drijven. Het NTP streeft ernaar om het
verkenningsprofiel van de Fennek CP te
kunnen faciliteren.

HET VERBETEREN VAN DE
OPERATIONELE EFFECTIVITEIT
Tijdens de ontwikkeling van de Fennek
is er alles aan gedaan om te zorgen dat
de Fennek beschikt over een zo laag
mogelijk detectieprofiel. Door de bemanningsleden naast de transmissie te
plaatsen (in plaats van boven de transmissie) kon de Fennek zo laag mogelijk
worden gebouwd.
Het geluid van de verbrandingsmotor is
zeer goed geïsoleerd, een langsrijdende
Fennek wordt als ‘stil’ ervaren door de
eenheden. Alsnog zien de eenheden
zeker het voordeel in een volledige ‘geluidloze’ verplaatsing door de toepassing van een elektrische aandrijving, de
zogenoemde silent drive. Naast het feit
dat dit een verbetering oplevert voor het
detectieprofiel, zal het voordeel vooral
binnen de Fennek merkbaar zijn door
de voertuigbemanning. In het bemanningscompartiment is weinig geluidsisolatie en is zelfs een intercom nodig om
onderling te kunnen communiceren.
Door het ontbreken van de verbran-

dingsmotor, zal het ontbreken van
de daaruit gegenereerde geluiden en
trillingen een groot voordeel opleveren
voor de situational awareness van de
voertuigbemanning. Momenteel moet,
tijdens de verkenningsopdrachten, de
verbrandingsmotor ongeveer de helft
tot driekwart van de tijd stationair draaien om de state of charge op peil te houden. Hiermee kunnen de missiesubsystemen van stroom worden voorzien, zoals
de BAA sensorkop, Combat Net Radio’s
en het Battlefield Management System.
Volgens de fabrieksopgave is de huidige
actieradius, afhankelijk van de voertuigconfiguratie, 880 tot 1000 km.
Veel brandstof wordt verbruikt voor de
energievoorziening van de missiesubsystemen, dit is bij stationair draaien niet
optimaal omdat de verbrandingsmotor
niet is gedimensioneerd als generator. Wanneer één groot batterijpakket
wordt geïntegreerd in het voertuig als
energievoorziening voor de elektrische
aandrijving, kan deze ook direct worden
gebruikt als energievoorziening voor de
missie subsystemen. Het rendement is
daarbij een stuk gunstiger dan het lage
thermische rendement van de verbrandingsmotor bij stationair draaien.
Tot slot moeten de uitlaatgassen van
de verbrandingsmotor het voertuig
verlaten. Hoe snel zouden drones uitgerust met warmtebeeldcamera’s een
verkenningspeloton, het gehele brigadeverkenningseskadron of specifiek de
Fennek CP kunnen lokaliseren? Zonder
de uitstoot van de verbrandingsmotor
en de twee keer lagere bedrijfstemperatuur van een elektrisch voertuig wordt
het detectieprofiel van de Fennek ook
op dat punt verbeterd. Door de eigenschappen van elektromotoren, zoals het
koppelkarakteristiek, zal een Fennek
met elektrische aandrijving beschikken
over verbeterde mobiliteit prestaties.
Alleen in hoeverre dit tot merkbare verbeteringen gaat leiden, evenals de
andere omschreven voordelen, is nog
niet bekend en zijn hiermee nog onbeantwoorde vragen. In het NTP Fennek
E-DRIVE, dat ook wel bekend staat als
project E-Fennek, worden antwoorden
gegeven op al deze vragen.

TECHNIEK
HET PROJECT E-FENNEK
Het project E-Fennek is in de zomer
van 2018 gestart en streeft ernaar om
eind 2019 een elektrisch aangedreven
Fennek prototype te demonstreren. Dit
project wordt uitgevoerd door de firma
EMOSS Mobile Systems BV, gevestigd
in Oosterhout. De core business van
EMOSS is het ombouwen van verschillende klassen trucks naar volledige elektrische of hybride trucks. EMOSS is hierin toonaangevend door dit op grote
schaal te kunnen uitvoeren.
Nu is EMOSS een nieuwe uitdaging
aangegaan om een licht gepantserd
wielvoertuig om te bouwen naar een
elektrisch aangedreven variant.
De eerste doelstelling van het project is
het onderzoeken in hoeverre de techniek volwassen is voor integratie van
een elektrische aandrijving in huidige
wapensystemen, met de Fennek als use
case. De tweede doelstelling is het
evalueren van het gebruik van een elektrisch aangedreven wapensysteem in
het operationele optreden. De techniek
is weliswaar al bestaand, maar de uitdaging is de integratie hiervan in bestaande (wapen)systemen.
Civiele elektrische personenvoertuigen
worden vanaf de tekentafel ontworpen als elektrisch voertuig, waardoor
geen beperkingen voorkomen met de
plaatsing van een elektrische aandrijving
binnen de carrosserie. Een ander voordeel is dat elektrische personenvoertuigen een stuk lichter zijn waardoor
de conventionele voertuigprestaties
een stuk beter zijn te evenaren. Trucks
daarentegen, moeten veel gewichtsbelading vervoeren. Daarom beschikken de
door EMOSS omgebouwde trucks over
een beperkte actieradius van circa 150
km indien deze volledig elektrisch zijn
uitgevoerd. Dit wordt als een beperking
beschouwd vanwege de directe vergelijking van de actieradius. Echter als wordt
gekeken naar de toepassing van een
truck, zoals een vuilniswagen, is 150 km
actieradius ruim voldoende. De ombouw naar elektrische of hybride trucks
met betrekking tot packaging (plaatsing
van componenten) is door het open

De mid-life update in Duitsland: de Fennek-1A2 van de Bundeswehr.
chassis een stuk minder complex.
In militaire voertuigen daarentegen is
het een uitdaging om binnen de beschikbare ruimte de elektrische aandrijflijn te plaatsen, omdat elke ruimte
wordt benut. De Fennek, met een massa van 11.000 kg haalt 80 km/u binnen
20 seconden en heeft een maximumsnelheid van 90 km/u, maar moet ook
vanuit stilstand een hellingshoek van
60% kunnen trotseren. Het mag duidelijk zijn dat de E-Fennek moet worden
gezien als een ander voertuig ten opzichte van de huidige Fennek en dus
ook een ander operationeel inzetprofiel
vraagt als aanbiedt. Zeker voor wat
betreft de actieradius, is een aanpassing
van het inzetprofiel vereist.
Desalniettemin, streeft het projectteam
ernaar om de huidige Fennek voertuigprestaties zoveel als mogelijk te evenaren, dan wel te verbeteren.

DE AANLOOP
Voorafgaand het project E-Fennek is al
veel kennis opgedaan over hybridiseren
en elektrificeren van wapensystemen,
door het uitwisselen van kennis met
onze buurlanden, onderzoeken met
kennisinstituten en bedrijven, maar ook
het intern Defensie doen van onderzoeken en ontwikkelen van rekenmodellen.
Ons buurland in het oosten heeft 15
jaar geleden al een poging gewaagd om
de Fennek te hybridiseren. Op papier

leken alle componenten te passen in de
huidige Fennek, helaas werd in de loop
van het project het tegendeel bewezen
en heeft de leverancier van de Fennek
zelfs een speciale hull geproduceerd,
omdat hybridisering anders niet mogelijk was.

VERSUCHSTRÄGER ELEKTRISCH
(VT-E)
Het VT-E project heeft wel input geleverd aan het E-Fennek project. Door
deze kennisuitwisseling is het duidelijk
geworden dat in-wheel elektromotoren
(onderdeel van het initiële VT-E ontwerp)
onmogelijk zijn te plaatsen in de huidige
Fennek configuratie.
De conclusie dat integratie van in-wheel
motoren zeer lastig zou worden is ook
gebleken uit de nationale studie DEVE
(Demonstrator Electric Vehicle). DEVE
is ook ruim 15 jaar geleden uitgevoerd
door onder meer TNO en DAF Special
Products, waarin destijds onderzoek
is gedaan naar het meeste geschikte
hybride aandrijfconcept. Natuurlijk heeft
de afgelopen 15 jaar veel ontwikkeling
plaatsgevonden, zo is de energiedichtheid van batterijen flink gestegen.
Dit geldt echter niet voor de vermogensdichtheid van de elektromotoren, deze
is maar licht gestegen. Om deze reden,
samen met de conclusies in eerdere projecten, is direct besloten om gebruik te
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Het initieel ontwerp van een E-Fennek door Duitsland en rechts het uiteindelijke
resultaat, de Versuchsträger Elektrisch (VT-E).
maken van de bestaande overbrengingen in de Fennek. Het streven is immers
ook om zo min mogelijk modificaties uit
te voeren voor de elektrificering van de
Fennek, om zowel de complexiteit laag
te houden, als de kosten tegenover de
doelstelling van het project in balans te
kunnen houden.

DE VOORBEREIDINGEN
Het projectteam vanuit Defensie bestaat
uit vier techneuten, met allen HTS
Autotechniek als achtergrond, van de
afdeling Grondgebonden Wapensystemen (GWS) vanuit het Defensie Materieel Organisatie (DMO) en van afdeling
Techniek (TECH) van het Materieel
Logistiek Commando van de Landmacht. Door het project niet alleen te
begeleiden maar ook nauw betrokken
te zijn bij de uitvoering van het project,
wordt toegewerkt naar de beste kennisontwikkeling en -borging. De aanloop
en start van het project is voornamelijk
aangestuurd door Defensie, waaronder het opstellen van de eisen waar de
E-Fennek aan moet voldoen. Daarnaast
hebben de projectbegeleiders van TECH
een Fennek volledig voorbereid voor
elektrificatie.
Door de landmacht is een Fennek Algemene Dienst (AD) en een aparte Fennek
hull ter beschikking gesteld. Vanwege
de operationele beschikbaarheid van de
Fennek’s, is een Fennek AD toegekend
met schade aan de achterzijde.
De Fennek hull is daarnaast toegewezen
omdat deze schade te groot was voor
reparatie. Hierdoor hebben de projectbegeleiders van TECH eigenhandig elk
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onderdeel overgezet en waar nodig
onderhoud uitgevoerd, om de Fennek
in de gewenste staat te brengen voor
elektrificatie. Een tijdrovende klus,
echter heeft het overzetten van componenten het projectteam wel tot een
dieper inzicht gebracht in de huidige
configuratie. Met elke de- en montage handeling zijn nieuwe bevindingen
vastgelegd over de praktische zaken van
elektrificatie. Ook voor randsystemen,
zoals de hydraulische stuurinrichting,
remsysteem en airco-installatie moeten
andere oplossingen worden bedacht,
omdat de conventionele bekrachtiging
wegvalt. Met de ombouw is voor elk
component bepaald of deze nog noodzakelijk is in de E-Fennek. Voordat het
project van start is gegaan, is op basis
van onderzoek een schatting gemaakt
van de gewichtsreductie. In de praktijk

zijn meer componenten verwijderd dan
initieel was ingeschat, maar vooral de
verwijdering van het klein materiaal
heeft een gunstige bijdrage geleverd.
Hiermee komt het totale nieuwe leeggewicht van de Fennek op 6950 kg.
Eerder werd verondersteld dat het
maximale gewicht de grootste kwestie
zou zijn, het maximale gewicht van de
Fennek is immers 11 ton (gevechtsklaar). Het blijkt echter dat de grootste
kwestie niet het maximum gewicht is,
maar de beschikbare ruimte in relatie tot
de gewichtsverdeling.

HET ONTWERP
De firma EMOSS is momenteel druk
bezig met het opstellen van diverse integratie concepten. Dit wordt gedaan
door het passen en meten in de Fennek
AD met behulp van werktekeningen van
de leverancier en door TECH uitgewerkte 3D tekeningen. In dit project wordt
toegewerkt naar een volledig elektri-

Naast de ontwikkelingsactiviteiten zijn de projectbegeleiders van TECH zeker niet
bang hun handen vies te maken in de werkplaats, sterker nog… ze weten exact
waar ze mee bezig zijn!
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sche Fennek. Dit is een logische stap
omdat deze technische configuratie het
minst complex is. Een volgende stap
die moet worden gezet is, buiten het
huidige NTP, het ombouwen naar een
hybride Fennek. Wanneer de elektrische
aandrijflijn (de elektromotor, transmissie
en power control units) zijn plaats en
koppelpunten heeft gevonden in de
E-Fennek, dient alleen de energievoorziening en -opslag te worden vervangen
voor de aanpassing van een volledige
elektrische Fennek naar een hybride
Fennek. Het grote batterijpakket (Full
Electric) kan hierbij worden vervangen
door een kleiner batterijpakket en een
Internal Combustion Engine (ICE, een
verbrandingsmotor gedimensioneerd als
generator om continue te draaien met
maximaal rendement), een brandstofcel,
een microjet-generator of misschien
wel de komende M-STaR generator. De
vervanging van het grote batterijpakket door een generator en een kleiner
batterijpakket resulteert in een serie-hybride voertuig configuratie. Wanneer de
krijgsmacht daadwerkelijk een transitie
ondergaat met wapensystemen, zijn
hybride voertuigen meer gepast in het
operationeel optreden, vanwege de
oplaadtijden en het minder afhankelijk
zijn van oplaadpunten. Naast verbeteringen van de operationele effectiviteit van
het wapensysteem, waar een E-Fennek
meer op richt, kan een hybride Fennek
over dezelfde voordelen beschikken
maar ook minder afhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen door een verbeterd
rendement.

DE ENERGIEVOORZIENING
De firma EMOSS werkt met Lithium
ijzer fosfaat (LiFePO4) batterijen. Ten
opzichte van lithium-ion batterijen, dat
veelal in elektrische personenvoertuigen
worden toegepast, hebben LiFePO4
batterijen een lagere energiedichtheid
waardoor minder afstand kan worden
afgelegd. Het voordeel van LiFePO4 batterijen is de robuustheid en veiligheid,
dat naast de toepassing in trucks, ook
momenteel het meest geschikt is voor
toepassing in militaire voertuigen. Een
batterijpakket wordt samengesteld door
het in serie schakelen van de batterijmo-

Defensie wil duurzamer. Angstvisioen voor de toekomst?
‘Romeo, hier 1, Laadpaal niet gehaald, over ...’
dules, om te komen tot een werkspanning van circa 600 volt. Het zou ideaal
zijn indien alle beschikbare ruimte kan
worden gevuld met batterijmodules,
echter is de elektrische aandrijving gebonden aan de werkspanning van 600
volt. Alleen volledige batterijpakketten
met een totaalgewicht van ongeveer
500 kg, bestaande uit 16 modules, kunnen in de Fennek worden geplaatst.
Aan de tekentafel werd het al vrij snel
duidelijk dat zeker twee batterijpakketten kunnen worden geïntegreerd. Hierin
kan met maximaal twee batterijmodules
worden afgeweken, om bijvoorbeeld tot
net boven de 600 volt uit te komen en
net meer actieradius te verkrijgen.
Op basis van berekeningen met de New
European Driving Cycle (dezelfde rijcyclus waarmee de actieradius van 880
km van de Fennek AD is vastgesteld)
kan de E-Fennek met twee batterijpakketten 120 km afleggen. Met drie batterijpakketten, met een totaalgewicht van
1500 kg, zou het mogelijk kunnen zijn
om aan het inzetprofiel van de Fennek
CP (Commando Post van een compagnie) te kunnen voldoen. De mogelijkheid
van integratie van drie batterijpakketten
is volledig afhankelijk hoe de elektromotor wordt gekoppeld aan de huidige
H-brug. Daarnaast is vanuit Defensie de
wens gesteld dat voor de bestuurders
geen aanvullende instructies nodig zijn

om de E-Fennek te kunnen bedienen.
De look-and-feel moet zo veel mogelijk
hetzelfde blijven. Onderdeel hiervan is
dat dezelfde voertuig dynamische rijeigenschappen in de basis nagenoeg hetzelfde blijven, waarmee in hoofdlijnen
de ligging van het huidige zwaartepunt
en de wiellasten niet te veel mogen
afwijken ten opzichte van de huidige
configuratie. Een concept waarin alle
batterijen passend kunnen worden geïntegreerd door deze achterin aan de
bovenzijde te plaatsen, zoals is weergegeven in de afbeelding, is een voorbeeld
hoe deze configuratie mogelijk zou kunnen resulteren in een kanteling tijdens
het nemen van een steile helling.
Dit concept is opgesteld om aan te tonen dat twee batterijpakketten eenvoudig passend zijn, echter is de voorkeur
om de batterijmodules (vanzelfsprekend) verspreid te plaatsen.
Het verspreid plaatsen is mogelijk, maar
heeft als nadeel het verschil in spanningsmetingen vanuit het Battery Management System door de lange kabellengtes. Verder onderzoek moet uitwijzen of integratie van drie batterijpakketten mogelijk is, niet alleen met betrekking tot ruimte, maar ook in relatie tot
het effect in voertuigdynamica.
De veiligheid heeft immers te allen tijde
de prioriteit ten opzichte van functionaliteit. In dit geval de functie in het
afleggen van (de hoeveelheid) afstand.
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CAD-tekening van E-Fennek met diverse onderdelen van de elektrische aandrijflijn.

ment, wordt veel ruimte bespaard in het
motorcompartiment. Een ander mogelijk
concept is het behouden van de huidige
transmissie en hiervan enkele versnellingen te gebruiken. Het behouden van de
transmissie is voor wat betreft de ruimte
geen probleem, omdat deze ruimte niet
kan worden benut door de 9-fase elektromotor. Zeker voor de 9-fase elektromotor, met een maximaal koppel van
3400 Nm is de kans groot dat het te
grote koppel van de 9-fase elektromotor
resulteert in een defecte transmissie.
Daarom is alleen de 6-fase elektromotor
geschikt voor directe koppeling aan de
huidige transmissie. Het voordeel van
dit concept is dat de bediening hetzelfde blijft en dat de efficiëntie een stuk

DE ELEKTRISCHE AANDRIJFLIJN
Voor de aandrijflijn zijn verschillende
concepten mogelijk. Voor deze concepten zijn we gebonden aan de H-brug
aandrijving. Eén van de concepten is om
het deel van de versnellingsbak naar de
H-aandrijving te behouden en hier direct
de elektromotor aan te koppelen.
Voor de keuze van de elektromotor
zijn twee mogelijkheden, een 6-fase
elektromotor of een 9-fase elektromotor. De 6-fase elektromotor heeft een
betere efficiëntie, de 9-fase elektromotor heeft daarentegen een beter koppel.
Dit koppel is zeer gewenst, want de
elektromotoren direct op de H-aandrijving - zonder tussenreductie - behalen
beide niet de 60% helling (6-fase 37%,
9-fase 47%). Het toevoegen van een
vaste reductie is niet mogelijk, want met
9-fase elektromotor wordt net de maximale snelheid van 90 km/u behaald. Het
verkrijgen van een hogere koppel gaat
ten koste van het toerental, en dus de
maximum snelheid.
Helaas is de 9-fase elektromotor net te
groot om in het transmissiecompartiment te passen. De 9-fase elektromotor
past exact in de ruimte waar nu de
transmissie is geplaatst, maar niet in
combinatie met de huidige aandrijfassen. In dit concept wordt daarom tevens
gekeken om de vier aandrijfassen 10
cm te verkorten dan wel te verlengen.
Indien hiermee de 9-fase elektromotor
wel past in het transmissiecomparti-
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Aandrijving en transmissie in de huidige configuratie.

Aandrijving en transmissie in de toekomstige configuratie.

TECHNIEK

Concept met de plaatsing van 6-fase elektromotor en batterijmodules verdeeld in de Fennek.
beter is. Bij het 1ste concept wordt 90
km/u behaald bij het maximaal toerental
van de 9-fase elektromotor. Bij (elektro)
motoren is het middengebied (een eidiagram) het meest rendabel. Het draaien van maximale toerentallen is een
situatie dat bij voorkeur moet worden
vermeden. De 6-fase elektromotor
heeft over het algemeen al een hogere
efficiëntie ten opzichte van de 9-fase
elektromotor. Het voordeel is dat met
dit concept de 6-fase elektromotor door
de transmissie in het meest gunstige
werkgebied kan blijven opereren.
Het nadeel is dat veel ruimte wegvalt
en de mogelijkheid van integratie van
drie batterijpakketten een stuk kleiner
wordt. In dit concept kan ook worden
gekeken naar een andere (specifieke)
transmissie in plaats van het behouden
van de huidige transmissie.

Een Fennek verkenningsvoertuig tijdens operationele inzet in Afghanistan.

VERVOLG

zo belangrijk is de toepassing hiervan
in het operationeel optreden. Om deze
reden zal het project E-Fennek niet zijn
afgelopen wanneer de ‘demonstrator’ is
opgeleverd, maar volgt ook samen met
EMOSS en de gebruikers een evaluatietraject tot en met 2022.

De verschillende concepten, waaronder
de twee hiervoor beschreven, worden
op dit moment verder uitgewerkt en beoordeeld op basis van de gestelde eisen.
De activiteiten in het ontwerpen van de
E-Fennek dragen bij aan de kennisontwikkeling over de verschillende E-DRIVE
configuraties en de techniek. Maar net

Wat we nu al geleerd hebben is, dat de
transitie naar elektrisch aangedreven
wapensystemen, of het nu om een hybride- of een volledige elektrische configuratie gaat, een stapsgewijs proces
is. Het mag duidelijk zijn dat het op dit
moment nog te vroeg is om elektrisch

aangedreven wapensystemen te eisen in
midlife update programma’s.
De leveranciers kunnen Defensie hier
momenteel nog niet in voorzien, en de
toepassing binnen Defensie vraagt om
wijzigingen in het inzetprofiel.
Dit project en vervolgprojecten zullen
antwoorden geven in hoeverre de
operationele effectiviteit van wapensystemen verbeterd kunnen worden en
hoeverre in het kader van de Operationele Energie Strategie (OES) de efficiëntie kan worden verbeterd in deze
transitie naar elektrisch aangedreven
wapensystemen. ||
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Of u nu foto’s of video’s maakt, de nieuwe full-frame Z-serie verlegt de grenzen
als het gaat om beeldkwaliteit en objectief mogelijkheden, dankzij de Z-vatting.
Geniet van volledige creatieve vrijheid met de nieuw ontworpen NIKKOR Z-objectieven of kies uit een totaal van circa 360 compatibele NIKKOR F-objectieven*.
Ervaar vandaag nog de revolutionaire optische prestaties in een compacte body.
*Bij bevestiging op de FTZ-vattingadapter. Er gelden mogelijk beperkingen voor sommige objectieven.
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Al jarenlang kijkt de militair uit naar de nieuwe uitrusting voor het gevechtsveld. Het Verbeterd
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) komt er nu aan. Reden voor de redactie om u te informeren
over de laatste stand van zaken en de mogelijkheden. De bijdrage is eerder gepubliceerd in het
blad Intercom van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst.
Tekst || Jasper Groenewegen, projectteam VOSS (DMO) – soldaat systeem Smart Vest
In januari 2019 zijn de eerste soldaatsystemen ‘Smart Vest’ overgedragen aan
eindgebruikers van CLAS, CZSK en
CLSK. Hiermee bereikt het project VOSS
(Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem) het laatste deel van de realisatiefase en komt de start van de instandhoudingsfase langzaam maar zeker in
zicht.
Smart Vest (SV) als systeemnaam benoemt daarbij het kernproduct: het beschermings- en draagsysteem voor de
individuele gevechtsmilitair in combinatie met de PNR1000 pelotonsradio
en de RAPTOR (C2 display op basis van

smartphone) voor commandanten.
Deze producten brengen de Nederlandse militair naar een state-of-the-art
niveau voor zijn bescherming, draagcomfort en situational awareness.
Verder is SV van begin af aan beoogd
als platform voor de toepassing van
aanvullende middelen die de militair
ondersteunen in zijn taken.
In dit artikel wordt de stand van zaken
van de eerste invoer gemeld en ingegaan op product- en conceptverbeteringen die vanuit de gebruikersevaluatie
van begin 2018 zijn geïdentificeerd.
Daarnaast wordt in dit artikel geschetst

welke kansen en mogelijkheden het
Smart Vest biedt voor de integratie van
middelen voor de gevechtsmilitair. Hierbij worden voorbeelden gegeven die uit
eerste gesprekken met gebruikersgroepen naar voren zijn gekomen.
Hiermee wordt dit artikel nadrukkelijk
als eerste aanzet gezien van het uitdragen van integratiekansen en zeker niet
als uitputtende lijst die compleet tracht
te zijn. De lezer wordt daarom ook aangemoedigd om verdere ideeën kenbaar
te maken zodat de altijd schaarse tijd en
middelen benut worden voor de beste
ideeën vanuit het gehele bedrijf.
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STAND VAN ZAKEN
Gebruikerstesten als onderdeel van
introductie
Op het moment van schrijven (maart
2019) zijn de eerste 250 systemen uitgereikt voor gebruikerstesten. Deze zijn
verstrekt aan een peloton van elk van de
drie CLAS-brigades, een peloton van het
KMARNS en een vlucht van de OGRV.
Elk van deze eenheden is gevraagd om
in hun reguliere oefen- en opwerkprogramma het Smart Vest toe te passen
om breed en langdurig te testen en
daarmee kennis en ervaring op te doen
omwille van evaluatiedoeleinden en
alvorens introductie van de hoofdserie.
De eenheden worden in deze gebruikerstestperiode vanuit DMO begeleid
door het Mobiel Implementatie Team
(MIT) dat door het project VOSS is opgericht. Hiermee wordt voor dit eerste
langdurig gebruik een lokaal aanspreekpunt beschikbaar gesteld aan de eenheden dat de verdere afstemming met het
projectteam van DMO verzorgt. Denk
daarbij aan het beheren en beschikbaar
stellen van reserve-onderdelen, maar
ook als directe link naar het engineering
team bij DMO voor het signaleren van
punten die verbetering behoeven in de
aanloop naar de hoofdserie.
De ervaringen en feedback vanuit de
gebruikerstesten worden benut om
de puntjes op de i te zetten voor de
hoofdserie. Het ontwerpbesluit voor
de hoofdserie staat gepland voor juni
2019. Om de leverancier in staat te
stellen ontwerpverbeteringen uit te
werken wordt de gebundelde feedback
uit de eerste drie maanden eind april
overgedragen. Dit strakke tijdpad naar
het ontwerpbesluit is gekozen met het
doel productie in de tweede helft van
2019 te laten starten zodat de hoofdserie vanaf begin 2020 kan gaan worden
uitgerold. Tegelijk wordt voorzien dat de
eenheden na april het Smart Vest blijven
gebruiken. Naast het evalueren van het
product gaan deze eenheden identificeren hoe de functies van Smart Vest de
manier van optreden kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de gevechtsleiding
kan worden vergemakkelijkt door het
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Testdeelnemer met Smart Vest soldaatsysteem.
verstrekken van opdrachten via de RAPTOR in plaats van gezamenlijke huddles
boven de kaart. Ook zal met deze eenheden bekeken worden hoeveel tijd aan
training en gewenning nodig is om het
Smart Vest systeem uiteindelijk op de
juiste manier te kunnen gebruiken. Dat
begint al met de uitgebreide verstelbaarheid van het draag- en beschermingsvest om tot een optimaal draagcomfort
te komen. Hiervoor is gebruik gemaakt

van een ontwerp dat afwijkt van wat
men in de regel gewend is.

HEADSET
In Smart Vest wordt een multifunctionele headset toegepast. Deze combineert
actieve gehoorbescherming (met optionele versterking van omgevingsgeluid)
met stereoweergave van geluid vanuit
verschillende bronnen. Concreet hoort
een groepscommandant via het ene oor

Headset met in-ears met geïntegreerde microfoon, optionele externe microfoon,
actieve gehoorbescherming, hear-through, push-to-talk met 2 spreekknoppen en 2
dempknoppen.
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zijn groepsnet en via het andere oor het
pelotonsnet. Een pelotonscommandant
kan naast het pelotonsnet een secundaire radio aansluiten om bijvoorbeeld
het compagnienet via de headset te
ontvangen. Als de militair instijgt in een
voertuig uitgerust met Smart Vest intercom (gebaseerd op de nieuwe Thales
SOTAS Lite familie) dan wordt met een
paar eenvoudige handelingen de voertuigintercom en de daarop aangesloten

De ervaringen en feedback vanuit de gebruikerstesten worden benut om
de puntjes op de ‘i’ te
zetten voor de hoofdserie.

worden de microfoontjes van de hearthrough functie meer afgeschermd om
storende windgeluiden te verminderen.
De vormgeving van de otoplastieken is
eveneens aangepast om het risico dat
deze onbedoeld uit het oor vallen te
minimaliseren.
Een bijzondere functionele verbetering
is het toevoegen van drukknoppen op
de push-to-talk (PTT) om de doorgifte
van radio op één of beide oren te dem-

Overzicht van portfolio van configuraties van de PNR-soldaatradio met porto, ultralight of Power Adapter (PA) gebaseerde energievoorziening op basis van 1 of 2 Rechargeable Battery Packs (RBP), met of zonder intercom Vehicle Interface (VIF), accessoire
(AUX) en RAPTOR-aansluitmogelijkheid. De configuratie rechtsonder laat zien hoe met de Auxiliary Interface Box (AIB) tot wel
3 accessoires kunnen worden aangesloten en via de VIF-poort secundaire energiebronnen zoals de E-Lighter of andere Mobile
Power Generators (MPG) via de Mobile Charger Module (MCM).
radio’s weergegeven op de headset en
bediend met de knoppen op de SVradio. De militair hoeft in de basis dus
niet meer van headset te wisselen tijdens een actie, en blijft ook ingestegen
deel uitmaken van het netwerk.
De in-ear headset is een onderdeel waar
sinds de veldtesten van begin 2018 een
aantal significante verbeteringen in is

doorgevoerd op basis van de gebruikersfeedback. Zo is met kraaltjes aan de
draad en puntjes op het in-ear deel de
linker en rechter in-ear op gevoel beter
herkenbaar gemaakt.
Daarnaast is versteviging aangebracht
in de bedrading om de in-ears beter
achter de oorschelp te zekeren en

pen. In het oorspronkelijke ontwerp van
de headset werd al het omgevingsgeluid
automatisch gedempt als er over de radio gesproken werd, wat een hinderlijke
onderbreking vormde voor een gesprek
dat mondeling plaatsvond. Dankzij de
dempknoppen kan de gebruiker nu zelf
bepalen welk radionet of juist het
mondelinge gesprek de prioriteit ver-
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de leverancier een uitbreiding van het
systeem doorgevoerd waarmee een
portfolio aanpak is ontstaan. Naast de
configuratie met uitgebreide energiemanagementfuncties en twee batterijen
op het vest zijn dit een configuratie
met enkele batterijhouder, de ultralight
configuratie, en een configuratie die
de kleine batterijvariant direct onder de
radio, als porto(foon), laat plaatsen.
Links de porto adapter voor de PNR met kleine variant van de batterij; rechts de
originele Power Adapter (PA) power management module voor aansluiting van
2 batterijen en externe bronnen; onder de ultralight kabel voor de klein of
normaal formaat batterij.

krijgt. Deze verbeterde headset wordt
door alle militairen toegepast in de nu
lopende gebruikerstest.
Bij het afsluiten van het contract was
alleen een in-ear headset voorzien, met
op maat gemaakte otoplastieken voor
alle gebruikers. Een van de lessen uit
de veldtesten van voorjaar 2018 was
dat een deel van de gebruikers moeite
heeft met langdurig gebruik van in-ear
headsets als zijn/haar gehoorkanaal een
dergelijk systeem niet kan verdragen.
Er was al wel een alternatieve overthe-ear headset vereist als onderdeel
van het systeem, maar dat product biedt
geen gehoorbescherming en is daarom
geen volwaardig alternatief. Er is daarom een uitbreiding van het Smart Vest
portfolio voorzien met een over-the-ear
headset die dezelfde functies biedt qua
gehoorbescherming, hear-through en
stereo audio voor scheiding van radiokanalen over de twee oren.
De selectie van de over-the-ear headset
moet nog plaatsvinden, waarbij gebruikerstesten met zo mogelijk meerdere
kandidaat headsets zullen plaatsvinden
tijdens de grootschalige gebruikerstest
van het gehele Smart Vest bij de vijf
eenheden. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar over-the-ear producten
die nu met grote tevredenheid worden
toegepast bij de operationele eenheden.
Gehoorbescherming is een belangrijk
onderwerp en het project is er veel aan
gelegen om uiteindelijk de juiste oplossing(en) te kunnen bieden.

Door het uitbreiden van het portfolio
met één extra kabel die aan de zij-

Links de originele configuratie met 2x Rechargeable Battery Pack (RBP) en power
adapter onder de radio; rechts de ultralight kabel en de enkele batterij verkleinen het
gewicht en volume van het systeem op het vest.

VEREENVOUDIGDE CONFIGURATIES
ULTRALIGHT EN PORTO
Een tweede uitkomst van de veldtesten
van 2018 is de behoefte aan een kleiner
gewicht en volume aan elektronische
componenten op het vest. Vanuit de
behoeftestelling is aan de fabrikant een
set aan functies voorgeschreven die het
systeem moet vervullen. Elke functie
vraagt echter gewicht en volume aan
elektronica, behuizing en bekabeling.
In de veldtesten hebben eindgebruikers
ervaren hoe het geheel aan functionaliteiten uitpakt en werd vastgesteld dat
een aantal van de energiemanagementfuncties wel altijd aanwezig zijn, maar
niet altijd noodzakelijk en dat daarin
een optimalisatie in gewicht en volume
mogelijk is. Het projectteam DMO heeft
aan de hand van deze uitkomsten met

kant van de radio wordt gemonteerd
(vandaar side connector adapter cable)
komt veel van de functionaliteit van
de volledige Light en Advanced configuraties ook voor de afgeslankte
varianten beschikbaar. Via de vehicle
interface aansluiting daarvan blijven
zowel spraak- als datakoppeling met het
voertuig mogelijk, via de andere aansluiting is uitbreiding van de ultralight- en
portovarianten met de RAPTOR mogelijk
en wordt een (in vermogen beperkte)
accessoire-poort voor het leveren van
energie gerealiseerd.
De belangrijkste functies die bij de
ultralight en porto configuraties worden
opgegeven zijn het systeem opladen
vanuit de intercom van een voertuig en
automatisch overschakelen van een lege
naar een volle batterij in het vest.
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INTEGRATIEKANSEN BIJ
SMART VEST
De term integratie zoals in dit artikel
gebruikt wijst op het op een of andere wijze aansluiten van middelen op
onderdelen van het Smart Vest, waarbij
een of meerdere functies van Smart
Vest benut worden voor het aangesloten middel. Denk aan het afspelen van
audiosignalen via de headset van Smart
Vest, het weergeven van informatie via
het scherm van de RAPTOR, het invoeren van informatie via de RAPTOR, het
verwerken en verder distribueren van
data zoals afbeeldingen via de RAPTOR,
of het gebruiken van energie uit de
centrale batterij van Smart Vest.
Een belangrijke reden om hier in het
ontwerp van het systeem rekening mee
te houden en gedurende de ontwikkeling aandacht voor te vragen bij de leverancier is de voordelen die hiervan voor
de eindgebruiker worden verwacht: de
minimalisering van het aantal componenten die een vergelijkbare functie
hebben en dus nodeloos extra gewicht
en volume innemen en aandacht van de
gebruiker vragen.
Denk bijvoorbeeld aan het moeten wisselen tussen verschillende headsets om
alle radiokanalen uit te luisteren of
meerdere schermen gebruiken om alle
informatie af te lezen of apparatuur in
te stellen. De aanpak in een notendop:
1 headset, 1 radio, 1 scherm en 1 type
batterij voor zoveel mogelijk functies.

AUDIO INTEGRATIE
De koppeling tussen de Smart Vest
PNR1000 radio en de headset is zodanig
vormgegeven dat een audiokabel met
T-stuk tussengevoegd kan worden en
de spraakkoppeling met een secundaire
radio kan plaatsvinden via de Smart
Vest headset (twee richtingen). Voor de
FM9000, Harris- en NIMCIS-radio’s zijn
deze aansluitkabels al onderdeel van de
Smart Vest opdracht.
Een extra audio integratie idee werd al
gevonden in een verloopkabel om de
pelotonscommandant in te lussen op de
intercom van een heli zodat die via de
eigen headset de laatste instructies van
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Audio integratie binnen peloton, met aparte spraakgroepen per groep (‘voice groups’
VG 1 t/m 4) en voor pelotonscommandonet (VG 5). Afhankelijk van de rol van de
gebruiker geven zijn twee PTT-knoppen toegang tot verschillende spraakgroepen.

De aanpak in een
notendop: 1 headset,
1 radio, 1 scherm en
1 type batterij
voor zoveel mogelijk
functies.

de crew kan ontvangen en direct via zijn
radio aan zijn eenheid kan doorgeven
vlak voor het moment van uitstijgen.

VUURSTEUN EN
DOELLOKALISERING
Een interessante functionele uitbreiding
die al is geïdentificeerd is een app voor
ondersteuning van de processtappen
en berichtvorming bij een vuuraanvraag. Door deze vuuraanvraag op de
RAPTOR te doen kan gebruik worden
gemaakt van de locatie-informatie van
vijandmeldingen die al via het pelotonsnet gedistribueerd worden. Datzelfde
datadistributiemechanisme kan ook een
vuuraanvraag bericht distribueren van

RAPTOR met TorchD Command and
Control applicatie.
de aanvrager naar de collega die de lange afstand dataradio draagt en/of een
voertuig binnen de eenheid met lange
afstand verbindingen.
Daarbij biedt de accessoire poort van
het Smart Vest (AUX-poort) de mogelijkheid om een datakoppeling te maken
met een Laser Range Finder (LRF). Met
een druk op de knop wordt op de LRF
op basis van de afstandsmeting en eigen positie de vijandpositie nauwkeurig
vastgesteld en aan de RAPTOR doorgegeven die het inbrengt in het Smart Vest
TorchD battlefield managementsysteem
waarna het wordt gedistribueerd naar
alle RAPTOR-gebruikers in het peloton
voor weergave op hun digitale kaart.
Zij worden ook door middel van een
audiosignaal geattendeerd op de mel-
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Voorbeelden van aansluitbare apparaten, dit is ook mogelijk op systemen
zonder RAPTOR.
ding. Dankzij deze distributie kan de
vuuraanvraag elders in het peloton worden uitgevoerd waardoor de verkenner
met de LRF zich kan concentreren op
andere taken. Denkbaar is dan ook
dat een vergelijkbaar SV-netwerk bij
het uitbrengen van vuursteun wordt
gebruikt om de vereiste instellingen
voor de doelcoördinaten te berekenen,
te distribueren en ter ondersteuning van
de communicatie tussen de deelnemers.

ENERGIEVOORZIENING
Een bijkomend beoogd voordeel van
de accessoire poort is het beschikbaar
stellen van energie uit de centrale batterij(en) van het Smart Vest aan aangesloten accessoires. Bijvoorbeeld de nieuwe
Thermal Handheld Images System (THIS)
warmtebeeldkijker met LRF-functie die
vanaf 2019 instroomt maakt net als de
LION gebruik van niet-herlaadbare lithiumbatterijen. Met een koppeling aan
Smart Vest wordt de kijker gevoed door
de batterijen van SV en kan het setje
reservebatterijen (dat alleen voor dit apparaat geschikt is) thuisgelaten worden.
Dit geeft een eenheid meer energiezekerheid met een kleiner totaalgewicht
aan batterijen, omdat dezelfde set
reservebatterijen voor alle aansluitbare
middelen kan worden benut. Er is voor
accessoires circa 10W aan vermogen
beschikbaar. In de ultralight en porto
configuraties is dat circa 5W.

Met Smart Vest wordt een nieuw type
batterij geïntroduceerd met een formaat
vergelijkbaar met een magazijn. Door
het grote aantal gebruikers zal deze batterij een van de meest veelvoorkomende
typen worden, waarvoor ook veel laders
beschikbaar zijn. Er wordt daarom al
gekeken of bijvoorbeeld in het project
Joint Fires het nieuwe DACAS-systeem
voor de Fire Support Teams en Forward
Air Controllers gebruik kan maken van
deze batterij. De eerste vooruitzichten
zijn veelbelovend. Op deze manier kan
de specialist gebruik maken van een
breed beschikbare batterij en maakt hij
gebruik van dezelfde logistieke ondersteuning als de rest van het peloton
voor het verkrijgen van volle batterijen.

VOORDEEL VOOR SPECIALISTEN
Eenzelfde integratiekans lijkt mogelijk
voor de middelen van de Combat Support Engineer. Denk bijvoorbeeld aan de
Minelab mijndetector. Een toekomstige
versie met aansluitkabel zou kunnen
werken vanuit de energiebron van het
Smart Vest. Wederom kan je dan een
setje reservebatterijen thuislaten die
voor maar één apparaat geschikt zijn.
Ook is dit een ergonomisch voordeel
omdat de batterijen in het apparaat mee
heen en weer geslingerd worden tijdens
gebruik en dus de armspieren zwaarder
belasten. Tot slot zijn er varianten van
de Minelab mijndetector die een instelbare gevoeligheid hebben. Voor de configuratie wordt nu een aparte laptop bij
de mijndetector verstrekt, een koppeling
met Smart Vest maakt het mogelijk om

die instelling via een App op de RAPTOR
te doen en zo nodig in het veld nog bij
te stellen. Ook andere specialisten die
gebruik (gaan) maken van elektronische
middelen ter ondersteuning van hun
taken worden aangemoedigd om na te
gaan welke integratiekansen met Smart
Vest mogelijk zijn. Een app met ondersteuningsinformatie voor de Combat
Life Saver of wellicht zelfs om informatie
uit medische sensoren weer te geven
op het RAPTOR-scherm, of automatische distributie van meldingen uit een
man gedragen CBRN-sensor zijn slechts
enkele van de ideeën die al naar voren
kwamen. Het primaire forum voor de
identificatie van integratiekansen wordt
gevormd door de Operationele Klankbordgroep die onder voorzitterschap
van het Defensie Expertise Centrum –
Militair & Uitrusting (DEC M&U) sinds
de zomer van 2018 specialisten van alle
doelgroepen bij elkaar brengt om zoveel
mogelijk feedback op het Smart Vest
systeemontwerp te leveren.

VOORUITBLIK
Het project VOSS zelf heeft als volgende
mijlpalen het eerdergenoemde ontwerpbesluit en de productie en uitlevering
van de hoofdserie. Het zal de lezer
duidelijk zijn geworden dat hiermee
het hoofdstuk ‘introductie soldaat
systeem’ ten einde komt, maar dat het
boek ‘soldaat systeem’ nog veel meer
hoofdstukken kent, met door elkaar lopende verhaallijnen. De grote uitdaging
wordt om, net als bij de voertuigen, in
al die initiatieven en mogelijkheden een
goede regie te blijven voeren zodat alle
verbeteringen, uitbreidingen en vernieuwingen in goede harmonie bij de
eindgebruiker worden geïntroduceerd.
Jasper Groenewegen is betrokken bij de
voorbereidingen voor en de realisatie
van het VOSS Smart Vest soldaatsysteem
en de E-Lighter draagbare energiebron
op basis van logistieke diesel, en daarmee al 10 jaar actief in dit werkveld.
Als expert energieoplossingen zoekt hij
continu naar technische mogelijkheden
die de gevechtssoldaat zoveel mogelijk
energie(gemak) geven in zo min mogelijk gewicht en volume. ||
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OPLEIDING
Basis bekwame onderofficieren van
klas 2019-2 na het aanmeren.

“De dynamische omgeving waar het Commando der Landstrijdkrachten (CLAS) zich in bevindt, wordt
gekenmerkt door toenemende en onvoorspelbare dreigingen. Het CLAS dient daarom kwalitatief
hoogwaardig personeel te bezitten dat de huidige taken kan uitvoeren en bovendien is voorbereid
op de uitdagingen van de toekomst.” – DP LAND E&T 8. Een duidelijk omschreven citaat, maar hoe is
dat om te zetten in een opleiding voor onze junior onderofficier die aansluit bij de behoefte van zowel
het individu als de ontvangende eenheid?
Tekst || Aooi J.W.B. de Jong, C-IG VTO OO Gn
WAAROM?
Gezien de huidige ontwikkelingen
binnen de Genie, maar zeker ook het
opleidingsdomein, was het noodzakelijk
om de vaktechnische opleiding (VTO)
onderofficieren Genie te herzien. De
hoofdreden hiervoor was de ‘dooront-

wikkeling generieke gereedstelling CLAS
(DOGG)’ en, hiermee samenhangend,
het functionaliseren van de onderofficier
in het combat support (CS) of het force
support (FS) functiegebied. Daarnaast
zorgt de verhoogde aanstellingsopdracht, door het tekort aan onderoffi-

cieren bij de eenheden, voor een sterk
verhoogde instroom van leerlingen. Dit
alles vertaalt zich in een herziene VTO
die niet alleen korter is, maar ook een
kwalitatief opleidingstraject biedt dat
past bij de ervaring en het functiegebied
van het individu.
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De VTO-onderofficieren Genie is de start van je ontwikkeling als onderofficier Genie!
Voor welke startfuncties leiden we op:
• c-pagngp
• plv c-gngp LMB
• c-constrgp IT/ET/BK
• c-waterbouwgp (c-vlotgp)
• c-gwwgp (civtech) pagn/const
• c-ontsmettingsgp
• plv c-gnverk/duik (onder
beschouwing)
Volgens DOGG bestaan er 3 faselijnen,
waarin de KMS en de VTO tot de 1e,
initiële faselijn behoren. Op de KMS
worden de leerlingen opgeleid volgens
het Kwalificatieprofiel Onderofficier
Algemeen (KP OO ALG), waarin zij leren
op te treden als vakman, leider en instructeur. Tevens zullen zij in de nabije
toekomst de SI-Basis behaald hebben
tijdens de KMS-periode, alvorens zij aan
de VTO starten. Hier leiden wij ver-der
op volgens KP OO Genie, volgt retentie
op leiderschap, trainen wij de leerlingen
in de rol van instructeur en zorgen we
dat zij als vaardig vakman de opleiding
verlaten. Het opleiden van de aspirant
onderofficieren gebeurt door onderofficieren waardoor vakkennis en praktijkervaring optimaal benut kunnen worden
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en de basis vormen voor een doorlopende leerlijn. Na de VTO starten zij de 2e
faselijn als basis bekwame groepscommandant bij een operationele eenheid
waarbij aansluiting is met de BBL-opgeleide manschappen.
Hierbij zal de BASIS X (nu in de vorm
van Genie 26 en OTM) de ontwikkeling
tot start bekwaam groepscommandant
faciliteren, door het beroepsgericht opleiden en trainen (BGO&T) van, en met,
de eigen groep in het veld.
Onderofficieren leiden onderofficieren
op: het toepassen van vaardigheden op
uitvoerend niveau, waarbij leerlingen de
rol van instructeur aannemen, en onze
instructeurs de rol van begeleider.

DE LEERLING STAAT CENTRAAL
Een uitdrukking die we in verschillende
facetten zien terugkomen binnen de opleiding. Het begint bij de inname, waar
via eerdere ervaringen, vaardigheden en
competenties (EVCs) wordt bepaald op
welk functie- en vakgebied de leerling
zich gaat ontwikkelen.
Ook wordt mogelijke verkorting van de
opleiding a.d.h.v. behaalde certificaten

bekeken. Zo is in een FS-vakgebied een
MBO-diploma een bepalende factor.
Voor doorstromers die al eerder cursussen hebben gedaan, kan deelname
niet nodig zijn en mogelijk verkorting
bieden. Of juist als retentie- en ontwikkelmoment gelden door deel te nemen
in de rol van bijvoorbeeld instructeur of
praktijkleermeester (PLM).
‘Elk individu op zijn niveau naar persoonlijke behoefte ontwikkelen’.
Steeds meer wordt er gewerkt met het
portfolio, zelfreflectie en de daaruit

OPLEIDING

volgende persoonlijke ontwikkelbehoefte. Zo kan binnen dezelfde cursus elke
leerling andere aanvullende leerdoelen
stellen.
Wanneer een leerling de lesstof al beheerst en een functieoriëntatie bij een
parate eenheid of plaatsing (nog) niet
mogelijk is, wordt hij ingezet als PLM,
trainee of soortgelijk. Dit geeft ieder
individu de mogelijkheid om op eigen
niveau de persoonlijke behoeften te
ontwikkelen. Leerlingen krijgen tijdens
oefeningen de kans om aan persoonlijke

Dit geeft ieder
individu de mogelijkheid om op eigen
niveau de persoonlijke behoeften
te ontwikkelen.

leerdoelen te werken als vakman, leider
en instructeur binnen de context van de
groep op toepassingsniveau.

DRUK OP DE VTO
De verhoogde aanstellingsopdracht leidt
tot een groot aantal leerlingen die op de
VTO in Vught opgeleid dienen te worden. De klassensterkte is opgehoogd
naar 16 leerlingen, waarvoor twee vaste
instructeurs de vorming en begeleiding
verzorgen. Uiteraard kunnen we hierbij
rekenen op steun van de vaktechnisch
instructeurs binnen de MSS en PPS.
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In week 43 jl. is de eerste klas gestart
volgens de herziene methodiek; voor
2020 staat de opkomst van nog 5
klassen gepland. Dit is geen fictief toekomstbeeld. Na uitval en aanvulling met
overstappers, herintreders en ‘watervallers’ worden deze aantallen werkelijkheid. Om alles in juiste banen te leiden
is de Instructiegroep VTO OO uitgebreid
naar 1x aooi, 2x sm senior/planner (1
vacant), 8x junior instructeur en recent
is daaraan een burgermedewerkster
‘instructieondersteuning en leerlingenbeheer’ toegevoegd.

DE HERZIENE OPLEIDING
De grootste wijziging zit in de verzuiling
die in de oude opleiding niet bestond.
Dit resulteert in een gescheiden opleidingstraject voor CS- en FS-onderofficieren. Met name zorgt dit ervoor dat de
FS-leerlingen niet alle cursussen voor de
pantsergenie hoeven te volgen. Tijdens
deze modules kunnen zij aan de gang
met hun vakspecifieke MBO-opleiding.
Dit maakt de opleiding niet alleen efficiënter, maar ook gerichter en flexibeler.
Zoals te zien is in de afbeelding met de
opbouw van de VTO vormen zich daar
soms twee sporen, CS en FS, met regelmatig gezamenlijke cursussen, retentiemomenten en oefeningen. Retentie- en
professionaliseringsmomenten (re/pro)
zijn specifiek bedoeld om de theoretische kennis toe te passen in bijvoorbeeld een BGNT.
In vergelijking met het eerste concept
van de herziene opleiding zijn er meer
groene weken in het traject opgenomen, waarin de leerlingen taakgericht
kunnen trainen binnen de groep.
Daarbij hoort een stijgende lijn in de te
behalen competenties en het groepsvormingsproces. De mix van leerlingen uit
beide functiegebieden wordt zeker bij
oefeningen als zeer waardevol ervaren.
In overleg met LO&S is het fysieke en
mentale trainingsplan afgestemd op
de herziene VTO: ‘leren, verbeteren en
toepassen’, waarin ook een stijgende
lijn in vaardigheid wordt verwacht. Dit
leidt tot een fysiek en mentaal fitte

De mix van leerlingen
uit beide functiegebieden wordt
zeker bij oefeningen
als zeer waardevol
ervaren.

onderofficier, getraind in de context van
taak en groep!
De herziene VTO-onderofficieren Genie:
FS- en CS-leerlingen hebben gezamenlijke oefeningen (donkergroen), cursussen en retentiemomenten, afgewisseld met cursussen in hun specifieke
functiegebied.

Een andere wijziging is het inbouwen
van twee ‘release’-momenten, waarbij
de leerlingen de VTO afronden en operationeel geplaatst kunnen worden.
Release 1, bij het aanmeren op 25
weken, geldt bijvoorbeeld voor ‘spijkerbroeken’ die hun MBO-3 diploma
al in bezit hebben of doorstromers die
eerder al bepaalde opleidingen hebben
gevolgd. Voor de volledige opleiding
geldt Release 2, op 36 weken.
Hierna kan voor de FS-onderofficieren
gelden dat zij hun MBO-opleiding nog
moeten afronden.
Door de herziene opleiding kunnen we
kwalitatief én efficiënt onze toekomstige onderofficieren Genie opleiden!

‘EXPERTUS DICO’
De IG VTO OO Gn een dynamische en
uitdagende werkomgeving waarbij u
kunt bijdragen aan ‘de onderofficier
alswel de Genie van de toekomst’! ||

Voor de verkorte opleiding geldt release
1 op 25 weken en release 2 na de volledige opleiding op 36 weken. Na release
kan, indien nodig, de FS vaktechnische
MBO-opleiding worden hervat.
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algemeen

Nijmegen is ook één van de gemeenten, die op de dag voorafgaande aan de Landelijke veteranendag,
een eigen veteranenbijeenkomst organiseert. Dus dit jaar ben ik voor het tweede jaar op rij, op vrijdag 28
juni, naar de veteranenmiddag van Nijmegen geweest. Wellicht net zoals vele actief dienende militairen
heb ik mij nooit geroepen gevoeld om dit soort evenementen te bezoeken. Vorig jaar heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en ben ik er voor het eerst naar toe gegaan. Eerlijk gezegd werd datgene waarheid
waar ik al voor vreesde; een heel hoog grijsgehalte en op een uitzondering na, niemand jonger dan 40
jaar en niemand die ik kende. Al vrij snel werd ik opgenomen door een groep Indiëveteranen en heb
leuke gesprekken gevoerd. Wat mij die middag het meest stoorde was dat een aantal ‘oude veteranen’
niet het fatsoen en geduld had om stil te zijn en aandacht te geven aan een ‘jongere’ Dutchbat-veteraan
die op uitnodiging van de organisatie 15 minuten tijd had gekregen om daar zijn verhaal te vertellen.

Tekst || Aooi Verhoeven, I-pel CIV T, OTCGenie, PPS
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Ook dit jaar heb ik, toen de uitnodiging
weer op de deurmat viel, toch weer
getwijfeld of ik er naar toe zou gaan.
Al vrij snel besloot ik om er toch naar
toe te gaan en wel om de volgende
twee redenen: de eerste is omdat ik
zelf ook regelmatig bij besturen heb
gezeten die iets organiseren en van
succes afhankelijk zijn van de opkomst.
De gemeente steekt er geld in en de
burgemeester maakt er ook tijd voor
vrij, omdat hij het ook echt belangrijk
vindt. De tweede reden is dat wanneer
iedereen zo blijft denken, er nooit verjonging gaat komen.
Het evenement is elk jaar in een andere
horecagelegenheid. Gelijk bij binnenkomst stond er een groepje jongelui
van rond de 25. Hier heb ik mijzelf bij
aangesloten en een gezellige middag
gehad. Voor hen was het de eerste
keer, maar ze vonden het geslaagd en
ze hebben de intentie om volgend jaar
weer te komen, al was het maar omdat
zij er BV voor hadden gekregen.
Na een tijdje kwam er ook iemand bij
staan van de Club van 31 van de Sunset
March. De Sunset March kende ik al
wel, maar niet de Club van 31. De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een
dagelijks eerbetoon aan de geallieerde
militairen die gevochten hebben voor de
vrijheid van Nederland.
In Nijmegen is in november 2013 een
nieuwe stadsbrug geopend, genaamd
‘de Oversteek’, vernoemd naar de Waalcrossing. Vlakbij het deel van de Waal
waar op woensdag 20 september 1944
zo’n 900 Amerikaanse militairen tijdens
operatie Market Garden met canvas boo
tjes de Waal zijn overgestoken. Tijdens
deze zogenaamde ‘Waalcrossing’ zijn
48 geallieerde militairen omgekomen.
Dit is misschien wel een van de mooiste
en meest indrukwekkende herdenkingsmonumenten in Nederland. De brug is
bedoeld en gebouwd als verkeersbrug,
maar bijzonder door zijn ligging en het
ritueel dat zich elke avond rond zonsondergang op de brug afspeelt. De verlichting van deze brug is heel speciaal.
wanneer in heel Nijmegen de straatverlichting rond zonsondergang inschakelt
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dan blijven 48 paar lichtmasten op
de brug ‘de Oversteek’ nog uit. Al vijf
jaar lang gaan er iedere avond 48 paar
lichtmasten op de brug ‘de Oversteek’
rond zonsondergang paar na paar aan
in het tempo van een trage mars. Even
zolang lopen er iedere dag veteranen op
dat bewuste tijdstip mee in het tempo van de ontstoken lichtmasten, om

aan het einde hiervan de trappen naar
beneden te nemen en bij het Waalcrossing Monument op de Oosterhoutsedijk,
ter herdenking aan de waalcrossing van
20 september 1944, een eregroet te
brengen. Met dit initiatief (afkomstig
van ‘Veteranen Overbetuwe’) willen de
veteranen niet alleen herdenken welk
offer de Amerikaanse militairen hier ver

algemeen
WAALOVERSTEEK
De Waaloversteek was de oversteek van de rivier de Waal door de
82e Luchtlandingsdivisie op 20 september 1944 bij Nijmegen aan
de westkant van het toenmalige dorp Lent. Deze actie was een onderdeel van de Operatie Market Garden en had tot doel zowel de verkeersbrug, als de spoorbrug in de spoorlijn Arnhem-Nijmegen te veroveren.
Om 15:00 in de middag van 20 september 1944 ondernamen parachutisten van
het 3e bataljon van 504 Parachute Infantry Regimant (PIR) van de Amerikaanse
82e Luchtlandingsdivisie (82 Airborne Division) onder leiding van majoor Julian
Cook de oversteek in 26 canvas bootjes waarvan er 13 de overkant bereikten.
504 PIR werd ondersteund door 307 Airborne Engineer Battalion, 376 Parachute Field Artillery Battalion 82 Airborne Division in samenwerking met 505 Para
Infantry Guards Armoured Division. Van de 260 man in de eerste oversteek raakte ongeveer de helft gewond of werd gedood. Tijdens deze aanval verloren
aan geallieerde zijde 48 mannen het leven, maar het doel werd wel bereikt.
’s Avonds waren zowel de verkeers- als de spoorbrug in geallieerde handen en
was de weg vrij voor het Britse 30e Legerkorps. Helaas kwam deze actie te
laat om de Britse 1e Luchtlandingsdivisie bij Arnhem nog te kunnen ontzetten.

gelopen. Vaak vergezeld door belangstellenden. Iedere veteraan is welkom
om de Sunset March te lopen en kan
zich aanmelden op de aanmeldpagina
voor een gewenste datum. Inschrijven
door belangstellenden kan achterwege
blijven. Alleen de ‘veteraan van de dag’
schrijft zich in.
Iedereen die als militair zijn of haar land
heeft gediend onder oorlogsomstandigheden, dan wel door deelname aan een
missie ter handhaving of bevordering
van de internationale rechtsorde, wordt
als veteraan voor de Sunset March
beschouwd.

van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Zij willen
hiermee vooral ook een zichtbare brug
slaan naar alle veteranen die in missies
over de hele wereld hebben bijgedragen
en nog steeds bijdragen aan vrede en
vrijheid.
Team 31 bestaat uit 29 mannelijke en
twee vrouwelijke veteranen. Een met de
Franse en een met de Amerikaanse nationaliteit. Op alle dagen van de maand,
12 maanden per jaar loopt er iedere
avond een veteraan de Sunset March.
Dit is alleen uitvoerbaar omdat een

enthousiaste groep van veteranen actief
bijdraagt aan het in stand houden van
de Sunset March. Zij stellen zich, indien
nodig, één keer per maand beschikbaar
om te lopen. Sommigen lopen zelfs
vaker dan één keer per maand. Gevolg
is dat er op deze manier altijd een veteraan achter de hand is, ook wanneer er
zich voor een dag geen ‘veteraan van de
dag’ heeft aangemeld. Hierdoor wordt
de Sunset March altijd en iedere dag
door een veteraan gelopen.
Veteranen van verschillende nationaliteiten hebben de Sunset March al

Aangezien ik in Nijmegen woon, had ik
al enige tijd het idee om deze bijzondere gebeurtenis een keer mee te maken.
Ik had mijzelf hier nooit in verdiept en
dus geen idee hoe dit werkte. Door de
kennismaking met iemand uit de Club
van 31 was mijn enthousiasme gewekt
en heb ik me via hun site aangemeld
om op 31 juli als ‘veteraan van de dag’
deze Sunset March te wandelen. Doordat ik hierover sprak met mensen in
mijn privéomgeving hoorde ik meerdere
mensen zeggen dat ze zich ook ooit
hadden voorgenomen om een keer als
belangstellenden mee te lopen. Dus die
avond heb ik met meerdere bekenden
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de Sunset March gewandeld. Het is
de bedoeling dat je verzamelt aan de
zuidkant van de brug onder de omgekeerde V, waar ook een informatiebord
over de brug en Sunset March aan de
reling hangt. Daar zie je dan vanzelf wie
er buiten jou om ook daar is om mee
te wandelen. Als veteraan van de dag
moet je herkenbaar zijn door in ieder
geval je (uitzend)baret te dragen maar
uiteraard mag dit ook in DT of het GVT.
Tijdens het wachten op het moment
dat de lichten aan gaan is het leuk als
je jezelf voorstelt als ‘veteraan van de
dag’, vertelt wat er op deze plaats in
het verleden is gebeurd en waarom
men deze Sunset March elke avond
loopt. Belangrijk hierbij is om aan te
halen dat de Sunset March met respect
bewandeld dient te worden, dus in
stilte. Ik vind het een mooie manier om
bij onze vrede en vrijheid stil te staan
en te herdenken. Op 20 september was
er ook op De Oversteek een officiële
herdenking ter gelegenheid van 75 jaar
bevrijding en ter nagedachtenis aan de
waalcrossing. Hierbij mocht ik in de eregalerij (bij alle 48 lantaarnpalen stond
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een veteraan) staan, lantaarnpaal nr 5,
en na het passeren liep je vervolgens in
een hele lange stoet mee naar het Waalcrossing Monument voor de herdenking ter plaatse. Voor deze herdenking
waren ook de dochter en kleinzoon
van Generaal Gavin overgekomen naar
Nederland. Tevens liepen er ook detachementen uit Amerika en Canada mee.

Het doet mij goed om te zien, hoeveel
mensen er in die herdenkingsweek van
Market Garden op de een of andere
wijze bij hebben stilgestaan, dat wij op
dit moment in vrede en vrijheid mogen
en kunnen leven.
Op de site van de Sunset March staat
een register van ‘veteranen van de
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dag’. Deze telt nu ongeveer zo’n 500
personen. Nu ken ik natuurlijk lang niet
alle veteranen van de Genie maar mijn
gevoel zegt dat er nog heel veel niet op
de lijst staan. Het is niet zo dat ik vind
dat elke veteraan hier gewandeld moet
hebben, maar met dit artikel hoop ik te
bereiken dat men weet dat dit bestaat
waarbij dit een vorm van dankbaarheid is dat wij in vrijheid kunnen leven.
Misschien past het een keer in een
teambuilding of om een ontvallen col-

lega op een bepaalde datum tevens te
herdenken. Op vrijdag 20 december ben
ik weer veteraan van de dag.
Om ongeveer 16:24 uur is de zonsondergang en zullen de eerste paar lampen gaan branden. Wil je eerst een keer
als belangstellende meewandelen, om
mogelijk later een keer als veteraan van
de dag jezelf aan te melden, dan nodig
ik je van harte uit.
Heb je belangstelling, ga dan naar de
website van de Sunset March:
www.sunsetmarch.nl. Rechtsonder op
de pagina kun je bekijken welke datum
nog vrij is om te lopen. Door te klikken
op ‘om je Sunset March te reserveren’ kun je jezelf voor de datum dat je

Het is niet zo
dat ik vind dat
elke veteraan
hier gewandeld
moet hebben...

wilt lopen aanmelden. Als je je hebt
ingeschreven krijg je via de mail een
ontvangstbevestiging en zie je op het
aanmeldingsoverzicht dat die datum in
behandeling is. Hierin wordt gecheckt of
je ook daadwerkelijk een veteraan bent,
dus zorg dat je een vinkje hebt staan in
PS dat de veteranestatus gedeeld mag
worden.
Wanneer je aanmelding akkoord bevonden is, krijg je een bevestiging dat
de door jou gekozen datum voor jou als
‘veteraan van de dag’ is gereserveerd.
Op het overzicht op de site zal de datum veranderd zijn in ‘gereserveerd’.
De tijden van de zonsondergang kun je
ook op de site vinden.

Op de toegewezen dag ga je naar de
zuidkant van de brug. Aan de Zuidoever
van de Waal. (Navigatie: Winselingseweg 41, Nijmegen. Via de Latensteinseweg). Parkeren bij het trappenhuis is het
meest simpel. Je loopt de trappen op
naar lichtmast PZ2-1. Dat is de eerste
lichtmast die aan gaat, onder de omgekeerde V van de zuidelijke boog. Er
hangt aan de reling ter hoogte van het
startpunt een informatiebord over de
brug en de Sunset March.

Als alle lampen van de straatverlichting
aan gaan, met uitzondering van de 48,
dan heb je zo’n 10 seconden voordat de
eerste lamp Nr PZ2-1 aan gaat.
Vervolgens loop je onder de lampen aan
de linkerkant mee in het tempo van aan
gaan in een trage mars. Bij de 48e lichtmast loop je naar de trappen. Wanneer
je boven aan de trap even stil staat kun
je zien dat de verlichting onder de brug
en de verlichting in de boog van de
brug als laatste aanspringen. Vervolgens
loop je de trap af naar het Waalcrossing
Monument op de Oosterhoutsedijk om
daar de groet te brengen, wat dan ook
de Sunset March besluit. ||
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Safe City Solutions levert en plaatst diverse voertuig werende oplossingen. Door de combinatie
van de verschillende Voertuig Werende Maatregelen die elk hun eigen specifieke toepasbaarheid hebben in het straatbeeld, aangevuld met advies van topspecialisten, kunnen wij Defensie
ondersteunen in het vinden van de juiste oplossing.

Surface Guard
Dit systeem is uitermate geschikt om toe te passen in en nabij drukke looproutes. De Surface
Guard gaat op in de omgeving, het biedt de
mogelijkheid om hoogteverschillen te overbruggen, zonder afbreuk te doen aan de werking.
Voetgangers en fietsers kunnen gebruik blijven
maken van de route, terwijl inrijden met voertuigen niet mogelijk is.
Beveiligde doorgangen
Om gedeelten bereikbaar te houden voor logistieke- en/of calamiteiten routes zijn speciale
poorten beschikbaar. Deze zijn tenminste voorzien van 4 blokken en de poortbreedte kan
variëren van 3 tot 6 meter. Deze 4 blokken kunnen
door de beschikbaarheid van de hoekblokken in
diverse opstellingen geschakeld worden geplaats.

Telgterweg 228
3853 GL Ermelo
Tel: +31 (0)85 486 3040

De poort zijn zelfsluitend in de aanvalsrichting en
kunnen geopend worden in de vluchtrichting in geval van calamiteit. Bediening kan door één persoon
worden gedaan. Deze poorten zijn zowel handbediend als elektronisch / hydraulisch leverbaar.

Mobiele barrier (MVB)
Deze zeer snel te plaatsen barrier is geschikt
voor het snel en doelmatig afsluiten van één of
meerdere wegvakken. Montage gebeurt zonder
machines en gereedschap. Toepassing voornamelijk op routes die bereikbaar dienen te blijven voor
militaire eenheden.
Onze topspecialisten kennen alle beschikbare
materialen en zijn zeer bekend met de problematiek en bijkomende uitdagingen en belangen.
Benieuwd? We vertellen u er graag meer over
tijdens en na de Genie Relatiedag.

info@safecitysolutions.eu
www.safecitysolutions.eu

OEFENING

EEN GROOTSE GENIE OEFENING
MET ADAPTIEVE ELEMENTEN
105 Geniecompagnie Waterbouw heeft eind augustus tot en met half september deelgenomen aan
Engineer Victory 2 te Roemenië. Deze oefening maakte deel uit van Resolute Castle, de grootste
Europese oefening van de Amerikaanse Genie. Aan ons de eer om hier namens Nederland aan deel
te nemen. In deze oefening werd de gehele compagnie getest. Dit gebeurde door middel van een
groot palet aan opdrachten, diverse onderbevelstellingen en een uitdagende planningsopdracht.
Tekst || Sgt1 Niels, sgt1 Johan, sgt1 Jeroen - 105 Geniecompagnie Waterbouw
Onze compagnie kreeg verschillende
eenheden en middelen onder bevel.
Dit varieerde van een Belgisch wegenpeloton en een constructiegroep inclusief haar machines, tot burger bedrijven

met de voor op hun taak toegespitste
middelen. Verder werden we nog aangevuld met een TO-gp van Geniewerken, Natres, 1CMICo en GWW-capaciteit van 11Gncie LMB en 412 Pagncie.

De flink versterkte compagnie en de
grote diversiteit aan opdrachten maakten dat we drie grote samengestelde
elementen hebben geformeerd. Deze
elementen kregen elk hun eigen pakket
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aan opdrachten en een toepasselijke
naam te weten Taskforce TIMBER, STEEL
EN ROCK. Een bont gezelschap dat zonder elkaar goed te kennen al snel op elkaar ingespeeld raakte. Uiteindelijk zijn
we allemaal vakbroeders en is het enige
verschil de kleding, de kleur baret of de
nationaliteit.

Onderofficieren van 105 Gncie
Waterbouw aan het woord
(SGT1 NIELS)
1E WATERBOUWPELOTON
TF TIMBER
Zoals gebruikelijk staan er jaarlijks 2 EVoefeningen op het jaarplan van 101
Gnbat. Deze keer mochten we wederom naar Roemenië. Hier werd het eerste
peloton versterkt met een Belgische
constructiegroep en de bouwmachinegroep van onze vrienden van 11 Geniecompagnie. Gezien onze opdrachten
werd het geheel omgedoopt tot TF
Timber.
De opdracht voor TF Timber bestond uit
het bouwen van een legeringsgebouw
van het Amerikaanse model ‘SEA-hut
(South-East Asian)’, het plaatsen van 2
sanitair containers inclusief de ondergrondse en bovengrondse infra, zonnepanelen en een ET-installatie voor alle
projecten. Dit alles vond plaats op kamp
Wisent tussen de glooiende heuvels in
de omgeving van Cincu. Mijn rol in dit
verhaal was, tot op een zeker moment
voorafgaande aan de oefening thuis in
’s-Hertogenbosch, gpc op de SEA-hut
opdracht. Door onvoorziene omstandigheden kreeg ik de kans om in deze
oefening als opc te gaan acteren.
Deze functiewissel vond vlak voor de
oefening plaats. Hiermee werd een
beroep gedaan op mijn flexibiliteit en
die van het peloton. Na aankomst als
voordetachement hebben we meteen
de schouders eronder gezet en samen
met de verschillende functionarissen
de nodige voorbereidingen getroffen.
Nadat we de hoofdmacht mochten ontvangen op de Roemeense kazerne zijn
we van start gegaan. Geheel conform
order sloten de Belgische collega’s van
11 Gnbat en bouwmachinegroep van
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11 Gncie aan en was TF Timber een feit.
De Belgische gpc van de toegewezen
groep kreeg de verantwoordelijkheid
voor de bouw van de SEA-hut. Het
grootste gedeelte van het personeel,
welke bestond uit jonge onervaren collega’s, werd op dit project ingedeeld.
Een aantal uitdagingen die we als peloton tegen kwamen waren de onervarenheid van ons eigen personeel, een
gpc van een NAVO-partner binnen onze
C2-structuur en de complexe aanvoer
van al het materiaal.
In de logistiek heeft de opc organiek
uiteraard een flinke vinger in de pap.
Echter, naast de taak als opc, werd er
ook veel van me gevraagd als ondersteuning qua kennis en kunde voor de
SEA-hut. Dit bleek meer tijd en energie
te kosten dan vooraf verwacht werd.
Dit was zeker een van de punten die
ik tijdens de opdracht voor mezelf nog
heb gereflecteerd en waarvoor ik nog
even de welbekende ‘zachte steen’ op
heb gezocht.
Uiteindelijk mocht het resultaat er zijn
en is alle infra opgeleverd aan de batstaf en vervolgens aan de Roemenen.
Terugkijkend op de gehele opdracht zijn
er zeker positieve stappen gemaakt voor
wat betreft de ervaring van de enkele
vent op constructievlak, de samen-

werking met luchtmobiel en voor mij
persoonlijk het schakelen tussen gpc
en opc.

(SGT1 JEROEN)
2E WATERBOUWPELOTON
TF STEEL
Het 2e Waterbouwpeloton werd tijdens
de oefening omgedoopt tot TF Steel.
Dit hield in dat wij verantwoordelijk
waren voor het bouwen van een loods
op de Roemeense kazerne. Deze werd
geheel uitgevoerd in een stalen draagconstructie met sandwichpanelen.
Daarnaast waren we verantwoordelijk
voor het realiseren van twee grote
stalen rolpoorten op kamp Wisent. Dit
betekende dus dat het peloton op twee
verschillende locaties hun werkzaamheden zou uitvoeren.
Om deze opdrachten te kunnen realiseren kregen wij tijdens de opdracht de
metaalbewerkers vanuit de compagnie
onder bevel, met daaraan toegevoegd
een Belgische adjudant die bij zijn eigen
eenheid als ‘mekanieker’ werkzaam is.
Deze waren ingezet om de rolpoorten
in elkaar te lassen. Voor het monteren
van de loods kregen wij drie staalbouwers vanuit het Nederlandse staalbedrijf
Agrado toegewezen. Voor het hijswerk
van zowel de rolpoort als de loods hadden wij de beschikking over een kraan
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met machinist van ons eigen ondersteuningsdetachement. Om alle bekistingen
uit te graven op locatie Wisent hebben
wij samengewerkt met een luchtmobiele gww-groep.
In week 28 waren we al bezig met de
eerste voorbereidingen. Dit betekende
voornamelijk de technische analyse van
de opdracht, samen met de specialisten.
Dit om vroegtijdig onduidelijkheden uit
de tekeningen te halen en een voorlopige planning te kunnen realiseren. In
deze fase van de opdracht kregen wij al
snel aanvullende informatie vanuit het
gebied, o.a. dat de fundering van de
loods al gereed was. De opdracht aan
de groepscommandanten is in week
34 verstrekt. Deze hebben hierna een

eigen planning gemaakt en samen met
hun toegevoegde specialisten de details
doorgenomen. De rest van de week
stond in het teken van de voorbereiding
van de deployment.
Op de maandag van week 35 is de
deployment van de hoofdmacht uitgevoerd. Wij werden ontvangen door het
voordetachement, dat o.a. materiaal
van 103 Constructiecompagnie had
overgenomen. Toen we eenmaal op
de Roemeense kazerne waren, zijn we

met alle commandanten en ondercommandanten diverse locaties gaan
verkennen. De volgende dag stond in
het teken van het inrichten van werkplekken, bouwmateriaal sorteren, gereedschappen tellen, de bouwlocaties
uitzetten en inmeten.
Op woensdag kwamen de staalbouwers
uit Nederland aan en konden de spanten in het werk gehesen en vastgezet
worden. Om dit zo efficiënt mogelijk
te laten verlopen, en meteen leerwinst
voor onze mannen te boeken, waren er

aan elke staalbouwer personen gekoppeld. De lasgroep begon op hun
locatie de geleiders van het hekwerk op
maat te maken en aan elkaar te lassen,
zodat deze geprefabt richting Wisent
gebracht konden worden.
Op vrijdag waren de eerste geleiders
klaar en gesteld op locatie Wisent.
Terwijl hier de lasgroep mee bezig was,
werd er op de Roemeense kazerne bij
de stalen hal een begin gemaakt aan
het dichtleggen van het dak en het
aanbrengen van de elektra. Op zaterdag
waren alle geleiders van het hekwerk
gesteld en kon het beton door zorg
van een lokaal bedrijf erin. Dit i.v.m. de
tijd die het beton nodig had om uit te
harden. Aan het einde van zondag lag
het dak van de loods dicht en stonden
alle spanten vast. Ondertussen was de
lasgroep druk bezig met het voorbereiden van de poorten zelf.
De 2e week was de elektra op woensdag gereed en werden de raam- en
deurkozijnen geplaatst. Verder werden
in de loods voorbereidingen getroffen
voor het storten van de betonnen vloer.
Deze voorbereidingen bestonden onder
andere uit het vlechten van het wapeningsstaal. De lasgroep had aan het einde van de week de poorten af en deze
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werden meteen ingehesen. Daarna kon
het afwerken van de poorten beginnen.
Op zondag waren de poorten afgewerkt
en werden deze opgeleverd aan de
compagniesstaf.
Om de betonvloer te storten in de
loods, werd er een lokaal bedrijf ingehuurd. Zij waren 24 uur bezig met storten, vlinderen en afwerken. Ze kwamen
in het begin van de laatste week.
Hierna kon ook dit beton uitharden, zodat de loods aan het einde van de week
opgeleverd kon worden. In de tussentijd werd de redeployment voorbereid.
Voertuigen en containers gingen via het
spoor weer terug naar Nederland.
Wij hebben enorm profijt gehad van de
specialisten die aan ons peloton toegevoegd waren. Vooral omdat er veel
specialistische taken bij deze opdracht
kwamen kijken, zoals lassen, staalbouwen en gww. Door specialisme van de
civiele staalbouwers i.c.m. 105, waren
we in staat om in korte tijd enorm veel
werk te verzetten. De nauwe samenwerking leverde een hoge leerwinst op
voor beide partijen.

(SGT1 JOHAN)
ONDERSTEUNINGSDETACHEMENT
105GNCIE WB / WEGENPELOTON
6E GENIECOMPAGNIE (BEL) /
FIRMA SNIJDER

ment plaats. Meteen na aankomst is
de Task Force geformeerd en zijn we
vertrokken naar de locatie Alabama
Road. Meteen werd daar gezamenlijk
een goede bivaklocatie gebouwd. De
opdracht van TF Rock was om de weg
met circa 700 meter te verlengen en
daarop aansluitend een duurzame doorwaadbare plaats (Fording) te creëren.
Al snel werd duidelijk dat de sfeer goed
was, maar dat communicatie onderling
meer aandacht zou vergen.
Belgische militair tegen een Nederlandse
collega: ”Ik moest van mijn sectiecommandant vragen of u uw camionette uit
de werf kunt zetten, zodat ik er langs
kan met de camion voor de tuigen van
de remorque te trekken en dan de teelaarde af te voeren die ze uit de baankoffer scuppen.” Al na een paar dagen

Wij hebben enorm
profijt gehad van
de specialisten
die aan ons peloton
toegevoegd waren.

TF ROCK
Tijdens de voorbereiding en bevelsuitgifte kwamen er voor het ostdet een
aantal zaken aan het licht die dit een
interessante oefening zouden gaan maken. Het ostdet zou gaan samenwerken
met een Belgisch peloton en de Firma
Snijder. Dit Belgische peloton, o.l.v. elnt
Jelle, is een wegenpeloton welke gestationeerd is in het plaatsje Burcht, nabij
Antwerpen. Het Ostdet 105 zou samen
met het Belgische wegenpeloton, een
bouwmachinegroep van 412 en de
mannen van Firma Snijder één team
vormen. Dit team past helemaal bij het
motto ‘Adaptieve krijgsmacht’ en kreeg
vanwege onze opdracht de naam TF
Rock. Na bevelvoering en het opvoeren
van de voertuigen vond op 26 augustus,
vanaf vliegveld Eindhoven, de deploy-
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was dit een compleet duidelijke vraag.
De zuiderburen namen het grootste deel
van de opdracht voor hun rekening,
namelijk het realiseren van de doorwaadbare plaats met een aansluiting
op de bestaande weg. Onze gwwgp
met steun van de Firma Snijder begon
meteen met de weg.
De veldzwijnen van 412 Pantsergeniecompagnie waren verantwoordelijk voor
het depot en de opvoer. De gehele opdracht moest aan de hand van de door
Geniewerken aangeleverde tekeningen
worden gemaakt. De weg bestond uit
een grindlaag grof en een toplaag fijn.
Het depot van het grove steenslag be-

vond zich gelukkig op locatie van de opdracht. Hiervoor gebruikten we de grote
loader van de firma Snijder. Deze werd
bediend door een medewerker van
deze firma. Zijn collega heeft ons deze
oefening voornamelijk als leermeester
ondersteund en was 24 uur per dag
in de weer met het beter maken van
onze bedienaars. De drie grote dumptrucks van Snijder werden door ons zelf
bediend. Hiervoor hadden we instructie
gekregen. Ook aan onderhoud van deze
gele machines was gedacht; onze smodgp was aangevuld met een burger monteur. Voor aanvang van elke werkdag
verrichtten we eerst onderhoud aan de
voertuigen, zoals de luchtfilters uitbla-
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zen, maar vooral smeren. Dag in dag uit
werd het steenslag opgevoerd en direct
in het tracé verwerkt.
Het fijne steenslag lag beneden in een
depot, op circa 8 km. Hier hebben we
continue een uni-bouwmachine aan
het werk gehad om onze Belgische en
Nederlandse kippers, welke pauzeloos
naar de werklocatie boven reden, te
voorzien van het steenslag.

eerste week al voor op schema. Onderling besloten we om het tempo vast te
houden zodat we de overige tijd konden gebruiken voor herstelwerkzaamheden in het tracé van Alabama Road
en het realiseren van passeerhavens.
Onze Belgische vrienden hebben een
keurige doorwaadbare plaats gemaakt
en gaandeweg sloten we op elkaar aan
en hebben de laatste dagen gezamenlijk
de opdracht voltooid.

In samenspraak besloten we om vooral
de eerste week meters te maken, zodat
we wisten hoeveel m3 per dag verwerkt
werd en of we het juiste tempo hadden.
De weg en ook de fording lagen na de

We hadden effectief 11 werkdagen om
de opdracht te voltooien, TF Rock deed
dit in negen en een halve dag.
Om de internationale sfeer te verbeteren
hebben we ’s avonds regelmatig samen

om een kampvuurtje gezeten,
Formule 1 en voetbal gekeken. Dit met
als onderliggend doel om de onderlinge contacten te verbeteren en elkaars
werk/denkwijze te leren kennen.
De contacten zijn zelfs dusdanig goed
dat we zijn uitgenodigd om binnenkort
een dag op de kazerne in Burcht te
komen kijken en deze af te sluiten met
een Belgisch biertje.
De prestaties van TF Rock bewijzen
maar weer dat ook internationaal
samenwerken, al dan niet met civiele
partners, voor het Ostdet van 105 geen
probleem is. ||
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Bij Geniewerken (GNW) speelt de geschiedenis al enige jaren een belangrijke rol in de sfeer tussen
verschillende jonge officieren en oude, ervaren, belegen adjudanten. Zo circuleren er bijvoorbeeld
foto’s uit de Eerste Wereldoorlog waar adjudanten herkenbaar in de loopgraven staan. Als tegenprestatie worden de codes van sleutellockers, die met de regelmaat van de klok gewijzigd worden,
cryptisch met belangrijke data uit de geschiedenis bekend gesteld. Oude koeien worden wekelijks
uit de sloten gehaald. Voorbeelden van hoe het vroeger anders was, worden aangedikt tot hoe
het vroeger beter was.
Tekst || de redactie
LEREN VAN DE GESCHIEDENIS
Is de geschiedenis van hoe het vroeger
anders ging dan iets nietszeggends of
kunnen we van de geschiedenis leren?
Sommige eenheden worstelen met hun
rol in het nieuwe optreden; ‘warfighting’. De geschiedenis is dus wel degelijk van belang. Met de nuance dat het
toen anders was en we het grootschalig
optreden uit de Koude Oorlog niet één
op één kunnen overnemen, moeten we
wel kijken naar het verleden.

Waar in vele landen in Europa de
kinderen op school de geschiedenis
van hun land leren en hier trots op zijn,
verschuift de geschiedenis in Nederland
naar de achtergrond of wordt zelfs
aangepast. Zo ook de geschiedenis van
de krijgsmacht. Loont het dan toch de
moeite om eens terug te kijken?

de afsplitsing van logistiek, was voor
de commandant GNW aanleiding om
nog éénmaal met heel GNW bij elkaar
te komen en te kijken of het mogelijk is
de goede sfeer en onderlinge band nog
beter te maken en het technisch niveau
nog verder te verhogen. Hoe kan dit beter dan te kijken naar de geschiedenis?

INTEGRATIE

Niet naar een enkel moment uit de geschiedenis, maar naar hele tijdsblokken.
Zo kregen vier werkgroepen van elk

De integratie van GNW in de bataljonsstaf van 101Gnbat als Sectie GNW en
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twee adjudanten, de opdracht om door
middel van kennisoverdracht de technische ontwikkelingen in de verschillende
vakgebieden naar voren te laten komen
en dit af te sluiten met nieuwe inzichten
op het gebied van constructie en genielogistiek voor het volgende tijdsblok.
Aangezien het militaire aspecten betreft is een battlefieldtour (BFT) een
uitgelezen middel. Ditmaal zonder hulp
van andere instanties, maar geheel onder eigen leiding en naar eigen inzicht,
maar wel met de mogelijkheid van
steun van deskundigen.

48

HET TIJDSBLOK JAAR 0 TOT 1900
In het begin van onze jaartelling kende
de mens nog geen elektriciteit en
stromend water uit een kraan. Zwartkruit voor wapens bestond ook nog
niet. Toen het zwartkruit zijn toepassing
in wapens vond, bleek het nodig om
verdedigingswerken daarop aan te passen. Fortificatiën werden steeds groter
en vernuftiger. Tot die tijd verdedigde
de mensen zich met een stadsmuur.
Dankzij de strategische ligging aan de
Maas heeft Maastricht buitenlandse
leiders altijd erg aangesproken. De

stad is talloze malen aangevallen en
belegerd. Eeuwenlang werd er haast
onafgebroken gewerkt aan het bouwen
en onderhouden van de stadsmuren. In
Maastricht is de eerste muur in de 13e
eeuw gebouwd. Van deze muur zijn
verschillende elementen nu nog terug te
vinden. Zo ook de Helpoort. Hier verzamelden de collega’s van GNW en kregen
een korte presentatie over de verdedigingswerken door de eeuwen heen.
Met behulp van enkele gidsen werd
bovenop de stadsmuur duidelijk dat
door de overgang van krombaan- naar

eenheden

vlakbaanwapens de torens op de
muur moesten wijken en de verdediging verder moest worden uitgebreid.
Niet alleen bovengronds maar ook
ondergronds zijn verdedigingswerken
aangelegd.
Tijdens het deel van de rondleiding
onder de grond bleek dat er in de
18e eeuw inmiddels 14 kilometer aan
tunnels aangelegd waren, om de stad te
verdedigen en om aanvallers ongezien
te naderen. Waar tegenwoordig alles in
beton wordt uitgevoerd, waren het toen
de metselaars die hun vakwerk konden
tonen. Alles om tot wel 5000 militairen
die werden ingezet via de lange en lage
gangen veilig de kazematten en bastions te laten bereiken.

TIJDSBLOK 1900 – 1955
In het tijdsblok vallen de twee belangrijke oorlogen. WO-I en WO-II. België is
bij beide oorlogen betrokken geweest.
Het was dus niet moeilijk om in de
omgeving van Maastricht/Tongeren een
locatie te vinden waar voldaan kan worden aan de opdracht van de technische
ontwikkelingen.

Niet alleen bovengronds maar ook
ondergronds zijn
verdedigingswerken
aangelegd.

Menigeen van ons heeft tijdens de
Primaire- of Secundaire Vorming op
de MSS in Vught een bezoek gebracht
aan fort Eben Emael in de omgeving
van Luik in België. De ervaringen van
bezoeken aan dit fort zijn positief, maar
voldoen niet aan de opdracht. Fort Battice daarentegen wel. Waar Eben Emael
iets ten noorden van Luik ligt vinden we
Battice oost van Luik.
Het fort is circa 47 hectare groot en
goed bewaard gebleven. In 1934 begon
men met de bouw om zich te beschermen tegen een Duitse inval. In het fort
waren ongeveer 800 militairen gelegerd. Nederlandstalige gidsen vertelden

het verhaal van de bouw van het fort,
waarbij de ervaringen uit de Eerste
Wereldoorlog zijn meegenomen; andere
materiaalsoorten, een andere indeling
en bijvoorbeeld andere posities van de
zware wapens.
De gidsen vertelden boven op het fort
de reden van de posities van de zeven verschillende (bunker) blokken en
geschutskoepels. Een enkele geschutskoepel blijkt nog te werken en met
een druk op de knop komt de 220 ton
zware gietijzeren koepel uit de grond
omhoog. Later blijken ondergronds al
deze posities met elkaar verbonden en
toegankelijk te zijn. De lange gangen,
soms wel tot 30 meter diep gesitueerd,
verbinden niet alleen deze tactische
posities met elkaar, maar ook met de
machinekamer, het lazaret (ziekenboeg),
de ontsmettingsruimten, de eetzalen,
de wapen- en munitieopslag en de legering. Ruim opgezet zonder het hoofd te
stoten voorzien van kabelgoten voor de
stroom- en communicatievoorzieningen.
Waar we heden ten dage in de missiegebieden op een base van 1600 man
een ‘instandhoudingsdetachement’
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(ISD) hebben van een man of vier, kende
het fort een geniedetachement van 30
personen.
In de Tweede Wereldoorlog is het fort
door de Duitsers gebombardeerd waarbij Block-I beschadigd raakte door een
voltreffer in de ingang. Hiervan getuigt
een monument voor de 26 slachtoffers.
Na 5 dagen belegering gaven de Belgen
zich over. Ruim na de oorlog hebben
vrijwilligers met beperkte middelen het
fort terug gebracht in de staat zoals het
indertijd was.

DE KOUDE OORLOG 1955-1990
Het derde tijdsblok gaat over de periode
van de Koude Oorlog. Vele collega’s
hebben de Koude Oorlog bewust
meegemaakt. Vaak op de Noord-Duitse
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laagvlakte. Wat bij veel van deze collega’s niet bekend was, is het voormalige
NAVO-hoofdkwartier Cannerberg ten
zuidwesten van Maastricht.
De Cannerberg is een heuvel ten zuiden
van Maastricht. Onder die heuvel bevinden zich een aantal mergelgroeven
waar vroeger mergel werd gewonnen.
In de Tweede Wereldoorlog was de berg
een belangrijke locatie voor de Duitsers.
In 1944 richtten de Duitsers de berg in
als een werkplaats voor de montage van
vliegende bommen van het type V-1.
Vanaf 1954 huurde het Ministerie van
Oorlog de berg voor een periode van
vijftig jaar. De NAVO nam de groeve
in gebruik als oorlogs- en oefenhoofdkwartier en het complex viel vanaf 1956

onder de Wet op de Staatsgeheimen.
Als gevolg van de gestegen spanningen
in het kader van de Koude Oorlog kreeg
het hoofdkwartier in 1963 een permanente bezetting. Dag en nacht en zeven
dagen per week. Er werkten Nederlandse, Belgische, Britse, Duitse en Amerikaanse militairen. Het complex was voor
de NAVO een belangrijk communicatiecentrum. De luchtverdediging en de
militaire luchtverkeersleiding voor de
noordelijke helft van West-Duitsland
werden er gecoördineerd. Deze permanente bezetting was voor de werkgroep
reden om een rondleiding te organiseren. Hoe werkte en leefde men in de
bunker? Waar kwam de stroom, verse
lucht en het drinkwater vandaan? Wat
gebeurde er met het afval?
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Ook deze werkgroep wist met behulp
van een paar gidsen een rondleiding te
regelen. In het gedeelte van de Cannerberg dat door de NAVO in gebruik was,
bevindt zich 8 kilometer aan uitgehakte
gangen. Alles was hier aanwezig voor
slechte tijden. Naast de kantoorruimten,
een EHBO-post, eetzalen, barretjes en
brandweer was er zelfs een kapper. Elementen zijn nog aanwezig. De machinekamer voor de stroomvoorziening, een
deel van de NBC-installaties en ook de
heringerichte kapsalon.
Een befaamde uitspraak van destijds,
door een gids herhaald: “Alles wat de
berg ingaat komt er nooit meer uit”
bleek uit het feit dat papier, kantoormeubilair en afval in de berg op de

interne afvalberg gestort werd. Toen de
NAVO de groeve in 1992 verliet, was
er sprake van ernstige vervuiling door
asbestvezels. Daarna vond er een grondige schoonmaakoperatie plaats waarbij
het volledige hoofdkwartier werd ‘gestript’. De gidsen die destijds in de berg
hebben gewerkt konden alle vragen
beantwoorden.

HET NU NA 1990
Het afsluitende tijdsblok stelde de
betreffende werkgroep voor een probleem. Iedereen, jong en oud, weet
welke veranderingen we momenteel
meemaken. Internet, GPS, zonnepanelen voor onze energievoorziening en
hoge capaciteit accu’s. Wat ga je de
collega’s vertellen of tonen? Een van

de belangrijkste materialen waar de
genist door de tijden heen mee werkt
is metaal. Of het nu betonijzer is, of
zijn wapen. Of het nu een stuk Baileybrug is of de Kodiak. Hoe komen we
aan dat metaal? Hoe verwerkt men het
eigenlijk? Waar haalde men de energie
vandaan? Luik is de stad in België die
bekend staat om zijn metaalindustrie.
De rivier de Maas was goed voor de
handelslijnen. IJzererts voor het oprapen
en kolen in de grond om het ijzer te
smelten.
Dit alles komt tot uiting in het Maison
de Metallurgie et Industrie in Luik.
In dit huis kon het gezelschap onder
leiding van gidsen kennismaken met de
(kleine) hoogovens en het proces van

51

eenheden

ijzererts omzetten tot gietijzer. Dat dit
niet eenvoudig was wordt duidelijk aan
de hand van enkele schaalmodellen en
de bijbehorende uitleg. Daarna het verwerken van gietijzer tot staal met oude,
van de sloop geredde ovens, walsen en
blaasbalgen. De tentoonstelling gaat
uiteindelijk door tot het verwerken van
het staal van nu, in bijvoorbeeld motoren en auto’s.

TEAMBUILDING
Zoals in de inleiding is aangegeven was
ook het verbeteren van de onderlinge
sfeer een belangrijk punt. Was deze
dan slecht of minder goed? Zeker niet,
integendeel! Het is natuurlijk altijd de
moeite waard om te proberen de lat
nog hoger te leggen. Zoals het programma al afweek van een gangbare
BFT, week ook het programma er omheen af van het gangbare. Althans….
Wat is gangbaar?
Als uitvalsbasis had de projectgroep
gekozen voor groepsaccommodaties in
Heijenrath in Zuid-Limburg.
In drie groepsaccommodaties werden de
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Het is natuurlijk
altijd de moeite
waard om te proberen
de lat nog hoger
te leggen.

collega’s van GNW willekeurig, onafhankelijk van rang en leeftijd, ondergebracht. Met eigen ‘huiskamers’ voor het
ontbijt en toch stiekem wat mail wegwerken of studeren, werd de warme
maaltijd op de eerste dag gezamenlijk
genuttigd. In drie keukens werden drie
verschillende menu’s bereid.
De creativiteit van de collega’s achter
het fornuis resulteerde in een uitstekende maaltijd met lege pannen als gevolg.
Samen koken, eten, afwassen en opruimen. Teambuilding ten voeten uit.
De stagiaires en de collega’s die net
nieuw geplaatst waren bij GNW voelden
zich direct thuis. Een goed signaal voor
de organisatoren.
Afsluitend moesten velen, inclusief
verschillende adjudanten, toegeven dat
ze zelfs ook van de recente geschiedenis iets geleerd hadden. Mocht u in de
(nabije) toekomst voornemens zijn om
in de omgeving van Maastricht wat geschiedenis te gaan opsnuiven dan heeft
u nu wat mogelijkheden gelezen. ||

eenheden

Gefeliciteerd! Afgelopen jaar mocht de redactie van de Promotor zich verheugen op een bijdrage van
de EOD. Zelfs de coverfoto was toen gewijd aan de EOD. Dat was niet zomaar. De afgelopen jaren
hebben verschillende collega’s, na goede samenwerking in de verschillende uitzendgebieden, de overstap gemaakt naar de EOD. Zelfs de huidige ‘EOD-adjudant’ is een genist en ook is er in het recente
verleden een genist op het Kenniscentrum van de EOD geplaatst geweest. Hoe mooi kan het zijn.
Dit jaar bestaat de EOD 75 jaar. Reden voor herdenken en een feestje. Het bestuur van de VGOO
was dan ook verheugd dat zij een uitnodiging kreeg. Jan-Willem Timmermans en John Akkerman
waren op 7 november aanwezig. Het bestuur en de leden van de VGOO willen de EOD van harte
feliciteren met deze mijlpaal!
Tekst || Redactie - m.m.v. majoor Werner van Rooij, hoofd Sie S3, van de EOD

DE OORSPRONG
In 1943 was er bij de Nederlandse
regering in ballingschap het besef dat
bij de bevrijding van Nederland nog veel
achtergebleven niet gesprongen explosieven zouden worden aangetroffen.
Daarom werd kapitein J.Th. de Koningh,
samen met twee onderofficieren en een
korporaal op een Bomb disposal cursus

gestuurd. Later volgde uitbreiding van
de eenheid tot in totaal elf man, waarna
in Engeland praktische tewerkstelling
volgde bij een Britse Bomb Disposal
Company. Ook werden cursussen in het
ruimen van landmijnen gevolgd.
Een vergelijkbare ontwikkeling gebeurde
ook bij de Koninklijke Marine. Luitenant ter Zee der 1e klasse B.C. Mahieu

volgde cursussen in het demonteren
van zeemijnen, waarna tewerkstelling
bij een speciale demonteerploeg van de
Royal Navy volgde. Begin 1944 werden
in Engeland door hem diverse Marine Parties (gespecialiseerde ploegen)
opgeleid in het ruimen van onderwaterwapens zoals zeemijnen, torpedo’s en
dieptebommen, alsook het ruimen van
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vliegtuigbommen en landmijnen.
Op 6 november 1944, na de bevrijding
van de eerste delen van Nederland, vertrekt de ploeg van kapitein De Koning
voor de EOD-taken naar Nederland.
Deze mijlpaal markeert de oprichting
van de Explosieven Opruimingsdienst
(EOD) in Nederland. Ook de Parties van
Mahieu beginnen in het zuiden van
Nederland met ruimwerkzaamheden.
De achtergebleven explosieven bevonden zich op land, de kuststrook en op
zee. Het ruimen van mijnvelden, achtergebleven munitieopslagplaatsen en los
aangetroffen munitie kostte een enorme
inzet van mensen die zich met deze
operaties bezighielden en was uiteraard
niet zonder risico. Tussen november
1944 en oktober 1947 zijn in Nederland bij het ruimen van explosieven vele
ruimers omgekomen. Hoewel er in die
tijd een enorme hoeveelheid explosieven
is geruimd, zijn er tot op heden – naast
het ruimen van geïmproviseerde explosieven - nog dagelijks explosievenopruimers 3 tot 4 maal per dag op land en
op zee bezig met het ruimen van diverse

C-LAS rijkt de bij het Bronzen Schild behorende dagorder uit aan C-EOD.
explosieven uit het oorlogsverleden. De
wapenspreuk van de EOD luidt dan ook
‘Veiligheid voor allen’.

ONTWIKKELING NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG
Niet alleen in Nederland, maar ook in
Nederlands-Indië waren ruimers actief.
Hier betrof het, afhankelijk van de
periode, ruimploegen van de Koninklijke
Landmacht en de Koninklijke Marine.
Na 1948 werden de nationale ruimingen
overgenomen door het Korps Hulpverle-

ningsdienst van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de jaren
‘50 werden binnen de drie krijgsmachtdelen specifieke EOD-eenheden
opgericht voor oorlogstaken, waarbij na
enige tijd de eerste initiatieven ontstonden om de afzonderlijk organisaties
samen te laten werken. In verband met
de overname van de taak van het Korps
Hulpverleningsdienst door Defensie,
werden vanaf 1971 bij de EOD van de
Koninklijke Landmacht alle meldingen
van aangetroffen explosieven binnen
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Nederland ontvangen en uitgezet bij
een van de drie toenmalige EOD-organisaties. Al vroeg werd gesproken over
een joint EOD-organisatie. Ondanks de
vroege initiatieven en de samenwerkingsverbanden werd de eerste concrete
stap pas gezet in 2004 met de oprichting van een joint EOD-kenniscentrum.
In 2009 volgde de oprichting van de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EOD). De EOD heeft haar standplaatsen in Soesterberg en Den Helder.

NATIONALE INZET CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
Meerdere EOD-teams ruimen dagelijks explosieven in heel het land. Het
merendeel van de meldingen betreft
aangetroffen conventionele explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog. Hoewel
soms toevallig explosieven worden
aangetroffen, zijn er ook meldingen van
mensen die met een metaaldetector
objecten zoeken of magneetvissers die
een explosief naar boven halen.
Wanneer er door burgers (mogelijke)
explosieven worden aangetroffen, worden deze bij de politie gemeld. Vanuit
de politie worden explosievenverkenners
naar de melding gestuurd om aan de
hand van de analyse in geval van een
vermoedelijk explosief de EOD te waarschuwen. Vanaf 1989 worden explosieven in Nederland door civiele bedrijven
opgespoord en verricht de EOD louter
nog opsporingen op militaire terreinen
en bij de berging van vliegtuigwrakken.
Wanneer tijdens een opsporing een
explosief wordt aangetroffen zal deze
tijdelijk worden veiliggesteld, waarna
de EOD de uiteindelijke ruiming verricht.
Sinds jaar en dag worden explosieven
opgevist en door het Kustwachtcentrum
gemeld aan de EOD. De laatste jaren,
met name door baggerwerkzaamheden
en opsporingsacties gerelateerd aan de
bouw van windmolenparken, worden
ook hier meer en meer explosieven aangetroffen. Afhankelijk van de hoeveelheid en de grootte van de aangetroffen
explosieven wordt een op maat gemaakt ruimplan uitgevoerd. De effecten
van een explosie moeten zoveel moge-
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lijk worden geminimaliseerd. Zelfs bij
demontage van ontstekingsmechanismen bestaat het risico van een onbedoelde explosie. In het ruimplan houdt
men dan ook altijd rekening met een
volledige detonatie van het explosief.
De EOD adviseert hierin de betrokken
autoriteiten met betrekking tot de te
nemen veiligheidsmaatregelen.
Door het ruimen van explosieven wordt
een deel van het opwerkprogramma en
training van de EOD-teams afgedekt.
Door hun werkzaamheden in het kader
van NATOPS is men dus altijd bezig met
onze primaire taak, waardoor de EOD
met veel ervaring en dus goed voorbereid op missie gaat.

NATIONALE INZET GEÏMPROVISEERDE EXPLOSIEVEN.
Hoewel geïmproviseerde explosieven
een eerste associatie oproepen met
conflictgebieden en asymmetrische
oorlogsvoering, worden binnen Nederland regelmatig geïmproviseerde
explosieven gebruikt. De EOD heeft tot
op het moment van het schrijven van
dit artikel, al 178 meldingen ontvangen.
Elke niet fabrieksmatige aanpassing aan
explosieven maakt een explosief geïmproviseerd. Met name in het criminele
circuit schuwt men het gebruik van
explosieven niet; o.a. de zogenaamde
plofkraken van geldautomaten die met
behulp van zelfgeconstrueerde explosieven worden opgeblazen. Buiten het

criminele circuit zijn er de ‘hobbyisten’
die zelf springstoffen maken of met
vuurwerk aan het knutselen gaan.
Voor het afdoen van meldingen van geïmproviseerde explosieven heeft de EOD
permanent direct capaciteit beschikbaar,
omdat geïmproviseerde explosieven
vaak een direct veiligheidsrisico met zich
meebrengen. Daarnaast staat de EOD
bij verhoogde dreiging in het Koninkrijk
en tijdens grote nationale evenementen
paraat met grondgebonden en maritieme EOD-teams.
In nationaal verband wordt er intensief
samengewerkt met interne en externe
ketenpartners. Denk hierbij intern o.a.
aan de Defensie Duikgroep in het kader
van havenbescherming en extern met
name de Nationale Politie en het Nederlands Forensisch instituut.

EXPEDITIONAIRE INZET
De taakstelling voor EOD-eenheden
was vanaf het eerste begin met name
gericht op het Nederlands grondgebied. Van 1948 tot 1954 is er munitie
geruimd in Nederlands-Indië. In de
jaren 80 volgt de eerste inzet in een
vredesmissie. Vanaf de inzet in 1991 in
Irak is de EOD een vaste waarde tijdens
uitzendingen. In de rotaties voor de
uitzendingen is door de drie afzonderlijke EOD-organisaties van de Krijgsmacht
geparticipeerd. De langdurige belasting
voor de uitzendingen naar Cambodja,

eenheden
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ROUTE PROVING
& CLEARANCE
INCREASED CAPABILITY, REDUCED RISK

The Route Proving and Clearance (RP&C) multi-tool provides military commanders with a single
multi-purpose module for the counter-mine/IED route clearance mission, with the capability to detect and
defeat explosive threats, in order to prove routes at tempo using existing in-service vehicles.

Ground Penetrating Radar (GPR) for detection of
metallic and non-metallic buried threats.

Metal Detection (MD) confirms metallic threats
and reduces GPR false-positive rates.

Infrared (IR) and visible camera systems enable
visual detection of surface threats and
ground-sign.

Excavator Manipulator Arm (EMA) supports
interchangeable attachments including sensor
head (as shown) and heavy-duty EOD tools.

Wire Detection (WD) for detection of buried
command wires ahead of the vehicle.

T: +44 (0) 191 234 0001

E: pearson@pearson-eng.com

www.pearson-eng.com

eenheden
Eritrea, Bosnië, Angola, Irak en Afghanistan wordt zo verdeeld. De huidige inzet
in Irak, Mali en Afghanistan bewijst dat
de inzet van de EOD wereldwijd nog
steeds relevant is.
De EOD heeft de afgelopen jaren dan
ook met recht het predicaat ‘combat
support’ eenheid verdiend. De inzet van
de EOD wordt (inter)nationaal gewaardeerd en dit is een grote verdienste van
het EOD-personeel. De komende jaren
zal er gefocust worden op de combat
support rol van de EOD en wordt nadrukkelijker de verbinding gezocht met
de operationele eenheden van Defensie;
samen opwerken en gezamenlijke inzet
onder de noemer “samen sterker”.
In 2020 zullen hiertoe de eerste stappen
worden gezet.

RC en RA van het Regiment Genietroepen leggen een krans.

VIERING 75 JAAR EOD.
Het 75-jarig bestaan van de EOD ging
niet onopgemerkt voorbij. Door het jaar
heen zijn er diverse (sportieve) activiteiten gepland. Van van 6 t/m 8 november
heeft de EOD met verschillende doelgroepen uitgebreid stil gestaan bij deze
bijzondere verjaardag.
Omdat de EOD veel van het personeel
en het thuisfront vraagt, was er op
woensdag 6 november een personeelsdag voor het EOD-personeel en hun
relaties georganiseerd. Vanwege de
veelvuldige en veelzijdige inzet heeft de
EOD in de loop der jaren een breed netwerk van relaties en ketenpartners binnen het werkveld opgebouwd. Zij waren
op donderdag 7 november aanwezig
in Soesterberg. Samen met ondermeer
vertegenwoordigers van verschillende
genie-eenheden kregen de gasten,
naast diverse exposities, verschillende
demonstraties te zien over hun huidige
optreden samen met de EOD.
In 75 jaar tijd heeft de EOD een groot
bestand van oud-munitieruimend personeel opgebouwd dat nog altijd nauw
verbonden en betrokken is met de EOD.
Op vrijdag 8 november was de reünie
voor de oudgedienden en het huidige
personeel. Net als op de Regimentsdag
van de Genie liggen ook bij de EOD
vieren en gedenken dicht bij elkaar.

Toespraak C-LAS
Er is dan ook speciaal op deze dag stilstaan bij de slachtoffers die er gevallen
zijn bij de uitvoering van EOD-werkzaamheden en het hoogste offer hebben gebracht voor vrede en veiligheid.

alleen bij hoge uitzondering toegekend.
Binnen de Genie mochten 101Gnbat en
11Gncie LMB dit hoge eerbetoon eerder
ook ontvangen.

TOEKOMST
BRONZEN SCHILD
Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen was op 7
november ook aanwezig op de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg en verraste de vele aanwezigen
met het uitreiken van het Bronzen Schild
aan de EOD. Wetende dat op 29 oktober 1981 de EOD het Bronzen Schild
ook ontvangen heeft, is een tweede
toekenning heel bijzonder!
De EOD ontvangt het Bronzen Schild
voor de buitengewone toewijding en
bijzonder lovenswaardig optreden gedurende de periode 2009-2019. Het Bronzen Schild is de hoogste groepswaardering binnen de Landmacht en wordt

De EOD kan niet alleen terugkijken op
een relevant en vaak mooi verleden,
ze kijkt ook met vertrouwen naar de
toekomst. De hoeveelheid nog niet geruimde explosieven blijft onverminderd
hoog. De behoefte vanuit de krijgsmacht voor EOD-ondersteuning neemt
toe en de eerste stappen in de uitbreiding van de EOD zijn al gezet.
Het huidige personeelsbestand op
niveau krijgen en uitbreiden wordt door
een actieve werving in de komende
jaren bereikt. Met dit vooruitzicht is de
EOD in staat om altijd gestalte te geven
aan haar wapenspreuk “Veiligheid
voor allen”. ||
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Delft Dynamics test U-Drone in mergelgroeve
Delft Dynamics heeft eind 2018 de Defensie Innovatiecompetitie (DIC) “het ondergrondse”
gewonnen met het voorstel “U-Drone”. Het doel van het voorstel is verkenning van grotten,
gangenstelsels, tunnels en gebouwen, met een drone met minimaal risico voor de bedienaar. Het
doel van de DIC is het laten zien van een prototype dat relatief snel kan leiden tot een inzetbaar
product. De U van U-Drone staat voor: Underground, Unlimited, Unjammable, User-Friendly,
Unearthing.
Voor het project is een prototype van een compacte kabeldrone ontwikkeld (U-Drone).
Deze is getest en gedemonstreerd in ondergrondse gangenstelsels (zonder GPS-ontvangst),
waarbij de drone op afstanden van 100 meter bediend kan worden. De commando’s naar de
U-Drone, en de beelden en data vanuit de drone naar de bedienaar, lopen via een niet te verstoren
(unjammable) lichtgewicht kabel. De vervangbare spoel met de 100 meter kabel is gekoppeld aan
de U-Drone en rolt dus gedurende de vlucht van de drone af, waardoor de drone geen last heeft als
de kabel achter iets blijft haken.
Er zijn lichtgewicht sensoren getest om in realtime een 3D map op te bouwen. In een mogelijk
vervolgtraject worden deze sensoren op een
compacte en robuuste U-Drone geplaatst,
en wordt er een lichtgewicht grondstation
ontwikkeld voor het verwerken en verspreiden
van deze kaart. Bij interesse voor het vervolgtraject
graag contact met Delft Dynamics B.V. opnemen.

Delft Dynamics B.V.
www.delftdynamics.nl | Molengraaffsingel 10 te Delft
+31 (0)15-7111009 | info@delftdynamics.nl

U-Drone in actie, oktober 2019

regiment

In het blad GENIST, nummer 10.1, stond een artikel van adjudant Henk Löwenthal over het noodlottig
ongeval met een YPR 765 in Ladice Bosnië. Het betrof personeel van 41e Brigpagncie. Inmiddels is
het al meer dan 20 jaar geleden, maar soldaat-I Ronald Wind en soldaat-I Chris van der Linden die bij
deze tragische gebeurtenis het leven lieten, zijn nooit vergeten.
Tekst || Henk Becks, vrijwilliger bij het Geniemuseum, en Jeffrey Vincentie
Naar aanleiding van dat artikel werd mij
ruim een jaar geleden door de secretaris
van het dagelijks museumbestuur gevraagd of we misschien foto’s hadden
van een plaatsvervangend monument in
Ladice. Alvorens op zoek te gaan naar
foto’s moest eerst de hamvraag beant-

woord worden of er überhaupt nog wel
een herdenkingspunt was.
De gemeente Zenica, waartoe Ladice
behoort, ligt niet naast de deur, dus heb
ik eerst op internet gezocht. Daar was
niets over te vinden. Dan maar contact

opnemen met de ambassade van Bosnië-Herzegovina. Een hele vriendelijke
medewerker vertelde dat hij mij niet aan
de nodige informatie kon helpen. Dan
maar een brief schrijven aan de burgemeester van Zenica; plus nog een keer
een herhaald schrijven.
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Ook wordt deze
gebeurtenis nog
steeds doorverteld en
gebruikt om de kaderleden en manschappen
bewust te maken van
de risico’s van
het militair zijn.

Tot op heden heb ik geen reactie ontvangen. Navraag bij diverse personen
die ik soms bewust of soms toevallig
tegen kwam, gaven geen duidelijk
antwoord. Niemand wist of er nog iets
te zien was. Wat ze me wel wisten te
vertellen wil ik van harte met u delen.
Op initiatief van de toenmalige commandant SFOR1 Gncie, Theo van Wijk,
kwam op de onheilsplek een gedenksteen. Ook heeft deze de pacht voor
tien jaren betaald aan de eigenaar van
de grond. Gedurende de SFOR-missies
onderhield en bewaakte de familie
Dragan de steen, vonden er herdenkingen plaats en betuigden vele uitgezondenen ook hun respect door er hun
naamlintje achter te laten. Zo groeide
de herdenkingssteen uit tot een monument ter nagedachtenis.
Nog altijd voelen direct en indirect
betrokkenen zich verbonden met de
nabestaanden. Ook wordt deze gebeurtenis nog steeds doorverteld en gebruikt
om de kaderleden en manschappen
bewust te maken van de risico’s van het
militair zijn.
Zeker ook vermeldenswaard is dat,
tegen het einde van hun SFOR5 Gncie
missie in 1999, vijf personen (A. Braad,
A.G de Groot, A. Klaassens, C. de
Knegt en aalmoezenier J. Vincentie)
naar de familie Dragan gingen om hen
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Het enige, dat nog
herinnert aan het
vroegere monument
is een ijzeren plaatje
met de kleuren van de
Nederlandse vlag
met de tekst ‘P’
‘Dutch memorial’.

twee koeien aan te bieden. Dit onder
de voorwaarde, dat ze elke VN-militair,
die langs zou komen, een glas melk (de
witte motor) zouden aanbieden. Waarschijnlijk hebben ze de ontvangers niets
verteld over de bloemetjes en de bijtjes,
want na enige tijd stonden de koeien
droog en zijn ze geruild tegen schapen.
Het monument werd na beëindiging
van de SFOR-missies naar Nederland
overgebracht. Het staat sinds 2007 in
de Genietuin, behorende bij het Geniemuseum in Vught. Jochem van der Harst
was daar in die periode hoofd Minecell
Banja Luka. Hem werd gevraagd om
mee te helpen, omdat hij machinist
was op de Machinistenschool bij het
OTC-Genie in Vught. Hij vertelde mij
dat hij toen met een YBZ 3300 het
monument heeft geborgen, zodat het

per vliegtuig naar Nederland kon worden getransporteerd.
Zoals ik al aangaf heb ik tijdens mijn
naspeuringen in het afgelopen jaar
met een flink aantal personen contact
gehad. Niemand kon mij een duidelijk
antwoord geven op de vraag of er in
Ladice een plaatsvervangend herdenkingspunt is. Tot kortgeleden...
Theo Wijnen en Henk van Eck, beide
adjudant bd, waren op de motor in
Bosnië en vlakbij de plek van het ongeval. De betonbaan ernaartoe heeft een
hoog stijgingspercentage; meer dan
20%. Het was niet haalbaar om bij de
betreffende bergweide te komen. Maar
Theo en Henk hadden wel belangrijke
informatie voor me. Ik kreeg de naam,
het e-mailadres en enkele foto’s van

iemand die bij de familie Dragan op
bezoek is geweest, namelijk Patrick
Slaats. Die wist mij te vertellen dat op
de plek van het ongeval in Ladice géén
gedenkteken meer is. Het enige, dat
nog herinnert aan het vroegere monument is een ijzeren plaatje met de
kleuren van de Nederlandse vlag met de
tekst ‘P’ ‘Dutch memorial’.
Hier is een soort insteekhaventje waar
men de auto kan parkeren.
De foto’s zijn beschikbaar gesteld door
Patrick Slaats, Jochem van der Harst en
Jeffrey Vincentie, waarvoor hartelijke
dank. Ook wil ik graag Jeffrey Vincentie
bedanken voor zijn medewerking.
Zo wordt de hamvraag of er nog een
herdenkingspunt in Ladice is, uiteindelijk
toch nog beantwoord. ||
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vereniging

Op vrijdag 27 september j.l. werd voor de 43ste keer de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
vereniging gehouden. Dit wordt, inmiddels traditioneel, gecombineerd met de jaarlijkse contactdag.
Dit jaar heeft het bestuur de mooie stad Amersfoort uitgekozen om deze dag te houden. Rond
half één werden we ontvangen in de Observant, een voormalig klooster aan de rand van de
historische binnenstad van Amersfoort.
Tekst || Redactie / Arnold Wever
Zoals gebruikelijk kregen we allemaal
weer een naamsticker uitgereikt om aan
het begrip ‘contact’ extra invulling te
geven. Na het nuttigen van een kopje
koffie of thee met een heerlijk gebakje,
werden we rond één uur welkom geheten door onze voorzitter, Tonio van
Rhee. Voor Tonio was deze dag extra
speciaal omdat hij na 5 jaar voorzitterschap afscheid moest nemen vanwege
het bereiken van de FLO-gerechtigde
leeftijd.
De voorzitter van de VGOO moet immers, zoals in de statuten is vastgelegd,
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een actief dienende onderofficier zijn.
Tonio gaf in zijn openingswoord aan
dat de locatie van deze dag voor ons
als genisten extra waardevol is, omdat
in het gebouw in de 19de eeuw ooit de
Genieschool heeft gezeten.
Na het openingswoord van Tonio nam
Jack Goijart het woord om ons met een
aantal huishoudelijke mededelingen
door de dag heen te loodsen. Het ‘campaignplan’ voor vandaag was als volgt:
om half twee varen, bij terugkomst vergaderen en voor de dames shoppen, om
half vijf een borrel, daarna diner en ver-

geet bij vertrek niet om een uitrijkaart
voor de garage op te halen. Op deze
wijze was het voor iedereen duidelijk
wat het plan was.

RONDVAART
Om half twee liepen we onder leiding
van Erik Slingerland in een stevig wandeltempo naar de opstapplaats van de
rondvaartboten. Nadat we op militaire
wijze waren verdeeld over de twee
beschikbare boten, konden we genieten
van een rondvaart door de historische
binnenstad van Amersfoort.

vereniging
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Met dit transportmiddel kom je op
plekjes die anders
verborgen blijven.

aanwezig. Een inhoudelijk verslag van
de vergadering vindt u in een aparte
bijlage. Een aantal belangrijke zaken
tijdens de vergadering waren uiteraard
de bestuursverkiezing en het afscheid
van Tonio als voorzitter.
Bij afwezigheid van onze ‘vaste’ voorzitter van de verkiezingscommissie Henk
Schuurs, heeft Andre Odenkirchen deze
eervolle taak wederom uitgevoerd.
Hierbij werd hij ondersteund door Willem Kuijs en Frank Wilsens. En ook nu
was het, ook volgens traditie, weer niet

De nieuwe voorzitter van de VGOO,
Daniël de Groot
Met dit transportmiddel kom je op plekjes die anders verborgen blijven.
De ouderen onder ons waanden zich
misschien even in het tv-programma
ontdek-je-plekje waarin Joop Scheltens
met zijn karakteristieke stem vertelde
over het moois dat Nederland te bieden
heeft. Hoewel het weer dreigend aandeed, kwamen we na een klein uurtje
bijna droog aan bij de aanmeerplaats.
Bij terugkomst in de Observant werden
eerst de kelen gesmeerd met een
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drankje, waarna de mannen zich begaven naar de vergaderlocatie voor de
ALV en de dames die daar zin in hadden
de stad in konden om daar gezellig te
shoppen.

ALV
Precies om drie uur nam Tonio de voorzittershamer ter hand en met een ferme
klap werd de vergadering geopend.
Bij de vergadering waren deze keer
25 leden en bijna het voltalige bestuur

mogelijk om de verkiezingen foutloos
te laten verlopen; er stonden 34 namen
op de intekenlijst en er waren maar 33
stembriefjes ingevuld. Andre gaf op zijn
welbekende bespraakte manier de uitslag van de verkiezing: alle verkiesbaar
gestelde bestuursleden zijn opnieuw
gekozen en Tinus van Wensveen is als
nieuw bestuurslid toegetreden tot het
bestuur. Na de verkiezingsuitslag nam
Tonio voor de laatste keer als voorzitter
het woord. Hij nam afscheid van Paul

vereniging

Ruijs, die helaas door omstandigheden
niet aanwezig kon zijn en heette Tinus
van Wensveen welkom als nieuw bestuurslid. Hierna werd de voorzittershamer officieel overgedragen aan Daniël
de Groot. Met een daverend applaus
en mooie woorden van oud-voorzitter
Gerrit Beerkens is Daniël geïnstalleerd.
Als kersverse voorzitter mocht Daniël de
vergadering voor de eerste maal sluiten.

BORREL EN DINER

praten. Uiteraard was er tijd om Daniël
te feliciteren met zijn nieuwe eervolle
functie: voorzitter van de Vereniging van
Genie Onderofficieren.
Voorafgaand aan het diner heeft onze
RA, Pim van Gurp, alle aanwezigen
wederom getrakteerd op een borrel.
We zijn en blijven uiteindelijk genisten.
Na het ‘uit volle borst en uit het hart’
zingen van het Mineurslied hebben we
met onze brandewijn getoast op de
VGOO.

Na de ALV was het tijd om de dag te
vervolgen door, onder het genot van
een drankje, gezamenlijk met de inmiddels teruggekeerde partners bij te

Rond half zes gaf Jack aan dat het tijd
was om het inmiddels neergezette buffet ‘aan te vallen’.

Met onze nestor Piet van Dijck voorop,
die uiteraard de eer had het buffet te
openen, konden we daarna genieten
van allerlei lekkers dat de kok van de
Observant voor ons had bereid.
Nadat iedereen genoten had van het
buffet en een kopje koffie of thee toe,
was het tijd om huiswaarts te gaan.
Opnieuw heeft het bestuur ons getrakteerd op een ‘Kei’ van een contactdag
in Amersfoort, waarop wij afscheid
hebben genomen van een markante
voorzitter Tonio en onze nieuwe voorzitter Daniël zijn eerste daad als
voorzitter heeft laten zien. ||
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SAMEN
WERKEN
AAN EEN
VEILIGER
NEDERLAND
We leven in een wereld die steeds sneller verandert
door technologische ontwikkelingen. Mede daardoor verandert ook onze krijgsmacht. Blijvende
interoperabiliteit tussen defensie-onderdelen,
het veilig verwerken van grote hoeveelheden data
zijn hierbij vraagstukken die van belang zijn om
optimaal te kunnen opereren. Dit vraagt om
voortdurende aanpassingen.
KPN biedt ICT-oplossingen op het gebied van
connectiviteit, cybersecurity en data analytics die
veilig, toekomstbestendig en betrouwbaar zijn.
Met deze oplossingen wil KPN bijdragen aan een
wendbare krijgsmacht. Zo werken we samen aan
een veiliger Nederland.

kpn.com/defensie

boekrecensie

HET IS OORLOG MAAR
NIEMAND DIE HET ZIET
HUIB MODDERKOLK
Op een willekeurige dag in september praat ik met een collega over het mogelijke
optreden van de Genie en in het bijzonder van die van 101Gnbat. Dan zoemen we
in op het achtergebied. Wat is het tegenwoordige achtergebied? Hoe ver strekt
het achtergebied? Wie opereren er in het achtergebied? Wie neemt de taken over
van de eenheden die tijdens de koude oorlog een specifieke, soms territoriale, taak
hadden? We weten het niet echt.

Dan krijg ik een boek in handen wat
begint met een scenario: U krijgt een
waarschuwing dat de bodem in uw
buurt gevaarlijk aan het zakken is.
U merkt er echter niets van. Enkele
weken later komt een ambtenaar
vertellen dat u uw huis uit moet. Het is
te gevaarlijk om te blijven. U ziet nog
steeds niets maar de computers geven
het wel aan. Paniek... Gehackt?
Het bovenstaande is een voorbeeld
wat heel goed waarheid zou kunnen
worden. Data is steeds belangrijker.
Data bepaald ons leven. We kunnen
niet meer zonder de digitale omgeving.
Een tweede voorbeeld wat Modderkolk
beschrijft betreft de orkaan Sandy die
de staat New York bedreigde. De eerste
prioriteit van de lokale autoriteiten was
niet het beschermen of evacueren van
de burgers maar het beschermen en in
werking houden van ‘s-werelds grootste datacenter. Wist u dat verschillende
datacenters in Nederland ook tot de
grootste ter wereld behoren?
Deze twee voorbeelden zijn de reden
dat Modderkolk aan het onderzoeken
slaat. Hij spreekt met vele mensen uit
de inlichtingenwereld. Hij beschrijft
dat dit niet makkelijk is gegaan omdat
bronnen beschermd moeten blijven en
mensen uit de branche bang zijn voor
digitale “inmenging”. Daarnaast laten
de bronnen niet het achterste van hun

tong zien. Daarnaast weten Nederlandse Inlichtingendiensten feiten waarvan
Modderkolk zich afvraagt hoe dat kan.
Langzaam maar zeker krijgt de lezer
inzicht hoe de digitale wereld fysiek is
ingericht. Dit is van belang om te weten
hoe bestanden met veiligheidscertificaten werken en wat als deze vals blijken
te zijn. Het scheelde niet veel of de wereldeconomie had een forse knauw gekregen en Nederland een totale digitale
black-out. Loopt Nederland dan achter?
Neen, zeker niet. Integendeel maar we
moeten wel voorzichtig zijn.
Nederland is ook actief en heeft meegewerkt om een centrifugefabriek in
Natanz in Iran te hacken.
Het resultaat een vertraging in de opwerkprocessen van jaren. Iran op haar
beurt heeft 3000 computers van de
Saoedische staatsoliemaatschappij weten te hacken. Rusland op haar beurt
wist delen van de energievoorziening
in de Oekraïne plat te leggen niet door
de centrales te hacken maar de minder
beveiligde schakelstations.
Fysiek hacken hoeft niet altijd het doel
hebben om iets plat te leggen.
Men kan ook met het verspreiden van
valse berichten paniek veroorzaken.
Controleert u eerste de berichten of
begint u bij een chemische ramp toch
maar met het pakken van een koffer?

In een viertal delen beschrijft de auteur
het probleem, de gevolgen, de toekomst en de vraag wie ons gaat
beschermen.
Het is goed om te lezen dat inlichtingendiensten regelmatig overleg hebben.
Ook met buitenlandse diensten waarvan ik nooit gedacht had dat ze hier in
Nederland aan tafel zouden zitten. ||

Uitgeverij Podium, ISBN
9789057599804, € 20,50

69

aankondiging

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING GENIE ONDEROFFICIEREN ORGANISEERT OOK IN 2020 DE JAARLIJKSE GENIE-RELATIEDAG. OP WOENSDAG 17 JUNI 2020 OP DE ORANJE KAZERNE IN SCHAARSBERGEN. SAMEN MET 11
GENIECOMPAGNIE LUCHTMOBIEL WORDT HET PROGRAMMA IN DE CONTEXT GEPLAATST VAN DE 11 LUCHTMOBIELE BRIGADE. ALS RODE DRAAD RICHTEN WE HET VIZIER OP HET “GENIE OPTREDEN IN DE DIEPE OPERATIE”.
PROGRAMMA
De commandant van de 11 Luchtmobiele Brigade “Air Assault” 7 December,
Bgen Ron Smits, zal een inzicht geven
in ‘Deep Operations’. 11 LMB treedt bij
voorkeur op in de diepe operatie, hoe
treedt de Nederlandse Luchtmobiele
Brigade op samen met NATO partners,
,wat zijn de lessons learned tijdens
grootschalige oefeningen? Wat moet
anders en wat kan beter tijdens de uitvoering van een diepe operatie?
De commandant van 11 Geniecompagnie Luchtmobiel, Lkol Jan Boot, gaat
dieper in op genie gerelateerde aspecten door te vertellen hoe zijn eenheid de
geniesteun aan de Luchtmobiele Brigade realiseert, welke ontwikkelingen er
gaande zijn qua organisatie en taken en
hoe naar de toekomst wordt gekeken.

NA DE ‘THEORIE’ IS HET TIJD
VOOR DE ‘PRAKTIJK’
In verschillende ‘capability clusters’ zullen in de militaire stand de genie-eenheden en genie-specialisten van 11 Gncie
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De Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanteriegevechtseenheid
van de Nederlandse Koninklijke Landmacht die theoretisch binnen zeven tot twintig dagen overal ter wereld inzetbaar kan zijn. Wanneer 11 Luchtmobiele Brigade
geïntegreerd optreedt met het Defensie Helikopter Commando vormen zij samen
de “Air Manoeuvre Brigade” (11 AMB). Helikopters van het Defensie Helikopter
Commando verzorgen voor de brigade het troepentransport en het vervoer van
wapens en materieel. Daarnaast worden gevechtshelikopters ingezet die in staat
zijn te verkennen, luchtsteun te geven en bescherming te bieden aan de infanterie
eenheden op de grond. Wanneer gevechtshelikopters en transporthelikopters in
combinatie met luchtmobiele troepen gecoördineerd worden ingezet bij (gevechts)
acties spreekt men van ‘Air Assault’ operaties. Worden transporthelikopters enkel
ingezet als vervoer voor luchtmobiele troepen dan spreekt men van ‘Air Mobile’
operaties. Bij enkel de inzet van parachutisten is er sprake van ‘Airborne’ operaties.

LMB beginnen om aan de hand van
prikkelende praktijkvoorbeelden de hele
groep toe te lichten wat hun materiele
uitdagingen zijn met betrekking tot hun
optreden tijdens diepe operaties.
Hierdoor wordt het gelijk duidelijk welke
specifieke (materiaal)eisen worden gesteld aan de genie steun bij Luchtmobiel
optreden. Tevens zullen zij enkele middelen laten zien die zij op dat moment

in hun organisatie hebben en onder
welke omstandigheden (dag/nacht, verstedelijkt-, waterrijk gebied) en/of bij
welke operaties (Airborne, Airmobile,
Air Landing) voor wat voor taken
(Reconaissance, Mobiliteit, Contramobiliteit) zij deze middelen gebruiken.
In elke ‘capability cluster’ staan ook een
aantal civiele bedrijven opgesteld, die
een mogelijke oplossing kunnen bieden.
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Elk bedrijf geeft aan de hele groep een
korte uitleg van hun ‘capability’ voor de
diepe operatie. Tijdens elke ronde krijgen
de deelnemers 15 min tijd om zelf te
bepalen bij welke stands zij nog meer
informatie en demonstraties willen verkrijgen.

DIEPE OPERATIES
Deep Operations (diepe operaties) zijn operaties die over een grote afstand
en/of over een langere periode worden uitgevoerd tegen targets (capaciteit,
opponent of andere doelgroep) die niet betrokken zijn bij close operations.
Het kunnen decisive operations zijn, maar meestal zijn het shaping operations.
Elk organisatieniveau kent zijn eigen deep operations voortkomend uit de wijze
waarop de benodigde informatie verkregen wordt en de targets aangegrepen
worden. Deep operations zijn principieel gekoppeld aan: het beïnvloeden van
de perceptie en het begrip, surveillance and target acquisition en interdiction op
zowel het fysieke als het psychologische vlak.

Daarna gaat elke groep naar de volgende ‘capability cluster’ voor de volgende ronde toelichting door de SME en
uitleg door de bedrijven, met weer 15
minuten voor de deelnemers om zelf te
bepalen met wie nader kennis te maken
en kennis te delen. Elke groep bezoekt
in alle ‘capability corners’ waardoor een
compleet beeld wordt gevormd.

MOBILITEITSSTEUN
Om capaciteiten te kunnen positioneren, het momentum in de offensieve
operatie te handhaven en beweeglijk en snel op te kunnen treden is vaak
mobiliteitssteun nodig. Mobiliteitssteun is een kerntaak van de genie. De taken
liggen hoofdzakelijk in het overschrijden of doorbreken van hindernissen en in
het openhouden van routes. Naast de mobiliteitssteun kunnen genie-eenheden contra-mobiliteitssteun uitvoeren in het kader van de bescherming van de
flanken van offensieve elementen. Ook voor het bieden van bescherming in de
vorm van dekkingen is geniesteun vereist.

Er is een plenaire afsluiting op geniewaardige wijze… dit wil niemand
missen, Sodeju!
Met beide benen weer op de grond
wordt het mineurslied gezongen en
een brandwijn gedronken op de goede
landing.

AANMELDEN
Militaire genodigden kunnen zich voor
1 juni per e-mail aanmelden bij
Adjudant bd Tonio van Rhee:
amm.v.rhee@mindef.nl

Graag met vermelding van uw rang,
voor- en achternaam, functie, eenheid.
Na 10 juni wordt het definitieve
programma toegestuurd. ||

De Genie-Relatiedag begint om 09.00
uur met koffie, om 12.00 uur wordt
een lunch geserveerd en het programma eindigt om 16.00 uur na de borrel.
Tenue is GVT.
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