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Promotor is het contactorgaan van de 
vereniging van genieonderofficieren - VGOO. 
Promotor verschijnt 3x per kalenderjaar: 
April - Augustus - December

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

CONTRIBUTIE 
De contributie bedraagt € 20 per jaar te 
voldoen door incasso/overboeking naar 
IBAN NL60ABO104823577 t.n.v. de 
penningmeester van de VGOO.

DAGELIJKS BESTUUR 
Voorzitter: smi D. de Groot 
Secretaris: aooi J.W. Timmermans 
Penningmeester: aooi b.d. 
M.M.J. van Wensveen  
VGOO secretariaat: Koeweide 62, 
6931WH Westervoort. 
 
BESTUURSLEDEN 
aooi b.d. J.R.G. Beljaars, sgt1 M.J. de 
Carpentier, aooi b.d. H.G. Jogems, sm 
G.A.J.M Goijarts, aooi b.d. A.M.M. van Rhee, 
aooi E.H. Slingerland, sgt1 b.d. J. Wedman.
 
ERELEDEN 
G.M.N. Beerkens, M.M.G. Curfs, 
P.M.A. van Dijck †, J C.J. Hamers †, 
A.T.H.M. van Ooijen, J B.P.M. Oude Nijhuis, 
H. Smit †, K.K. Thijssens, J. de Wolf †.

REDACTIE PROMOTOR 
Hoofd- en eindredacteur: aooi E.H. Slingerland 
Redactieleden: aooi b.d. J.R.G. Beljaars,
sgt M. Caudron, aooi A. Wever.
Beeldredacteur: smi M.G. van Broekhoven. 

REDACTIE-ADRES 

Redactie Promotor, Erik Herfststraat 33, 
5144 ZG Waalijk. 
E-mail: erikhslingerland@gmail.com

WEBSITE 

Webmaster: sgt1 b.d. J. Wedman
www.vgoo.nl

COLOFON
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De redactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden 
van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en, op verzoek, te vermel- 
den. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)
rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechtheb-
bende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvoor u geen toestemming 
verleent, kunt u zich in verbinding stellen met de redactie.

Aankondiging 
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Relatiedag 
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Disclaimer Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke 
toestemming van redactie of andere auteursrechthebbenden. De VGOO en Green Paper Association kunnen geen 
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Data als defensie
Missies uitvoeren is een gevecht geworden om de beste informatiepositie. Wie de meest gedetailleerde kennis heeft,  

is het effectiefst in het uitvoeren. Niet alleen in de hightech commandocentra, maar ook - en misschien wel vooral -  

in het veld.

Informatiedominantie is een geducht wapen in de strijd tegen vijandelijke facties. De NetApp datastorage- en data -

mana gementoplossingen geven, mits toegang tot internet of andere netwerken is verzekerd, uitgezonden een heden  

of individuele militairen 24/7 toegang tot de juiste actuele informatie over het inzetgebied. En hebben daarnaast de 

mogelijkheid nieuwe informatie toe te voegen.

NetApp is een van de uitverkoren toeleveranciers voor US Army, meerdere NAVO partners en ook voor de  

Nederlandse defensie.

Als het er echt op aankomt, vertrouw je op datastorage en -management van NetApp.

© 2015 NetApp, Inc. All rights reserved. No portions of this document may be reproduced without prior written consent of NetApp, Inc. Specifications are subject to change without notice. NetApp, the 
NetApp logo, Data ONTAP, and Storage GRID are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in the United States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered 
trademarks of their respective holders and should be treated as such.

Boeing Avenue 300 - 1119 PZ Schiphol-Rijk

www.netapp.com/nl - dl-nl-info@netapp.com - Tel. 020 503 9600Kijk voor meer informatie op: www.netapp.com/nl 
of op #DataDriven Of neem contact op met 
Dyon Dohmen | Senior Account Executive 
Tel: 0646 334 048 | Email: dyon.dohmen@netapp.com

Als het er echt op aankomt, vertrouw je op datastorage en datamanagement van NetApp.
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NetApp logo, Data ONTAP, and Storage GRID are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in the United States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered 
trademarks of their respective holders and should be treated as such.
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bij we de tradities van ons Regiment 
voor een select gezelschap hebben kun-
nen uitdragen. Samen met het Regiment 
gaan het bestuur op zoek naar een 
waardige opvolger van Piet.
Alle informatie omtrent evenementen 
en gebeurtenissen die onze vereniging 
direct of indirect aangaan, proberen we 
via onze social media met jullie te delen. 
Zo hebben we een website, Facebook en 
natuurlijk ons verenigingsmagazine, wel-
ke je nu aan het inkijken bent. Nu komt 
het wel eens voor dat er verenigingsma-
gazines retour komen omdat het adres 
niet meer klopt. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
ook geregeld bij het versturen naar vete-
ranencafés of -instituten. Ze blijken dan 
verhuisd te zijn of helaas te zijn opgehe-
ven. Mocht u dit weten of zich afvragen 
waarom er bij het veteranencafé of –in-
stituut in uw woonplaats geen Promotor 
ligt, laat het ons weten. 
In onze ogen is het belangrijk dat we in-
formatie over ons Regiment en speciaal 
informatie betreffende genie-onderoffi-
cieren met elkaar kunnen delen. 
Dit hoeven niet alleen verhalen te zijn 
van parate onderofficieren, maar mis-
schien heeft u als bd-er een leuk verhaal 
te vertellen over uw diensttijd bij ons 
Regiment. Laat het onze hoofdredacteur 
weten en voor u het weet lezen we uw 
verhaal in ‘De Promotor’... Sodeju! ||

Oefeningen zijn nog niet wat het ge-
weest is, of toch wel? Oefeningen en 
missies in het buitenland vinden door-
gang, maar behoeven nog meer afstem-
ming vooraf. De tijd van een oefening 
wordt ook langer. De oefening zelf niet, 
maar de quarantaine vooraf en achteraf 
dragen eraan bij. Is het allemaal nog de 
moeite waard? Je merkt aan alles dat 
we verlangen om weer dingen te mogen 
doen. Zelfs met de quarantaine willen 
we toch al te graag op oefening in het 
buitenland. We willen tenslotte nog be-
ter in ons werk worden en in ieder geval 
ook de mannen iets te bieden hebben. 

Dingen plannen blijft ook lastig, wanneer 
kan het weer? Je merkt aan alles dat 
iedereen dingen wil plannen, plannen 
geeft hoop. Voor de Relatiedag zijn we 
voor het Regiment bezig met 11 Pagn-
bat. Een ouderwetse dag waarop de 
markt en militairen fysiek bij elkaar ko-
men zien we nog niet als een optie, 
daarom steken we dit jaar in op een 
digitale dag. 11 Pagnbat geeft daarin 
aan welke tekortkoming ze ondervinden 
met hun huidige materiaal en wat er in 
hun uitrusting nog mist om hun taken 
makkelijker te maken. Zo gaan ze in op 
verbindingsmiddelen waarmee ze kun-
nen communiceren met de manoeuvre,  
hebben ze behoefte aan een betere 

mobiele wasstraat voor het ontsmetten 
na met CBRN-strijdmiddelen in contact 
te zijn geweest en willen ze graag een 
lichtere versie van de grondboor die er 
voor zorgt dat je niet een halve slag in 
de rondte draait wanneer hij vastslaat. 
Zo even een paar punten die waarschijn-
lijk de revue gaan passeren op de Rela-
tie-dag waarbij bedrijven oplossingen 
aanbieden. Ook kun je verderop in Pro-
motor de flyer vinden waarin we aange-
ven dat op 17 september de VGOO-
Contactdag plaats gaat vinden. Hopelijk 
kan deze dag, binnen de op dat mo-
ment geldende richtlijnen, doorgaan en 
kunnen we samen met onze partners 
bijeenkomen. Samenkomen om lekker 
buiten het werk om bij te kletsen en te 
genieten van een hapje en een drankje. 
Dit jaar brengen we een bezoek aan de 
Bavariabrouwerij in Lieshout. In de flyer/
uitnodiging staat het programma verder 
uitgewerkt en kun je de informatie vin-
den hoe je je kunt aanmelden. 
Hopelijk kunnen we op deze dag ook 
onze nieuwe Nestor begroeten aange-
zien we op 26 februari helaas gedwon-
gen werden om afscheid te nemen van 
onze Nestor, oud-voorzitter en erelid Piet 
van Dijck. Piet is op 19 februari overle-
den aan de gevolgen van Covid-19. 
Gelukkig hebben we Piet een genie-
waardige uitvaart kunnen bieden, waar-

voorwoord

Tekst  ||  sm Daniël de Groot, Voorzitter

Sinds het moment dat de vorige Promotor uit kwam is er met 

betrekking tot Corona weinig veranderd. Ondanks dat de inen- 

tingen zijn gestart, beïnvloedt de pandemie ons leven nog dagelijks. 

Kijk naar de afgelopen verkiezingen die verspreid werden over  

drie dagen en de mogelijkheid voor een bepaalde groep om zelfs 

via de post te stemmen. Iedereen is weer toe aan een normalere 

gang van zaken, dat zie je om je heen. 



•  Keuze vrijheid: DELL/EMC, Cisco UCS, HP, Lenovo en IBM 

 hardware of software only

Met onze technologie leveren we de defensie organisatie vele 

voordelen op, waaronder:

•  Het reduceren van beheer (tijd/kosten) / reduceren TCO (40-60%)

•  Geautomatiseerde processen vanaf dag 1

  = een snellere time-to-operation & production

•   Minuten of hooguit enkele uren in plaats van dagen/weken

•   Daarnaast levert Nutanix een oplossing die veilig is (STIG)

•   Verschillende form-factors met partners als 

  Crystall of Klas/Voyager

Nutanix is ervan overtuigd het Ministerie van Defensie van een data-

center-oplossing te kunnen voorzien die voldoet aan de huidige 

wensen/eisen, en een toekomstvast platform biedt voor de gehele 

datacenter-stack. Samen met onze Militaire partners bieden we ook 

datacenter oplossingen voor in het mobiele domein: small form 

factors en ruggedized. 

De Nutanix technologie is gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten:

•  Een 100% Software Defined Infrastructuur

•  Een Hybride model: Flash/NVMe/HDD

•  Een one-click architectuur: 50% minder processen = 

 eenvoud = minder kans op fouten
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MONITORING EN SECURITY) KOPEN, UITROLLEN, BEHEREN EN SCHALEN IS KOSTBAAR EN  

TIJDROVEND. DAARNAAST ZIJN DEZE ACTIES, BINNEN DE TRADITIONELE 3-TIER OMGEVINGEN,  

EEN COMPLEXE EXERCITIE. HIERDOOR KAN HET LANG DUREN OM NIEUWE PROJECTEN UIT TE  

ROLLEN, WAT EEN DIRECTE IMPACT OP DE MILITAIRE OPERATIE HEEFT. NUTANIX BIEDT DE OPLOSSING.

Henk ten Dam |  Senior Manager Openbare Orde & Veiligheid NL

E-mail: henk.tendam@nutanix.com

Tel. +31 (0)6 31 771 709  |  www.nutanix.com
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Diezelfde week dat ik mij zorgen maakte 
mocht ik met een projectofficier van het 
Kenniscentrum mee naar een rivercros-
sing van 105 Geniecompagnie Water-
bouw. Het eerste Waterbouwpeloton 
was die middag in Druten voor het in-
richten van een veerdienst over de Waal. 
Als oud-CSM van 105 had ik natuurlijk 
weer even een heerlijk gevoel om daar 
aan de waterkant te staan. Dat dit be-
zoek aan het begin zou staan van een 
super trots gevoel had ik vooraf nooit 
kunnen bedenken. 

De kapitein die namens het Kenniscen-
trum belast is met ‘alles wat met brug-
gen te maken heeft’, sprak die middag, 
varend op de Waal, met verschillende 
soldaten, korporaals en kaderleden. Op 
de terugweg in de auto naar de kazerne 
spraken we over het bezoek. Hij vertel-
de mij dat hij van ‘de mannen’ vragen 
kreeg naar aanleiding van onder meer 
een advertentie van een brugsysteem 
in de Promotor. Nu vond hij zelf de Pro-
motor al een mooi en informatief blad, 
maar dat ‘de mannen’ het ook blijken te 
lezen was voor hem reden om direct in 
de pen te klimmen. Het resultaat is een 
tweetal artikelen in deze Promotor over 
gapcrossing. U snapt natuurlijk dat ik 

Tekst  ||  Aooi Erik Slingerland, Hoofdredacteur

Drie weken voordat ik het redactioneel schrijf zijn er pas twee 

artikelen bij de redactie binnengekomen. Dan ga je je wel zorgen 

maken. Wat is er aan de hand? Wat doe ik, of wat doen we fout? 

Gebeurt er dan niets? Heeft iedereen het zo druk dat er geen tijd 

is om wat aan het papier toe te vertrouwen? Tijd om de voorzitter 

te raadplegen. Diezelfde middag komen er zelfs uit onverwachte 

hoek al allerlei bijdragen binnen. Gelukkig heb ik me, samen  

met de redactie onterecht zorgen gemaakt.

toekomst, hopelijk, zonder Corona. Na 
de (digitale) Relatiedag volgen dit jaar 
nog het VOG/VGOO-golftoernooi en 
onze VGOO-contactdag. Van alle drie 
de activiteiten kunt u de bijzonderheden
teruglezen en alvast in uw agenda no-
teren. Helaas is er ditmaal ook slecht 
nieuws te melden. 
Zoals u eveneens in het voorwoord 
van onze voorzitter kunt lezen is op 19 
februari j.l. onze nestor Piet van Dijk op 
89-jarige leeftijd overleden. 
Het interview met hem uit Promotor 
157 publiceren we opnieuw. Uit respect 
voor een waardig erelid van onze vere-
niging. Het bestuur is samen met het 
Regiment op zoek naar een waardig 
opvolger. We hopen u in de volgende 
Promotor meer te kunnen melden.

Voor de volgende Promotor hebben we 
al zicht op een mooie CBRN-bijdrage en 
iets over een nieuw uitrustingsstuk. 
Wilt u ook iets bijdragen? Misschien iets 
uit het uitzendgebied? Dat gaat, on-
danks weinig nieuws, gewoon door. 
Of een mooie oefening? Ook een uitda-
gende steunverlening kan veel informa-
tie opleveren voor onze lezers. Laat het 
ons weten. We helpen u graag met het 
tot stand komen van een bijdrage. ||

redactie

die avond met een trots gevoel thuis-
kwam. Een gevoel waar we als redactie 
trots op zijn. 

In deze Promotor zijn niet alleen de 
artikelen over gapcrossing informatief. 
Als laatste in een hele serie sluit sgt 
Caudron af met een bijdrage over de 
Vak Technische Opleiding Force Support 
Engineering van de KMS. Een andere 
VTO-KMS dan een paar jaar geleden. 
Wat ook anders, of beter gezegd nieuw, 
is betreft de ‘MREC’ compagnie. En als 
we het dan hebben over afkortingen: 
Wat denkt u van PUYP of het WTEc? 
Lees deze Promotor en u weet wat ze 
betekenen én u bent weer helemaal 
op de hoogte! Helaas zijn we nog niet 
terug naar de ‘normale’ maatschappij. 
Even voor een interview bij iemand 
langsgaan is daarom nog steeds not 
done. Gelukkig bieden de digitale mid-
delen uitkomst en heeft Ed Steiger zijn 
eigen interview aangeleverd. Komen-
de Promotors gaan er hopelijk meer 
volgen. Niet alleen van de collega’s die 
met FLO zijn maar ook van de jongere 
generatie. Bart, Peter, Fred en Remco; 
de redactie weet jullie te vinden! Vanuit 
de vereniging kijkt het bestuur in ieder 
geval positief naar de toekomst. Een 
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Inmiddels heeft er al een inventarisatie 
plaatsgevonden van de diverse zaken 
die binnen 11 Pantsergeniebataljon 
spelen:
• Zo is er een wens om een oplossing 

te vinden voor de arbeidsintensieve 
en risicovolle omstandigheden i.r.t. 
ontsmettingsactiviteiten;

• er is een tekort aan radio’s voor ade-
quate communicatie i.r.t. ons optre-
den met de manoeuvre;

• er is de wens een oplossing te vinden 

In verband met de Corona-voorzorgs-
maatregelen is er in samenspraak met 
de VGOO en Green Paper Association 
voor een andere opzet dan gebruikelijk 
gekozen. Dit keer geen fysieke bijeen-
komst op een groot square met presen-
taties en demonstraties. In deze 2021 
editie willen we middels korte thema 
filmpjes onze eigen 11 Pagnbat uitda-
gingen kenbaar maken. De filmpjes zijn 
bedoeld als teasers voor de defensie-
industrie. In de filmpjes laten we zien 

en leggen we uit waar we tegenaan 
lopen tijdens oefening en operatie, in 
feite welke materieel behoeften er zijn. 
Diverse bedrijven worden uitgenodigd 
om met deze uitdagingen aan de slag 
te gaan. Daarna worden er interactie-
ve sessies georganiseerd waarbij onze 
mensen, militaire subject matter experts 
(SME’s) vanuit het Kenniscentrum Genie 
in gesprek gaan met de civiele SME’s 
om te kijken of hun product een oplos-
sing biedt voor onze uitdagingen. 

vereniging
11

PA
NTSERGENIEBATALJON

LEAD BY EXAMPLE

Tekst  ||  Luitenant-kolonel S.G.M. Linders, commandant 11 Pantsergeniebataljon

Beste genisten,

Als bataljonscommandant van 11 Pantsergeniebataljon ben ik verheugd dat de Genie Relatiedag dit 

jaar ondanks COVID-19 wel door kan gaan. De Genie Relatiedag is normaal gesproken een samen-

komst van genisten, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstituten op een van 

onze mooie genie locaties. Hierbij staat het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring tussen  

onze militairen, kennisinstituten en civiele commerciële experts centraal. Het uitgangspunt hierbij  

is dat we kijken naar de uitdagingen van vandaag in relatie tot ons fantastische combat en force 

support en de vaak verrassende oplossingen die de markt ons kan bieden. Het is gebruikelijk dat 

iedere Genie Relatiedag ondersteunt wordt door een van onze parate genie-eenheden. Dit jaar  

heeft 11 Pantsergeniebataljon haar steun toegezegd.



markt, als ook een uitleg van de voor-
gestelde oplossingen met daarbij de 
mogelijke verbetering voor ons optre-
den. In de Promotor zal ook een verwij-
zing worden gemaakt met QF codes om 
door te linken naar de Dropbox waar we 
een genie kennisbank maken met o.a. 
de thema filmpjes met onze uitdagingen 
en de diverse relevante oplossingen.
Ook ik ben benieuwd tot welke oplos-
singen de bedrijven gaan komen en wat 
er voor ons in zit op de korte termijn. 
Niet alleen voor 11 Pagnbat maar ook 
voor andere genie-eenheden.
Ten slotte wil ik zeggen dat ik zeer ent-
housiast ben over deze creatieve inno-
vatieve opzet van het programma voor 
de Genie Relatiedag 2021 en de moge-
lijkheden die het biedt om gezamenlijk
met de defensie-industrie en het Kennis-
centrum Genie tot oplossingen te 
komen voor uitdagingen die op onze 
werkvloer ervaren worden. 

Sodeju! ||

in het vervoeren van de huidige 
grondboor en de onveilige situaties 
die kunnen optreden bij het vastslaan 
in verschillende bodemsoorten;

• onze draadhindernissen zijn niet 
effectief gebleken tegen de moderne 
pantserrupsvoertuigen, wellicht zijn er 
andere middelen hiervoor beschikbaar 
zijn;

• er is een wens om op (veilige) afstand 
ontstekingsmechanismen te kunnen 
activeren;

• het gebruik van moderne mijnen, 
zoals de ATMF, leidt wellicht tot een 
herziening van het gebruik van tacti-
sche mijnenvelden.

Het zijn allemaal zaken waar we in de 
uitvoering van onze 11 Pagnbat taken 
mee te maken hebben. 
Oplossingen hiervoor dragen bij aan het 
beter kunnen uitvoeren van onze rol in 
mobiliteit, contramobiliteit en bescher-
ming op het gevechtsveld. 
Als 11 Pagnbat zijn we op zoek naar 

oplossingen die leiden tot een veiliger 
gebruik, een lage logistieke footprint of 
die effectiever in gebruik zijn. Bovendien 
zoeken we naar zo arbeidsextensief 
mogelijke oplossingen. 

In de volgende twee edities (zomer en 
winter) van de Promotor, kunnen jullie 
de verslagen lezen van de gehouden 
gesprekken tussen onze mensen en de 

vereniging
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Transfer blood to 10 Golden Hour Medic 
containers holding 2 units each. Extends 
whole blood life by 25 hours.

Golden Hour™ Medic

25HRS. |     UNITS2

        UNITS

245HRS.

80

X10

CH-77 Chinook

Consolidate large domestic or 
international temperature 
controlled cargo. Extends whole 
blood life by 120+ hours.

Crēdo™ Cargo
Transfer to 4 separate Crēdo 
Duracube containers holding 11 units 
of blood in each container. Extends 
whole blood life by 100 hours.

Crēdo Duracube™

100HRS.120HRS.
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Transfer blood to 6 Golden Hour Mobile 
containers holding 4 units each. Extends 
whole blood life by 72-90 hours.

Golden Hour™ Mobile*
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Transfer blood to 12 Golden Hour One 
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whole blood life by 16 hours.

Golden Hour™ One
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48

X12

X4

Airbus A400M

Move up to 80-96 units of whole blood safely 
far forward with Peli BioThermal’s award-
winning temperature controlled containers.

Vonk B.V. - Distributor for Military and Hospital market.

Vonk B.V. 
Voorstraat 41
3265 BT  PIERSHIL 

Tel. +31-(0)88-0330300
info@vonkbv.com
www.vonkbv.com

Saving Lives on the Front Line and Beyond

Moving blood and vaccines fast forward

Military organisations looking to make signifi cant cost and quality improvements in their cold chains — are switching to 

Peli BioThermal for single-use and reusable temperature-controlled packaging. Our innovative, patented technologies 

and consultative services ensure product quality, mitigate excursion rates, reduce packaging costs and drive Total 

Cost of Ownership across your entire supply chain. Our global network of consultative cold chain experts provides

our customers with consistent packaging and logistics experiences wherever they do business. Our temperature-

controlled packaging solutions meet the complex needs of the world’s healthcare organisations and comply with the 

strictest GDP, quality assurance and health and safety standards.
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eenheden

toch groen licht gegeven. Er was na-
melijk een geschikte locatie gevonden 
in een reeds bestaande GGD-teststraat. 
Deze werd uitgebreid naar een XL-
variant, waarin 41 Pagnbat 2 teststra-
ten ging bemannen met antigeen 
sneltesten. 

Binnen 41 Pagnbat liep het opwerk-
programma van de pantsergenisten voor 
de EFP enige vertraging op en omdat 

41 Pagnbat stond klaar in de startblok-
ken, de training was uitgevoerd en we 
waren geschikt bevonden om deze op-
dracht uit te mogen voeren voor het 
Nederlandse volk ter bestrijding van het 
COVID-19 virus. Helaas, door omstan-
digheden werd de locatie afgekeurd en 
moest de Gemeente Eindhoven op zoek 
naar een andere geschikte locatie.
Gedurende deze periode werd de mili-
tairen een halt toegeroepen en werden 

onze normale werkzaamheden weer 
opgepakt. Om onze kennis niet verloren 
te laten gaan werden we op regelmati-
ge basis ‘uitgezonden’ naar Hilversum, 
waar we op een zeer bijzondere locatie 
mochten trainen. 
Op deze locatie ontvingen wij meerdere 
eenheden die door ons opgeleid en ge-
traind werden, omdat de trainersgroep 
ook geleverd werd door 41 Pagnbat.
Vanuit de brigade werd er uiteindelijk 

Tekst  ||  Smi Liebers, CSM 414 CBRNverdcie

Op 2 november j.l. stonden 65 militairen van 41 Pagnbat gereed om ingezet te worden in de  

XL-sneltest straat in Eindhoven. De verkende teststraatlocatie was het Klokgebouw in het centrum  

van Eindhoven, een evenementencentrum dat normaal feesten, partijen en concerten aanbiedt aan  

het Nederlandse publiek.



Lagere ademweerstand,   
extra comfort en eenvoud 
van de volgende generatie
Maak kennis met 3MTM Secure ClickTM Herbruikbare maskers 
met ‘s werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen die  
de ademhaling vergemakkelijken. 

 #3MScienceOfSafety 3MSafety.nl/Secureclick of 3MSafety.be/Secureclick

Hear It
De geheel nieuwe Secure Click 
filteraansluiting geeft u het vertrouwen 
dat filters juist zijn geïnstalleerd. 
Plaats eenvoudig de filters in het 
masker en druk totdat u een klik hoort.

Check It
Medewerkers kunnen met één druk 
op de knop controleren of het masker 
goed zit, voor extra vertrouwen tijdens 
het werk.

Feel It 
Lagere ademweerstand en extra comfort 
dankzij ‘s werelds eerste filtersysteem 
met vier luchtstromen.

Say It
Het spraakmembraan is ontworpen 
om de communicatie tijdens het werken 
te vergemakkelijken. 
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eenheden

Het was voor ons een bijzondere erva-
ring maar we zijn nog niet gereed met 
de bestrijding van het virus. 
Meerdere uitdagingen staan nog op 
de rol, maar na deze opdracht kunnen 
wij als 414 CBRNverdcie zeggen dat wij 
ook daarvoor gereed zijn. ||

men niet meer tijd kon verliezen werd 
er besloten om de COVID-19 opdracht 
alleen uit te voeren met personeel van 
414 CBRNverdcie. Onder leiding van 
majoor Eelco werden 45 personeels-
leden klaargestoomd om de 2 antigeen 
teststraten te gaan bemannen. Er moes-
ten verschillende werkzaamheden wor-
den uitgevoerd; er was een logistieke 
groep die alle medische middelen op de 
juiste locatie bracht, een groep die de 
testen voorbereidde, een groep die de 
testen afnam en registreerde, een groep 
runners die de testen naar het laborato-
rium brachten en een groep laboranten 
die de testen bekeken en de uitslagen 
meldde aan het RIVM en aan de cliënt. 
Al deze werkzaamheden werden uitge-
voerd door eigen personeelsleden van 
414 CBRNverdcie.

Waarom Defensie? 
Vanuit het bedrijfsleven was de vraag 
gerezen: “Hoe hou ik mijn bedrijf 
draaiende gedurende deze crisistijd?”
Antwoorden werden al snel gevonden 
in snelheid en vakkundigheid en via het 
VNO-NCW (die de belangen behartigt 
van ondernemingen van uiteenlopende 
grootte en verspreid over alle sectoren) 
werd de vraag voor hulp neergelegd bij 
de vorige CDS, generaal b.d. Midden-
dorp. Samen met een antigeen coör-
dinator ging Defensie aan de slag en 
werden er sneltesten aangeschaft die 
al na 15 minuten een uitslag geven. Dit 
betekende in het algemeen dat werk-
nemers met klachten de uitslag diezelf-
de dag nog beschikbaar hadden en bij 
een negatieve uitslag weer aan het werk 

konden. Een prima oplossing dus voor 
het bedrijfsleven en dus voor de Neder-
landse maatschappij. Uiteindelijk heb-
ben we de GGD twee weken geholpen, 
zodat deze de tijd kreeg om geworven 
personeel, door ons op te laten leiden 
en het van ons over te nemen.

Inzet van onze mensen van 414!

Camo in de teststtraat

Onder leiding van 

majoor Eelco werden 

45 personeelsleden 

klaargestoomd om de 

twee antigeen teststraten 

te gaan bemannen. 
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Motorized Floating Bridge
The best operational performance and value 

for wet gap crossing
MLC 90T/

100W

Both a bridge and a ferry, the Motorized 

Floating Bridge (PFM) is the chosen tac-

tical solution for Modern Armed Forces 

and is in operational use globally. 

Military of the shelf (MOTS), the PFM 

is a major asset in supporting  the 

mobility of tactical units. The PFM can 

be equipped with a remote control 

and command system which is currently 

in service with the French Army. 

It ensures a signifi cant reduction of 

logistical and human footprint (50%). 

The PFM can be deployed very 

quickly thanks to its automatic 

pre-locking system and integrated 

high performance outboard motors. 

Fast launch & retrieval reduces 

vulnerability considerably.

Build time: 30 min
100m long bridge

360° maneuverability
The PFM offers enhanced 

maneuverability on the water, seam-

lessly switching between longitudinal 

& transversal navigation.

Interoperability
It is essential that all the allied crossing capabilities 

are able to operate together. The PFM is interoperable 

with any other fl oating bridge in a fast, simple and 

operational way.

Helicopter transportability
The PFM can be transported via helicopter to improve 

tactical mobility. 
www.CNIM.com
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De dreiging bepaalt vaak de benodigde 
lanceersnelheid en methode etc. 

Mede hierom bestaat er geen universeel 
overgangsmiddel dat in alle situaties vol-
doet, maar zijn middelen vaak dedicated 
voor een specifiek domein binnen Gap 
Crossing. 

Vanuit mijn positie binnen het Kennis-
centrum Genie als Stafofficier Gap 
Crossing (vrij vertaald overgangsmidde-
len) wil ik u structureel gaan informeren 
over de ontwikkelingen op dit gebied 
welke al in 2021 structureel merkbaar 
zullen zijn. Dit artikel vormt de basis van 
de Gap Crossing in transitie.

Gap Crossing
Allereerst terug naar Gap Crossing. Het
benodigd overgangsmiddel wordt be-
paald door verschillende variabelen. 
De kans op een mobiliteitsprobleem 
bepaalt de kwantiteit van de middelen. 
De manier van optreden, de wijze van 
het transport. 

Tekst  ||  Kapitein EJ Hoogterp, Stoff Gap Crossing, Kenniscentrum Genie

Eén van de hoofdtaken van de Genie is het garanderen van de Freedom of Movement (FoM) voor 

de manoeuvre-eenheden. Mede hierom beschikt de Krijgsmacht over een scala overgangsmiddelen, 

welke de genie-eenheden in staat stellen om in haar mobiliteitstaak te voorzien. Denken we aan 

overgangsmiddelen, dan denken we vaak aan bruggen. En denken we aan bruggen dan denken we  

aan de alom bekende middelen als de brugleggende tank, de Medium Girder Bridge (MGB), de vouw- 

brug en het Bailey systeem. Systemen welke misschien ook door uw familieleden zijn aangeraakt  

in de tijd van de dienstplicht. Dit zijn beproefde systemen maar ook gedateerd. Ze passen niet meer in  

de huidige en toekomstige manier van optreden. Bovenal is bij de meeste systemen de classificatie  

te laag om te voldoen aan de huidige NAVO-normering voor dergelijke typen bruggen.

ontwikkelingen
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4. Wide Wet Gap Crossing (WWGC) 
Onder WWGC vallen alle drijvende 
of amfibische overgangsmiddelen. 
Voorheen waren deze onderdeel van 
de gevechts- en ondersteunende 
bruggen. 

Gebruiken we deze indeling dan zijn 
de diverse overgangsmiddelen van het 
CLAS als volgt te verdelen:

Besloten is om de volgende indeling aan 
te houden binnen het vakgebied Gap 
Crossing:
1.  Close Support Bridge (CSB) Onder 

CSB vallen alle eenheids-gebonden 
tactische overgangsmiddelen. Deze 
middelen zijn verder onder te verde-
len in Light (tot MLC 12), Medium 
(MLC 12 t/m MLC 40) en Heavy (alles 
boven medium). Voorheen heette dit 
de gevechtsbruggen.

2.  General Support Bridge (GSB) Onder 
GSB vallen de overgangsmiddelen 
welke in een operationeel scenario 
de CSB vervangen. Voorheen heette 
dit de ondersteuningsbruggen.

3. (Floating) Lines of Communication 
Bridge (LOCB) Onder LOCB vallen alle 
(semi)-permanente bruggen welke de 
bereikbaarheid van operatiegebieden 
vergroten. Voorheen heette dit de 
logistieke bruggen.

Type Close Support Bridge General Support Bridge  WWGC LOCB

Naam LEGUAAN* MGB EV AASLT MGB EV/TV Vouwbrug** Bailey M2

Doel Snelle oversteek  Oversteek   Vervanging CSB   Oversteek nat Vervanging GSB/WWGC

MLC 80T/80W 70T/70W 70T/70W 80T/100W 80T/70W

Span 3>x12/ 10>x<24 9,8[m]>x<22,5[m] 49,7[m] 75 [m] (1 x set) 40[m]>

Legduur 6/12 min 3 uur 3-10 uur 60 min 3-7 dagen

 

Overig Twee typen brug Invliegbaar

  voertuigen Hand en MACH  

*) Instroom 2022 Q1. CLAS is haar zware CSB capaciteit Leo 1 BIBER en LEUGAAN MAN aan het omscholen naar CSB LEGUAAN LEO2. 
De eerdere twee zijn verouderd en niet meer opgenomen in het overzicht.
**) De huidige vouwbrug wordt vervangen. De genoemde gegevens zijn van de nieuwe welke in 2023Q1 zal instromen bij CLAS.

ontwikkelingen



dat de Genie onevenredig veel mobili-
teitssteun dient in te vullen met midde-
len welke ruim over-geclassificeerd zijn 
voor de behoefte. Doordat Gap Cros-
sing drie decennia lang naar de achter-
grond verdwenen is, dient er een inhaal-
slag gemaakt te worden op het gebied 
van de benodigde verhoogde classifi-
catie (MLC). Er moet een reparatieslag 
gemaakt worden van reeds bestaande 
niet ingevulde behoeften en er moet 
ingesprongen worden op toekomstige 
en innovatieve wijzen van Gap Crossing 
in relatie tot de nu lopende MTO & 
Marsroutes en de Defensie Visie 2035. 

Gap Crossing in transitie
Het zal u na het lezen van het boven-
staande niet verbazen dat er nog veel 
dient te gebeuren om invulling van Gap 
Crossing weer relevant te maken voor 
het huidige en toekomstige optreden. 

Wanneer in detail naar deze tabel wordt 
gekeken valt het op dat er voornamelijk 
middelen in de wapening zijn waarmee 
de Genie zware eenheden kan voorzien 
in tactische mobiliteit. 
Dat is niet vreemd wanneer we beseffen 
dat alle brugmiddelen instroomden ten 
tijde van de Koude Oorlog ten behoeve 
van mobiliteitssteun van voornamelijk 
gemechaniseerde eenheidsverbanden. 
Bij de oprichting van 11 Luchtmobiele 
Brigade in 1992 was de behoefte naar 
een specifiek licht middel reeds onder-
kend, maar werd dit om budgettaire 
redenen niet uitgevoerd. Omdat de 
focus van de afgelopen twee decennia 
op het expeditionair optreden lag, en de 
daarbij behorende druk op een alsmaar 
krimpende CLAS, is het domein Gap 
Crossing op de achtergrond geraakt.  
Daarin is met de komst van de Defensie-
nota 2018 en de hernieuwde focus op 
hoofdtaak 1 van de Nederlandse Krijgs-
macht, inmiddels verandering gekomen.

De ‘Gap’ binnen de Nederlandse 
Gap Crossing
Wanneer we de huidige middelen afzet-
ten tegen de operationele eenheden en 
vervoersmiddelen van het CLAS, zoals 
is weergegeven in onderstaande tabel, 
is duidelijk een ‘gap’ in lichte en korte 
brugslagmiddelen zichtbaar. Deze af-
wezigheid betekent dat voor dergelijke 
mobiliteitssteun-behoefte geen huidige 
invulling bestaat, anders dan improvi-
satie of dat zware overgangsmiddelen 
ingezet worden om die lichtere eenhe-
den van FoM te voorzien. Dit, in combi-

natie met het gegeven dat de kans op 
kleinere hindernissen veel hoger is dan 
grotere (85% kans op een overgang 
<20 meter), betekent dat voor het 
garanderen van FoM, de kans bestaat 

ontwikkelingen
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Bij de oprichting van 

11 Luchtmobiele Brigade 

in 1992 was de behoefte 

naar een specifiek licht 

middel reeds onderkend, 

maar werd dit om 

budgettaire redenen 

niet uitgevoerd.

In wapening CLAS
ELOT

Eenheden CLAS
KCT 11X 13X 43X CLAS Vervoersmiddelen CLAS

HET 120
Leo 2A7+ 80
Leo 2 Buffel 72
Leo 2 Leguaan MLC80 71
Leo 2A6 70
Leo 2 Kodiak 70
PZH2000 60
BOXER 44
Leguaan MAN MLC60/70 41
Shovel 40
CV9035 38
DVOW 2 Scania 35*
Scania WLS 34
YAC2300 28
YAS4400 27 MGB EV
YBZ3300 23
Fuchs 17
Bushmaster 15
YAD4400 13
Fennek 12
DVOW-2 12 KN 12*
MB 280 CDI 10
DVOW-2 12kn AASLT 6
Vector 6
MB 5 / 7,5
Quat 1
Te voet (11 AMB/KCT/KMARNS) 0

2 4 6 8 10 20 30 40 50 80 180

*geschat

BAILEY

Leguaan 14 m

M
LC

Voertuig / Fascines

Leguaan 26 m

MGB EV
MGB TV 

Vouwbrug

Fascines

Leguaan 14 
m & MGB 

EV

Leguaan 26 
m

Overspanning [M]



hankelijk maken van de realiteit van 
vulling. 

Wordt vervolgd 
Als gevolg van veroudering en een ver-
hoogde MLC-classificatie zijn inmiddels 
de brugleggende tank Leopard 1 en de 
vouwbrug in een vergevorderd vervan-
gingstraject. Daarnaast lopen er Con-
cept development & experimentation 
(CDE) projecten en Nationale technolo-
gische programma’s (NTP) welke zullen 
inspringen op een stuk innovatie binnen 
het domein gap crossing, met name 
gericht op All Arms overgangsmiddelen 
en overgangsmiddelen met innovatieve 
lichtere materialen. 

Minder bekend is de reparatieslag welke 
het Kenniscentrum heeft geïnitieerd om 
lichte genie-eenheden te voorzien van 
specifieke overgangsmiddelen. 
Dit project, genaamd Light Gap Cros-
sing Systems (LGCS), bestaat uit een 
viertal delen, welke gezamenlijk het 
gehele Gap Crossing vraagstuk voor 
lichte (luchtmobiele) genie-eenheden 
zal oplossen. Hierover zult u in volgende 
artikelen meer te weten komen. 

Afsluitend
Gap Crossing is een interessant en in-
noverend domein. Zit u, net zoals ik, 
boordevol ideeën en wilt u graag een 
bijdrage leveren aan de Gap Crossing 
in transitie? Schroom niet contact op te 
nemen met kapitein Elmar Hoogterp, 
Stafofficier Gap Crossing bij het Ken-
niscentrum Genie en meld u tevens aan 
voor Jong Genie! ||

Bezoek ook eens de SWR: 
https://dwrd.mindef.nl/sites/
SWR001493/Paginas/Gap-Crossing.aspx
Bron fotomateriaal: Dhr. E. Brouwer en 
kap E.J. Hoogterp.

Nieuwe systemen dienen te voldoen 
aan de huidige classificatie (vaak MLC 
80) met een toekomstige door-ontwik-
kelruimte waaronder autonomie van 
systemen. Daarnaast zal de druk op de 
behoefte van mobiliteitssteun moeten 
afnemen door het implementeren van 
universele overgangsmiddelen, ook wel 
All Arms genoemd. Ook neemt inter-
operabiliteit met key-partners binnen 
de NATO een belangrijke plaats in voor 
de keuze van de te implementeren 
middelen, evenals het adaptief inrichten 
van een deel van de capaciteit. Tot slot 
zal het meenemen van ‘personeels-ex-
tensief’ bij de keuze van toekomstige 
middelen de genieoperaties minder af-

ontwikkelingen
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Light Gap crossing systems
Een hele lange naam voor een project 
wat in wezen een vrij simpel doch zeer 
gewenste capaciteit binnen de Krijgs-
macht gaat opleveren. Met het project 
wordt specifiek ingespeeld op over-

gangswensen van licht optreden te voet 
en met lichte voertuigen. Tevens dienen 
deze middelen binnen het luchtmobiele 
optreden te passen. Het mag daarom 
niet vreemd zijn dat het optreden van 
11 Luchtmobiele Brigade (11th Airmobi-

le Brigade, 11 AMB) als basis is geno-
men voor de keuze en/of ontwikkeling 
van deze middelen. Het wil overigens 
daarmee niet zeggen dat deze middelen 
alleen voor deze brigade bestemd zijn. 
Het programma LGCS is in de loop van 

Tekst  ||  Kapitein EJ Hoogterp, Stoff Gap Crossing, Kenniscentrum Genie

Dit artikel is een tweede in een reeks van artikelen welke ingaat op de Gap crossing in transitie. In 

het vorige artikel wordt gepoogd om kort en krachtig een inzicht van de ontwikkelingen te creëren  

welke de basis vormen voor de transitie binnen het domein Gap Crossing. Dit artikel zal inspelen  

op het eerste concrete resultaat binnen het project Light Gap Crossing systems (LGCS): de invoering  

van de Infantry Assault Bridge (IAB) MAMBA.

ontwikkelingen
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te leggen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld 
dedicated brug-leggende voertuigen, of 
middelen waarbij de helikopter wordt 
gebruikt om een brug te leggen, niet 
wenselijk. Beide methoden drukken 
namelijk extra op de schaarse helikop-
tercapaciteit, waardoor de kans groter 
wordt dat bij keuze deze middelen bij 
een inzet niet worden meegenomen. 
Investeren in een dergelijk middel heeft 
daardoor geen positief effect. 

De vier delen van LGCS
Momenteel zijn dergelijke organieke 
overgangsmiddelen afwezig. Daar gaat 
het LGCS-programma verandering in 
brengen. Zoals bekend bestaat er geen 
middel wat in de volledige behoefte van 
Gap Crossing toepasbaar is. Binnen het 
lichte (luchtmobiele) optreden zijn een 
tweetal toepasbaarheidsgebieden te 
onderkennen. Mobiliteitssteun geduren-
de optreden te voet en bij het optreden 
met lichte voertuigen. 

Daarnaast is de mobiliteitsbehoefte nog 
op te splitsen in middelen voor korte 
overspanningen welke op de man 
(back-packed) of op het voertuig mee-
genomen kunnen worden. Deze korte 
overspanningsmiddelen dienen vooral 
simpel te zijn en te voldoen aan de 
classificatie All Arms. 

2019 bedacht en aan het einde van 
dat jaar daadwerkelijk gestart. De basis 
voor het project LGCS kan op meerdere 
manieren worden uitgelegd. Hieron-
der volgt een beknopte uitleg van de 
potentiele mobiliteitssteun binnen het 
luchtmobiele optreden in de O2-ring. 

11 Geniecompagnie Luchtmobiel 
& Gap Crossing
Als de genie-eenheid binnen 11 AMB 
heeft deze als voornaamste taak om de 
lichte manoeuvre-eenheden te onder-
steunen. Eén van de mobiliteitstaken is 
het creëren van overgangen, inbegrepen 
natte en droge coupures, om de mobili-
teit van de brigade te garanderen. 

In het luchtmobiele optreden zullen 
brugslagmiddelen worden ingezet bin-
nen een gebied met een straal tussen de 
8 en 13 km (diameter max 26 km), de 
zogenaamde O2 ring. In een dergelijk 
gebied, met een statisch bepaalde hin-
dernisfrequentie van één coupure per 
iedere 7.5 km, bevinden zich drie cou-
pures waarover brugslag noodzakelijk is 
(lopend door het gehele gebied, waar-
door er mogelijk ook vaker zal moeten 
worden overbrugd). Statistisch gezien 
zijn er daarvan twee korter dan 20 m en 
is er één langer dan 20 m.

In die O2-ring kunnen drie bataljons 
aanwezig zijn die in hun eigen mobiliteit 
moeten voorzien, waarvoor er binnen 
dit bataljon ook genie-elementen aan-

wezig zullen zijn. Gezien de hindernis-
frequentie en de kans op wisselende 
hindernisdieptes dienen de benodigde 
organieke overgangsmiddelen modulair 
in lengte te zijn tussen de 1 en minimaal 
30 meter om een zo groot mogelijk 
domein van gap crossing te behelzen. 
Naast modulariteit is het gewicht van 
die middelen een belangrijk gegeven. 
De middelen dienen immers gemakkelijk 
met de gangbare helikopters van het 
Defensie Helikopter Commando (DHC) 
getransporteerd te kunnen worden en 
daarbij een zo laag mogelijke druk op 
de beschikbare luchttransportcapaciteit 

ontwikkelingen

Opvoer van het systeem door het Oostenrijkse leger
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LGCS 2: Voetganger korte over-
spanning (>2,5 meter)
De Sectie 3 van 11 Geniecompagnie 
Luchtmobiel is voor dit deelproject bezig 
met het opstellen van het eisenpakket 
voor dit type middel. Dit zal gebeuren 
d.m.v. het inhuren van middelen, welke 
reeds gedeeltelijk passen in het deel-
project LGCS 2. Deze eisen en de daar-
uit voortvloeiende wensen zullen de 
basis vormen voor een Nationaal Tech-
nologisch Programma (NTP) welke al in 
2021 tot een resultaat zal leiden. 
Het Kenniscentrum Genie is kennis-
autoriteit binnen dit NTP-project. 

LGCS 3: 3x Voertuig lange over-
spanning (>30 meter)
Dit deelproject zal in de loop van 2021 
worden uitgewerkt. 

LGCS 4: Voertuig korte over-
spanning (>2,5 meter)
Voor dit laatste deelproject loopt er 
sinds begin 2020 een NTP. De NTP 
Hopper is een samenwerkingsverband 
tussen het Nederlands Lucht- en Ruim-
tevaartcentrum (NLR), het Kenniscen-
trum Genie en het bedrijf Jules Dock. 
Het resultaat zal een technology de-
monstrator van een composietbrug zijn, 
met een gewicht van ongeveer 25kg. 
Deze zal dan bij een eenheid worden 
aangeboden om het op geschiktheid 
te testen. De verwachting is dat dit in 
het tweede of derde kwartaal van dit 
jaar gebeurt. Het tweede inmiddels op 
schema afgeronde tussentijdse rapport 
is veelbelovend en de brug zal zeker 
een aanvulling op de Nederlandse over-
gangsmiddelen betekenen, alsmede als 
een ontwikkeling gelden voor de Neder-
landse defensie-industrie. 

Na afronding zal het CLAS een viertal 
typen Close Support Bridges (CSB) rijker 
zijn welke de ‘gap’ binnen het lichte en 
korte Gap Crossing zal opvullen.

De CSB IAB MAMBA
De Infantry Assault Bridge (IAB) is een 
modulaire lichtgewicht personeelsbrug 
welke is bedoeld voor het optreden te 
voet door lichte genie- en manoeuv-
re-eenheden. Het systeem is zonder al 

De middelen voor langere overspannin-
gen, welke in ieder geval kunnen voor-
zien in overgangen tot 30 meter, zullen, 
door genisten zelf of onder leiding van 
een genist, worden opgebouwd. 

Met dit bovenstaande in gedachte is het 
LGCS-programma in de volgende vier 
deel-projecten onderverdeeld:

LGCS 1: 3x Voetganger lange 
overspanning (>30 meter)
Binnen dit deelproject is er voor de 
Infantry Assault Bridge ‘MAMBA’ van 
General Dynamics European Land 
Systems (GDels) gekozen waarover de 
volgende paragraaf dieper uitweidt. 

ontwikkelingen

Lanceren door het Oostenrijkse leger

Afbreken door het Oostenrijkse leger
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In gebruik bij het Engelse leger

De informatie in dit artikel is voor een deel afkomstig uit de informatiefolder “Bridge Systems MAMBA” van General Dynamics.

Instructiegroep Pontonniers (IG PONT) 
op ’t Engelse Gat. De IG PONT zal ook 
in samenspraak met het Kenniscentrum 
Genie de benodigde cursus verzorgen. 
Mocht het systeem daadwerkelijk ge-
schikt zijn voor een breder gebied dan 
alleen luchtmobiel optreden, dan kan 
dit leiden tot een meer-behoefte. 
Wanneer dit niet het geval is, zal het 
middel daadwerkelijk ingedeeld worden 
bij 11 Gncie Lumbl.

2021
Dit jaar september zal het IAB aan DMO 
afgeleverd worden en vrijwel meteen 
doorstromen naar de IG PONT. Om 
de invoering in goede banen te leiden 
zal de IG PONT dit jaar een gebrui-
kerscursus opzetten met bijbehorende 
documentatie. 

Om niet hetzelfde wiel opnieuw uit te 
vinden, zal Nederland gebruik maken 
van de kennis en kunde van het Oosten-
rijkse leger op het gebied van de IAB. 
Ook zal Nederland dit jaar haar zetel 
innemen in de IAB MAMBA User group, 
om onze kennis en ervaring aan te vul-
len met die van alle andere gebruikers 
om het systeem ook goed toe te passen 
in verschillende operatiegebieden. ||

Op intranet (MULAN) kunt u via onder-
staande link meer informatie vinden:
https://dwrd.mindef.nl/sites/
SWR001493/Paginas/Gap-Crossing.aspx

te veel kennis gemakkelijk met de hand 
te bouwen en transporteerbaar d.m.v. 
een helikopter, vrachtwagen en ‘met de 
hand’ door 8x manschappen, tot over 
een afstand van ca. 600m. Het systeem 
is zowel geschikt voor droge als natte 
overspanningen. Voor een droge over-
spanning is de maximale overspanning 
20 meter. Maar voor een drijvende brug 
bestaat er geen maximale lengte-limiet 
omdat er verschillende IAB-sets (elke 
set 30 m) aan elkaar kunnen worden 
gekoppeld. Het systeem kent ook een 
mogelijke toepassing bij OVG.

Componenten
Een set bevat de volgende onderdelen
• 7x universele brugmodules;
• 1x lanceerrol;
• 1x drijver;
• 1x transport en beschermingsframe;
• 2x stretcher adapters;
• 1x Brug assemblage en veranke-
 ringsuitrusting en, 
• 1x stretcher.

Bouw
Het bouwen en lanceren van een IAB 
kent de meeste gelijkenissen met het 
huidige MGB-systeem waarbij men in 
dit geval de lanceerneus meteen als 
de daadwerkelijke brug moet zien. De  
weergave op de pagina hiervoor uit de 
officiële brochure van de IAB MAMBA 
en daarbij de foto’s van dit artikel geven 
in het kort de bouwwijze weer. Voor de 

bouwtijd van een dertig meter lange 
IAB-brug geldt een richttijd van 6 minu-
ten met een groep. 

Invoering en indeling
De IAB geldt als een All Arms systeem. 
Het concept is simpel genoeg, zodat 
in principe iedere militair het systeem 
moet kunnen gebruiken. Omdat het 
ontworpen is van licht aluminium en er 
tijdens de lancering een grote kracht op 
de burgmodules komt te staan, moet 
er door de Genie wel een kleine cursus 
op het systeem ontwikkeld en gegeven 
worden. Dit is vergelijkbaar met de 
andere landen die dit systeem reeds in 
gebruik hebben. Zowel bij het Oosten-
rijkse en Britse leger is het systeem sinds 
enige jaren in gebruik en worden in huis 
door de Genie aan met name infanteris-
ten en genisten opleidingen gegeven. 
Bij het Zweedse leger zijn deze systemen 
bij de Infanterie ingedeeld met als na-
deel dat er amper zicht op deze midde-
len is. Vandaar dat ook het Kennis-
centrum Genie er voor kiest om deze 
middelen en de daarbij behorende 
cursus bij de Genie onder te brengen. 
Alhoewel de behoefte voor de IAB 
geschreven is voor de inzet bij 11 AMB, 
is het mogelijk breder inzetbaar dan 
alleen in het luchtmobiele optreden. 
Omdat niet alleen 11 Gncie Lumbl maar 
ook de beide pagnbat’s gebruik kunnen 
maken van dergelijke middelen, worden 
de IAB’s voorlopig ingedeeld bij de 
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Tekst  ||  Sergeant Sander, gpc 112 Pagncie

De oefening Iron Wolf van de Enhanced Forward Presence (EFP) 2020-2 begon met de nodige 

voorbereidingen op de barracks en de Temporary Logistic Support Area (TLSA). De voertuigen werden 

voorzien van voedsel en water en iedereen bereidde zijn persoons gebonden uitrusting (PGU) voor. 

 

eenheden

het oefengebied werd gekapt. 
Het commandovoeringproces werd 
opgestart en hierin werden we mee-
genomen in de eerste fasen van het 
gevecht. Op de eerste dag van de 
oefening zou de battlegroup als Redfor
de aanval richting het plaatsje Pabrade 
inzetten, ten zuidwesten van het 
oefengebied. De eenheden werden 
geformeerd en zetten koers richting 
het oefengebied. Op die route zorgde
 een brug die niet sterk genoeg leek te 
zijn voor een klein oponthoud, maar 
gelukkig konden alle eenheden toch 
de organieke route volgen.

Inmiddels was duidelijk wanneer we 
ongeveer alarm zouden krijgen. 
We hadden zelfs een weddenschap af-
gesloten over wie het juiste tijdstip van 
alarmeren had geraden. We werden 
vroeg in de morgen gewekt; de Alert-
procedure ging lopen. Zo snel moge-
lijk moesten we naar de TLSA en onze 
voertuigen werden snel gereedgemaakt 
voor vertrek. De munitie werd opge-
topt en we kregen de opdracht om in 
colonne-formatie naar een afwachtloca-
tie te gaan. Eenmaal daar aangekomen, 
kon iedere groep een kampje opzetten. 
We zouden daar twee nachten door-

brengen, om vervolgens richting het 
oefenterrein van Pabrade te rijden.
Door middel van een roadmove, waarbij 
we werden begeleid door de Litouwse 
militaire politie, kwamen we aan op een 
stuk braakliggend terrein dat op zo’n 
15 kilometer van de Wit-Russische grens 
lag. Hier hadden zich ook de deelne-
mende eenheden van Duitsland, Frank-
rijk, Noorwegen en de andere Neder-
landse eenheden verzameld. Ook hier 
zouden we uiteindelijk twee nachten 
verblijven en hier werden de voertuigen 
voorzien van ‘levende’ camouflage dat 
door een deel van ons geniepeloton in 
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voudige hindernissen alleen bestaande 
uit mijnen, draadhindernissen en anti-
ruim- of anti-tankgreppels, of een com-
binatie hiervan. 

Door middel van dumps in het terrein 
konden de groepen zelf het benodigde 
hindernismateriaal ophalen en op de 
juiste locatie afleveren. Door pech van 
de Scania en de Boxer Cargo, die daar 
ter beveiliging bij stond, fungeerde de 
Boxer van de C-gp als ‘taxi’ voor het 
ophalen en droppen van het hinder-
nismateriaal. Ook werd het personeel 
op die manier naar de nieuwe locatie 
gebracht, waar het benodigde materiaal 
dan al gereed lag. Gezien de situatie 
was dit de beste werkwijze. Het uitge-
stegen personeel stond vrijwel nooit 
stil en kon dus direct weer door op de 
nieuwe locaties. Nadat alle hindernissen 
waren gerealiseerd begon de aanval van 
Bluefor (Litouwen). 

Omdat Eenheid 7 (anti-tank) in dit type 
gevecht voor ons geen rol zag wegge-
legd kreeg de C-gp van ons peloton een 
‘vliegende keep’ status. We werden bij 
de gevechtstrein gevoegd en reden op 
een bepaalde afstand achter de voorste 
eenheden aan.

In de aanval hadden wij niet zo veel 
werkzaamheden en konden wij ons 
focussen op onze eigen training. Alle 
groepsleden hadden één of meerdere 
lessen voorbereid zodat we die tijdens 
de statische momenten aan elkaar kon-
den geven. Toen eenmaal duidelijk was 
dat de oefening een defensief karakter 
kreeg, werden wij er op uitgestuurd om 
in een bepaald terreindeel een verken-
ning uit te voeren t.b.v. mogelijke hin-
dernislocaties. Door de aangeleverde 
verkenningsrapporten en schetsen kon 
de pc, ook met de input van de A-gp en 
B-gp, een hindernisplan opstellen. 
In een bepaalde tijdsperiode werden de 
geniegroepen, de bouwmachines, de 
Kodiak en de Duitse genietank (Dachs) 
er op uitgestuurd om het hindernisplan 
uit te voeren. Iedere hindernis kreeg een 
eigen nummer en er werd aangegeven 
of het een uitgesteld object was of niet. 
De hindernissen varieerden van enkel-

eenheden
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net genoeg om mee te kunnen werken. 
Gelukkig sprak de Franse pc Engels en 
zat de rest je ‘appelig’ aan te kijken 
wanneer je een vraag stelde. 

Uiteindelijk ging de aanval van start. 
Wij zouden de hindernissen op weg 
naar het oord doorbreken. Dat bleek 
uiteindelijk niet nodig te zijn en we kon-
den in het oord uitstijgen om het oord 
te voet te zuiveren. Ook qua OVG-werk-
zaamheden kwamen we niet echt aan 
de bak. Het was vooral wonderlijk om 

te zien hoe chaotisch de Fransen pro-
beerden van huis naar huis te gaan. 
A la Tweede Wereldoorlogsstijl liepen 
we soms in een treintje achter een Frans 
infanterievoertuig aan, van huis naar 
huis. 
Wel mijn complimenten voor de Franse 
pc. Ondanks alle hectiek wist hij mij in 
het Engels op de hoogte te houden over 
wat er gaande was en wat de vervolg-
stappen waren.

Het was een mooie oefening waarin 
we met meerdere landen in een uit-
dagend terrein, met een nieuwe een-
duidige manier van hindernissen aan-
leggen, een grootschalig gevecht 
hebben gevoerd. ||

Het plan van Redfor was om langs alle 
R-objecten het vertragend gevecht te 
voeren en alle R-objecten te sluiten 
zodra het laatste eigen voertuig de hin-
dernis was gepasseerd. (R-object; vaak 
infrastructuur dat geprepareerd is om 
gesloten/vernietigd te worden, terwijl 
deze voor onbepaalde tijd nog gebruikt 
moet/kan worden. Dit zijn zogenaamde 
uitgestelde objecten.)

Nadat wij de laatste draadhindernis, 
waar Duitse Leopard-tanks voorbij reden, 

hadden gesloten, haastten wij ons in de 
richting van een afwachtlocatie waar we 
nieuwe informatie zouden krijgen.

De volgende opdracht was het begelei-
den van verkeer. Over een belangrijke 
route waar voertuigen elkaar niet kon-
den passeren. Terwijl wij als verkeersre-
gelaars op de weg stonden kregen we 
vanuit meerdere richtingen gevechts-
contact met de vijand. De signalen dat 
er vijand was kregen we eerder al van 
de Duitsers, alleen was er nog niks con-
creet. Mijn groep stond verdeeld over de 
route. Eerst kreeg mijn sectie te maken 
met contact vanuit de afgrond die naast 
de weg lag. Het uitgestegen personeel 
ging het contact aan en het voertuig 

draaide bij. Toen ook de andere zijde 
van onze weg te maken kreeg met 
vijandcontact, verplaatsten wij ons met 
het voertuig in die richting. Daar sloten 
we aan op het aanwezige personeel en 
probeerden we te onderkennen wat de 
vijand van plan was. De Boxer kreeg al 
snel te maken met een hit van een Carl 
Gustav-raket en werd daardoor uitge-
schakeld. Een kleine linie van Duitsers 
en Nederlandse genisten probeerden 
lang stand te houden en te voorkomen 
dat Bluefor kon flankeren. Uiteindelijk 

liepen Litouwse observatoren (OT-ers) 
langs om te verkondigen dat een aantal 
militairen zojuist uitgeschakeld was 
door leden van Bluefor. De hindernissen 
werden opgeruimd en de oefening zat 
er voor een groot deel op.

Iron Wolf werd afgesloten met een ge-
combineerde aanval op Little Vilnius, 
een dorp in het oefengebied, waar Op-
treden Verstedelijkt Gebied (OVG) door 
de Fransen, Nederlanders en Duitsers 
getraind kon worden. De B-gp en de 
C-gp werden beide bij Franse infante-
riepels aangeklikt. Na een verplaatsing 
naar hun verzamelgebied werden we 
meegenomen in hun commandovoe-
ringproces. Deze was... minimaal. Wel 

eenheden

Terwijl wij als verkeers-

regelaars op de weg 

stonden kregen we 

vanuit meerdere 
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contact met de vijand. 
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dentieel is, maar waarvoor de aandacht minder groot is. Deze 
data wordt bovendien beheerd door een groot aantal defensie- 
medewerkers die de data gebruiken, opslaan, transporteren en 
mogelijk ook doorgeven. Niet iedereen gaat daar even voorzich-
tig mee om.

Van lade tot gevechtspak
Veel data zijn uiteindelijk relatief makkelijk toegankelijk. En dan 
gaat het niet over professionele hackers die inbreken op com-
putersystemen, maar om data die zijn opgeslagen op CD-roms, 
USB-sticks maar ook op telefoonkaarten of harddisks. Trek een 
willekeurige la open, ook bij Defensie, en er is wel iets dergelijks 
te vinden. Ook kleding uit missiegebieden bevatten regelmatig 
nog vergeten USB-sticks. En hoe zorgvuldig wordt er omge-
gaan met dozen tijdens een verhuizing waarin tijdelijk documen-
ten worden opgeslagen en die ‘ergens’ staan te wachten tot ze 
in een nieuwe kast verdwijnen of vernietigd worden. 
Raoul Persoon, accountmanager bij intimus: “Onvoorzichtig 
omgaan met datadragers heeft daarbij niets te maken met on-
wil of domheid. Veelal is er onvoldoende bewustzijn en boven-
dien is de mens nu eenmaal geneigd om voor de makkelijke 
weg te kiezen en waardoor het consequent op de juiste manier 
omgaan met vertrouwelijke gegevens niet eenvoudig is. Ook 
bij Defensie. Of misschien wel zéker bij Defensie waar mensen 
elke paar jaar van functie wisselen. Wat dat betreft is het best 
bijzonder dat er vaak veel aandacht is voor het beveiligen van 
computersystemen tegen aanvallen van buitenaf, maar dat het 
laden van gegevens op een USB-stick of crypto CD om deze 
vervolgens mee naar huis of naar een andere kazerne te nemen, 
wordt nauwelijks gecontroleerd.”

Iedereen kent wel ‘de papierversnipperaar’ die op een ge- 
middeld kantoor naast de kopieermachine staat. Handige ap-
paraten om informatie op papier, die niet voor vreemde ogen 
bestemd is, in keurige snippers te snijden. Met de opkomst van 
informatiedragers als USB-sticks, crypto CD’s, magnetische 
en optische schijven, groeide de markt van ‘versnipperaars’ 
mee. Dit heeft inmiddels geleid tot een serieus gamma aan  
‘shredders’ waarmee ook de functie van deze datadragers 
doeltreffend is uit te schakelen. Intimus uit Capelle aan den 
IJssel, dochterbedrijf van de Duitse gelijknamige moeder, gaat 
hierbij tot het uiterste en levert dan ook al jaar en dag diverse 
oplossingen voor ‘vernietigen’ aan Defensie.
Victor Dake is general manager van intimus vestiging in Neder- 
land en geeft aan: “Binnen Defensie zijn op ieder niveau en  
iedere locatie wel informatiedragers waarop data zijn opgesla-
gen die uiteindelijk vernietigd moet worden. Een mooi voorbeeld 
is de data die voor iedere oefening wordt opgeslagen op drie 
zogenaamde crypto CD’s. Na afloop van de oefening moeten 
deze crypto CD’s worden vernietigd door machines met het 
hoogste beveiligingsniveau (zie ook kader) en dat betekent in 
dit geval dat de crypto CD tot poeder worden gedegradeerd. 
Op deze manier zijn de gegevens op deze informatiedragers op 
geen enkele manier meer te achterhalen.”

Bewustzijn
Dat dergelijke gegevens van oefeningen zo bewust en goed 
worden vernietigd is logisch en binnen Defensie goed gere-
geld. Het gaat immers om de meest confidentiële data binnen 
de organisatie. Hieronder bevindt zich echter een brede laag 
informatie op mobiele informatiedragers die weliswaar confi-

Ing. Marjolein de Wit- Blok

‘VERNIETIGEN’ IS EEN TERM DIE ALS EEN RODE DRAAD DOOR DE DEFENSIEORGANISATIE LOOPT. EN DAN GAAT  
HET DEZE KEER NIET OM DE VIJAND, MAAR OOK OM HET EFFECTIEF ELIMINEREN VAN CONFIDENTIËLE DATA  
DIE OP WELKE INFORMATIEDRAGER DAN OOK ZIJN OPGESLAGEN. OP LOCATIE TIJDENS OEFENING EN  
OPERATIE, OP DE KAZERNES, MAAR IN EEN TIJD VAN CORONA: OOK THUIS! EN ALS HET TOCH OVER CORONA  
GAAT: DE NIEUWSTE VERNIETIGINGSAPPARATEN ZIJN TEGENWOORDIG OOK IN STAAT MEDISCH MATERIAAL  
ZOALS (VACCINATIE)SPUITEN EN MEDICIJNPOTJES EFFICIËNT TE VERWERKEN. 

Zorgvuldigheid
betekent ook:
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eenlopende materialen. En alles daartus-
sen in. Victor Dake: “Van een standaard 
papiervernietiger zijn de machines steeds 
verder ontwikkeld waarbij ze enerzijds 
steeds meer materialen met bijbehorende 
eigenschappen kunnen verwerken en an-
derzijds zijn uit te voeren met ‘specials’. 
Veelal hebben deze ook te maken met de 
mogelijkheid op een duurzame manier de 
materiaalstromen te scheiden.”
Daarbij staat een veilig en comfortabel 
gebruik van de machines voorop. Dat be- 
tekent dat de shredder rollen nooit kun-
nen bewegen wanneer er nog ergens 
een deur of klep openstaat. Andersom 
stoppen de machines met draaien wan-
neer iemand tijdens de werking toch 
een onderdeel opent. Verder zijn de in-
voeropeningen ergonomisch vormge-
geven, bieden de doorzichtige vensters 
de mogelijkheid om het proces visueel te  
controleren en is het verwijderen van de 
bakken met vernietigd materiaal eenvou-
dig. Bediening gebeurt veelal via een in-
tuïtief touchscreen. 

Nieuwste aanwinst voor de
Geneeskundige Dienst
De Omnishred van intimus kan als multi- 
functionele shredder zo’n beetje alles 
vernietigen. Van proppen en vellen pa-
pier tot karton, nietjes, paperclips, ge-
lamineerde documenten en creditcards. 
Daarnaast ook crypto CD’s, DVD’s, flop-
pydisks, beveiligingstags, paspoorten en  
zelfs: medische producten. 
Raoul Persoon: “Het veilig vernietigen 
van medische producten is een bijzonde-
re eigenschap en maakt deze shredder 
geschikt voor potjes, blisterverpakkingen 
maar tevens naalden en spuiten. 
Een prima oplossing voor iedere apo-
theek en huisartsenpost maar ook voor de  
Geneeskundige Dienst binnen Defensie. 
Zeker in een tijd van corona. Omdat deze  
shredder bovendien compact en mobiel 
is uitgevoerd, is deze eenvoudig mee te 
nemen op oefening of naar missiegebie-
den.”

Vernietiging op locatie
Een oplossing voor bovenstaande ligt 
enerzijds in het vergroten van het be-
wustzijn van militairen; de gedragscom-
ponent. Bewustzijn verwatert echter 
wanneer het thema niet regelmatig wordt 
behandeld; hiermee is het een kwestie 
van tijd voordat een medewerker toch 
die ene crypto CD of USB-stick (waarop 
zomaar 8 miljoen A4-tjes tekst passen) 
onbeheerd achterlaat. Victor Dake: “Om 
deze reden pleiten we bij Defensie voor 
oplossingen waarmee mobiele informa-
tiedragers direct op locatie zijn te vernie-
tigen. Een aantal kazernes beschikt over 
deze intimus oplossingen, maar lang niet 
allemaal. Nog steeds worden veel van 
deze mobiele informatiedragers extern 
(buiten de poorten) vernietigd, waarbij je 
tijdens transport eigenlijk onnodig risico 
loopt.” 

Coronadata
Een nieuw fenomeen is bovendien ont-
staan door de pandemie waardoor veel 
militairen en burgermedewerkers ver-

plicht thuis werken. Dit heeft het aantal 
informatiedragers dat zich op onbeveilig-
de locaties bevindt aanzienlijk vergroot. 
Raoul Persoon: “Eigenlijk zou je iedereen 
die thuiswerkt minimaal een kleine ver-
nietiger moeten meegeven die papier, 
USB-sticks en crypto CD’s kan vernieti-
gen. Een goede risicoanalyse zou kun-
nen aangeven of de investering opweegt 
tegen het risico dat bepaalde gegeven 
ongewenst ‘op straat’ komen te liggen.”

De hardware
De verschillende oplossingen die binnen 
intimus zijn ontwikkeld om informatiedra-
gers te vernietigen, variëren in grootte en 
beveiligingsniveau. Enerzijds zijn er de 
standaard intimus vernietigers die papier 
in snippers snijden, anderzijds de high-
tech versies die het eerdergenoemde 
poeder maken van datadragers van uit-

Beveiligingsniveau
Het DIN-instituut, heeft richtlijnen opgesteld voor de 
vernietiging van datadragers in de DIN-norm 66399 
en opgedeeld in zes categorieën: 
• DIN H – Harde schijven (hdd)
• DIN F – Verkleinde vorm (film)
• DIN E – Elektronische datadragers (USB-sticks)
• DIN T – Magnetische datadragers (diskettes)
• DIN O – Optische datadragers (CD’s)
• DIN P – Origineel formaat (papier)

Binnen alle categorieën zijn zeven veiligheidsniveau gedefinieerd. Deze onderschei-
den zich door de deeltjesgrootte waarin de oplossing de informatiedrager verkleint. 
In het kader van de AVG wet is minimaal beveiligingsgraad 3 nodig. Vernietiging van 
uiterst confidentiële data bij defensie vraagt om het hoogste niveau DIN 7.

Veiligheids- Beschermingsgraad Oppervlak snipper  Strookbreedte
niveau  [mm2] [mm]

DIN 1 1. niet vertrouwelijk < 2.000 < 12
DIN 2 1. niet vertrouwelijk < 800 < 6
DIN 3 1. niet vertrouwelijk < 320 < 2
DIN 4 2. vertrouwelijk < 160 < 6
DIN 5 2. vertrouwelijk < 30 < 2
DIN 6 3. zeer vertrouwelijk < 10  < 1
DIN 7 3. zeer vertrouwelijk < 5 < 1

Benieuwd naar welke intimus shredder het 
beste past bij uw eenheid of afdeling? 

Neem contact op met Raoul Persoon 
mobiel 0651 589 747 | www.intimus.com
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Rugged, ready 
and right along with you
Built from the ground up for harsh environments, 
and featuring the latest Intel® Xeon® SP processors, 
the rackable compact size and certifications in shock, 
vibration, dust, humidity, EMI and maritime mean  
the XR2 is agile. The de-branding and customization 
capabilities mean it’s versatile. So whoever you are 
and wherever you go, you can take rugged with you.

WHY GO RUGGED?
FOR MILITARY ENGINEER TROOPS
For when you’re off the worksite (or, depending on 
your line of work, on the jobsite), you need to bring 
your data center with you – often at a crunch for time 
and space. The Dell EMC OEM PowerEdge XR2 server 
measures up to military standards at MIL-STD-810G 

compliance. It’s 20% less deep than a standard ser-
ver, and can operate continuously while withstanding 
heat 10 degrees C hotter than non-rugged offerings. 
It’s even more shock resistant, nothing rattles its cage. 
So, whether you’re installing satellite communica- 
tions, rigging offshore, working underwater or doing 
remote field work that requires your vital data and 
hardware to travel with you, this is the server you 
need to keep your operations up and running.

YOUR DATA CENTER ANYWHERE
FOR INSIGHTS EVERYWHERE
Small in size, but packed with power, the XR2 is  
the definitive rugged two-socket server. It provides 
premium attributes along with ample CPU horse- 

power, memory capacity, drive capacity, and I/O — it’s 
a vital companion for military/defense and maritime 
environments, for when you need your data center  
far away from the data center.

DATA IS THE LIFEBLOOD OF MILITARY FORCES 
POWEREDGE XR2 IS THE HEARTBEAT
With metronomic precision, the Dell EMC OEM  
PowerEdge XR2 server offers you secure, worry-free 
data center performance – anytime, anywhere.  
Featuring leading rugged design, world-class quality, 
supply chain and support, this compact, rackable 
server offers leading Intel®-powered performance, 
industry-certified capabilities, long life and extensive 
customization capabilities.

For more information, visit DellEMC.com/XR2

MEET THE NEW 
POWEREDGE XR2 
RUGGED SERVER

PRO_Adv_DELL_Opmaak_01.indd   1 21-04-21   09:43
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eenheden

Tekst  ||  Sgt Trevor (vanwege zijn werk en militaire veiligheid is alleen de voornaam vermeld)

Op de valreep kreeg de redactie een bijdrage van de verkenners van MREC. MREC? Wat is dat voor  

een eenheid, zullen velen denken. De Multi Role Engineer Company is één van de eenheden van 

11Pagnbat en is een (tijdelijke) werkvorm die bestaat uit: Genie Verkenning (voorheen EARS),  

Advanced Search (voorheen EARS), CBRN Multi Functioneel Peloton (voorheen 101 CBRNverdcie)  

en- Constructie (voorheen 101 CBRNverdcie). Als redactie hopen we dat we u als lezer in de toekomst 

meer informatie over deze wel hele speciale genie-eenheid aan te kunnen bieden. Om een tipje  

van de sluier op te lichten komen de virtuele bezoekers aan de VGOO-Relatiedag misschien wel  

meer te weten van deze eenheid!
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Ook dat is weer een uitdaging, want 
vanwege Corona zijn er strenge regels 
verbonden aan het volgen van die 
functieopleiding.
De rest van het peloton, dat nog in 
Wezep zit, is druk met niveau-1 trainin-
gen en opleiden, om ervoor te zorgen 
dat de 6 soldaten die recent binnen zijn 
gekomen, snel op het gewenste niveau 
zitten en volwaardig mee kunnen draai-
en in een genieverkenningsgroep.

Sodeju. ||

Collega strijders,

Hier een kort berichtje van 11 MREC 
Verk Pel.

Momenteel is een gedeelte van het 
peloton aangeklikt bij het Brigade Ver-
kenningseskadron (BVE) en zijn wij ons 
aan het opwerken voor de missie Reso-
lute Support (RS) in Afghanistan.

Vanaf dag 1 zijn we met open armen 
door onze collega’s van BVE ontvangen 
en de samenwerking loopt dan ook als 
een geoliede machine. Na een weekje 
rustig in-dribbelen in Havelte, zijn we 
direct gestart met het opwerktraject, 
want echt veel tijd hebben we niet 
meer.

De staf van het BVE en het kader van 
het peloton hebben een uitdagend 
programma neergezet. Helaas zijn door 
Corona en invloeden van buitenaf som-
mige oefenmomenten anders gelopen 
dan was gepland. Hierop is snel gere-
ageerd en er is alsnog nuttig gebruik 
gemaakt van de beschikbare tijd.

Er staan nog een aantal leuke oefenin-
gen op het programma, waaronder 
natuurlijk ook het certificeren van de 
groepen en het peloton.
Ook krijgen we binnenkort het nieuwe 
uitzendpakket uitgereikt. We kijken 
er naar uit om met deze professionele 
middelen verder te kunnen gaan met 
opwerken.

Omdat we met Duitse voertuigen gaan 
werken volgen een aantal mannen 
ook een functieopleiding in Duitsland. 

eenheden
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dag onze verkenning in Hedel gaan 
uitvoeren. Hier stond het verkennen van 
de haven van Crèvecoeur centraal. 

Bij dit soort verkenningen is het droog-
pak een goede aanvulling op onze 
uitrusting. Droogpak aan en het water 
in, tijd voor een havenverkenning. 
In de haven moesten wij de waterdiep-
te, doorvaart- en kadehoogte opmeten.
Tijdens deze opdracht kwam ons spe-
cialisme oppervlakte-zwemmen goed 
van pas. Omdat er geen boot hoeft te 
worden ingezet kan het inzetten van 

De opbouw van de cursus i.c.m. de ont-
spannen en open sfeer is bij 41 Recce 
zeer goed bevallen. Het rooster was een 
gezonde mix tussen theorie en praktijk 
met tweemaal per week een sportmo-
ment. ‘s Ochtends bestond voornamelijk 
uit theorie dan wel een opdrachtver-
strekking, gevolgd door een carrousel-
programma of de uitvoering van een 
opdracht. Per week ging het niveau een 
tandje omhoog. Hierin zat echter wel 
een behapbare opbouw, waardoor de 
deelnemers elke week de lessen van de 
voorgaande week konden toepassen 

en meenemen. Aan het einde van de 
cursus vond de proeve van bekwaam-
heid (PvB) plaats. Deze was opgesplitst 
in twee delen; Hedel en Zuid-Limburg. 
Wij zijn onze PvB begonnen in Zuid-Lim-
burg waar we een routeverkenning heb-
ben uitgevoerd. Een uiterst gevarieerde 
route van +/- 35 km door het heuvel-
achtige Limburgse landschap. 
Een uitdagende route met een uiteen-
lopend aanbod aan bodemsoorten, 
natuurlijke hindernissen en overgangen. 
Nadat we het Zuid-Limburgse landschap 
hadden verkend, zijn we de volgende 

Tekst  ||  Kpl1 Nick en kpl1 Angelo, Genieverkenningspeloton 41Pagnbat

Eind 2020 hebben 6 mannen van het Genieverkenningspeloton deelgenomen aan de Niveau B cursus 

(genieverkenners opleiding) te Vught. Tijdens deze 7 weken durende cursus leren de deelnemers de  

fijne kneepjes van het genieverkennersvak. In de cursus wordt een breed scala aan onderwerpen 

behandeld zoals: bodemsoorten/-druk, waterhindernissen, bruggen, ArcPad (geografisch informatie- 

programma) en nog veel meer. Hierbij is de Arcpad-week een van de moeilijkere weken, gezien de  

hoeveelheid aan theoretische stof en omdat wij niet echt bureaukrijgers zijn. 

eenheden
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Mocht je na dit artikel interesse hebben 
gekregen in het Genieverkennings-
peloton van 41Pagnbat, ga dan naar 
onze Instagram door bovenstaande 
QR-code te scannen of stuur een mail 
naar: 41.Pagnbat.engineer.recce@
mindef.nl ||

personeel in droogpak in bepaalde 
situaties tijdwinst opleveren. Na deze 
verkenningen beschikten we over de 
benodigde informatie om een goede 
rapportage op te kunnen maken. Deze 
hebben we gemaakt op de GIM-lap-
top; een ruggedized laptop die tegen 
een stootje kan, wat deze uitermate 
geschikt maakt om mee het veld in te 
nemen. Nadat alle informatie in rap-

portages verwerkt was hebben we een 
PowerPoint gemaakt om de verzamel-
de informatie aan elkaar te kunnen 
presenteren.

Kortom, we hebben een gevarieerde 
cursus doorlopen waarbij we ons een 

hoop nieuwe informatie hebben eigen-
gemaakt, om ons werk beter uit te kun-
nen voeren. Hierdoor kunnen we nu 
meer genie-informatie verzamelen dan 
voorheen, en als het nodig is kunnen 
we meer gedetailleerdere verkenningen 
uitvoeren.

eenheden

Hierdoor kunnen we 

nu meer genie-informatie 

verzamelen dan voorheen, 

en als het nodig is kunnen 

we meer gedetailleerdere 

verkenningen uitvoeren.
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Clothing System toe te voegen die (auto-
matisch) medicatie of voedselcomponen-
ten kunnen toedienen. 
Dit kan een effectieve oplossing zijn voor 
gewonde militairen om hen net die laatste 
paar uren (of langer) te laten overbruggen 
in afwachting van medische hulp. Hoe dan 
ook: zelfredzaamheid, overlevingskansen 
en verhoogde inzetbaarheid krijgen – als-
dan – een andere connotatie. 

Ingeweven sensoren
Naast eigenschappen van het textiel zelf, 
zijn er de laatste jaren ook veel ontwik-
kelingen gedaan die het mogelijk maken 
elektronische en andere componenten in 
de stof zijn mee te weven. Denk hierbij 
aan elementen (sensoren) als opnemers, 
ontvangers en zenders. 

Enkele voorbeelden:
• Sensoren die medische gegevens van de 
 militair verzamelen. Bijvoorbeeld tempe-

ratuur, hartslag en bloeddruk (biomo-
nitoring) maar tevens hersenprikkels 
(neuromonitoring). Hiermee is zowel de 
fysieke als mentale conditie van iedere 
militair door hemzelf maar óók door de 
medische staf op afstand in de gaten te 
houden. 

• Sensoren die informatie uit de omgeving 
opnemen. Bijvoorbeeld temperatuur, 
licht- en geluidsniveau, (lucht)vochtig-
heid maar ook elektromagnetische of 
radioactieve straling. Ook sensoren zoals 
camera’s in combinatie met gps-gegevens 
kunnen situational awareness verhogen.

• Trackers geven aan waar de militair zich 
bevindt en is onder meer van belang 
wanneer iemand gewond raakt. 

 De data zijn tevens in een later stadium 
te gebruiken om oefeningen te analyse-
ren en hiervan te leren. 

• Systemen voor het omzetten van ‘laag-
 waardige’ energie, zoals trillingen, 

beweging, licht en (lichaams)warmte in 
een bruikbare energievorm. Geen accu’s 
of batterijen meer nodig.

• Systemen waarmee ‘haptisch’ informatie 
is over te brengen. Haptisch staat voor 
aanraken of tastzin en betekent dat de 
betreffende militair door middel van 
trillingen of druk van informatie wordt 
voorzien. In kleding kan het een beves-
tigingssignaal zijn van de aanwezigheid 
van een collega militair of op een andere 
manier bijdragen aan het communiceren 
zonder geluid hoeven te maken. 

Het is niet noodzakelijk alle eigenschappen 
in één kleding systeem aan te brengen. 
De militaire eenheid kiest wat noodzakelijk 
is voor een bepaalde missie. Wout Evers: 
“Daarbij is de functionaliteit van het ISKO™ 
Smart Clothing System ook eenvoudig  
modulair uit te breiden wanneer de toe- 
passing daarom vraagt of wanneer er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Multifunctionele coating
De meest geavanceerde coating van het 
ISKO™ Smart Clothing System beschermt 
– in combinatie met het textiel zelf – de 
militair tegen vloeistoffen en vuil, uiteen- 
lopende chemicaliën, hoge en lage tem- 
peraturen maar ook tegen bacteriën en  
virussen. Daarnaast beschermt deze spe-
ciale coating de kleding tegen kleurverlies 
en is dermate flexibel dat het draag- 
comfort niet wordt aangetast.

hydrauliekcomponenten of elektronica 
inclusief bijbehorende zware batterijen. 
Wout Evers: “Binnenkort worden onder 
andere bij de scherpschutters van de 
mariniers testen gedaan met enkele 
onderdelen van het ISKO™ Smart Clothing 
System die op specifieke plaatsen in de 
armen extra ondersteuning biedt. 
Deze militairen moeten soms urenlang in 
één houding blijven liggen en exact op het 
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me omstandigheden is op vele manieren 
mogelijk. Robuuste transportmiddelen, per-
soonlijke beschermingsmiddelen en hard- 
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te verhogen, zijn bekende voorbeelden. 
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in alle typen kleding onderbrengen; niet 
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en bijvoorbeeld de mouwen of rugpand 
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Door verdere ontwikkeling van de com-
pressie eigenschappen, bieden het expe-
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Het ISKO™ Smart Clothing System is vorig 
jaar genomineerd als potentiële winnaar 
voor de Defensie Innovatie Competitie 2020 
met als thema ‘Smart Medics’. Het SCS kan 
onder meer een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren in de zoektocht van MGZ naar een 
‘Military Readiness Measurement System’.
 
Een systeem dat onder meer relevante indi-
catoren en parameters van een (gewonde) 
militair continu kan meten en daarbij reke-
ning houdt met de extreme omstandighe-
den van militaire operaties en de gevolgen 
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redzaamheid en overlevingskansen. 
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interessant gebleken, dat een samenwerking  
met Defensie tot stand is gekomen. Wout 
Evers: ‘Ik ben overtuigd dat dit type ‘slimme 
kleding’ het waard is om in beschouwing te 
nemen als de gevechtskleding-component  
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ISKO SMART CLOTHING SYSTEM
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DEFENSIE-INDUSTRIE

Clothing System toe te voegen die (auto-
matisch) medicatie of voedselcomponen-
ten kunnen toedienen. 
Dit kan een effectieve oplossing zijn voor 
gewonde militairen om hen net die laatste 
paar uren (of langer) te laten overbruggen 
in afwachting van medische hulp. Hoe dan 
ook: zelfredzaamheid, overlevingskansen 
en verhoogde inzetbaarheid krijgen – als-
dan – een andere connotatie. 

Ingeweven sensoren
Naast eigenschappen van het textiel zelf, 
zijn er de laatste jaren ook veel ontwik-
kelingen gedaan die het mogelijk maken 
elektronische en andere componenten in 
de stof zijn mee te weven. Denk hierbij 
aan elementen (sensoren) als opnemers, 
ontvangers en zenders. 

Enkele voorbeelden:
• Sensoren die medische gegevens van de 
 militair verzamelen. Bijvoorbeeld tempe-

ratuur, hartslag en bloeddruk (biomo-
nitoring) maar tevens hersenprikkels 
(neuromonitoring). Hiermee is zowel de 
fysieke als mentale conditie van iedere 
militair door hemzelf maar óók door de 
medische staf op afstand in de gaten te 
houden. 

• Sensoren die informatie uit de omgeving 
opnemen. Bijvoorbeeld temperatuur, 
licht- en geluidsniveau, (lucht)vochtig-
heid maar ook elektromagnetische of 
radioactieve straling. Ook sensoren zoals 
camera’s in combinatie met gps-gegevens 
kunnen situational awareness verhogen.

• Trackers geven aan waar de militair zich 
bevindt en is onder meer van belang 
wanneer iemand gewond raakt. 

 De data zijn tevens in een later stadium 
te gebruiken om oefeningen te analyse-
ren en hiervan te leren. 

• Systemen voor het omzetten van ‘laag-
 waardige’ energie, zoals trillingen, 

beweging, licht en (lichaams)warmte in 
een bruikbare energievorm. Geen accu’s 
of batterijen meer nodig.

• Systemen waarmee ‘haptisch’ informatie 
is over te brengen. Haptisch staat voor 
aanraken of tastzin en betekent dat de 
betreffende militair door middel van 
trillingen of druk van informatie wordt 
voorzien. In kleding kan het een beves-
tigingssignaal zijn van de aanwezigheid 
van een collega militair of op een andere 
manier bijdragen aan het communiceren 
zonder geluid hoeven te maken. 

Het is niet noodzakelijk alle eigenschappen 
in één kleding systeem aan te brengen. 
De militaire eenheid kiest wat noodzakelijk 
is voor een bepaalde missie. Wout Evers: 
“Daarbij is de functionaliteit van het ISKO™ 
Smart Clothing System ook eenvoudig  
modulair uit te breiden wanneer de toe- 
passing daarom vraagt of wanneer er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Multifunctionele coating
De meest geavanceerde coating van het 
ISKO™ Smart Clothing System beschermt 
– in combinatie met het textiel zelf – de 
militair tegen vloeistoffen en vuil, uiteen- 
lopende chemicaliën, hoge en lage tem- 
peraturen maar ook tegen bacteriën en  
virussen. Daarnaast beschermt deze spe-
ciale coating de kleding tegen kleurverlies 
en is dermate flexibel dat het draag- 
comfort niet wordt aangetast.
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Wout Evers: “Binnenkort worden onder 
andere bij de scherpschutters van de 
mariniers testen gedaan met enkele 
onderdelen van het ISKO™ Smart Clothing 
System die op specifieke plaatsen in de 
armen extra ondersteuning biedt. 
Deze militairen moeten soms urenlang in 
één houding blijven liggen en exact op het 
juiste moment in staat zijn om doelgericht 
te vuren. Hoe minder vermoeid deze mili-
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zou gaan na de zomervakantie. 
In deze periode, van mei tot en met juli, 
hebben wij onderling de weken steeds 
in 3 dagen verdeeld. De A-gp zou dan 
aanwezig zijn van maandag tot en met 
woensdag, de B-gp van donderdag tot 
en met maandag, etc. Hierbij gaven wij 
thuisstudie-opdrachten en werden er 
lessen gegeven via Teams. Dit om het 
maximale uit die drie dagen te halen 
en datgeen wat hen aangereikt is, toe 
te passen in de praktijk. Op voorhand 
creatief en goed bedacht, achteraf toch 
lastiger dan verwacht. De kennis vanuit 
de AMO was te ver weggezakt en het 
gevoel van militair zijn was er simpel-

Zoals eerder aangehaald zijn wij begin-
nend gpc en ‘net’ klaar met een ver-
nieuwde, en inmiddels alweer verouder-
de, VTO, waarin wij vooral cursussen 
hebben gevolgd met als afsluiting de 
Kadervorming Genie (KGV). Dit verliep 
anders dan gepland, iets dat wel vaker 
gebeurt bij Defensie. Net zoals de ge-
hele krijgsmacht hebben ook wij nadeel 
ondervonden van de COVID-19 pande-
mie. Hierdoor hebben wij de VTO op 
een aangepaste manier, waarbij creati-
viteit en improvisatie de sleutelwoorden 
waren, moeten afronden. 
Gelukkig voor ons, want van een goede 
genist wordt improviseren geëist en een 

bijkomend voordeel; wij zijn daar als ge-
nisten nog goed in ook. Eenmaal geland 
bij het LUMBERJACK-peloton kregen wij 
te maken met een vrij nieuw peloton 
waarvan de meeste soldaten een aange-
paste opleiding hebben gehad.
Het peloton zat midden in de kennis-
makingsfase toen werd besloten dat 
iedereen, tot nader order, naar huis 
moest. Voor ons was dat een hele rare 
en ondenkbare situatie. In deze relatief 
korte periode hebben wij met het kader 
bij elkaar gezeten en een plan bedacht 
om toch op een geïmproviseerde manier 
de jongens te trainen en klaar te stomen 
voor de Basis-X-periode, die van start 

Tekst  ||  Sgt Koenen, sgt Wijers, sgt Van Hazendonk, 411 Pagncie, 3-pel Lumberjacks

Allereerst willen wij ons even voorstellen. Wij zijn sgt Koenen (24), sgt Wijers (21) en sgt Van 

Hazendonk (30). In de periode van november 2019 tot juli 2020 zijn wij, als beginnend gpc, geland  

bij 411 Pantsergeniecompagnie, het 3e Peloton, ook wel bekend als de LUMBERJACKS!

eenheden



De focus was gelegd op het spiegelen 
en het aanreiken van tools om beter te 
worden. Door deze oefening hebben wij 
kunnen zien wat er bij de soldaten nog 
van de basis genie-opleidingen is blijven 
hangen. Ook kregen wij als gpc’n tac-
tische opdrachten onder tijdsdruk en 
was er weinig tijd om te rusten, waarbij 
de groepen op mentaal en fysiek gebied 
werden geprikkeld. Dit geeft ons weder-
om de kans om te zien wat voor vlees er 
in de kuip zit en hoe wij als gpc’n hier 
mee omgaan. 

Deze oefening is een goede spiegel voor 
ons geweest, die ons helpt om ons als 
LUMBERJACK-peloton de aankomende 
periode sterker te maken. 
Eind juli ronden wij de Basis-X af en zijn 
wij ervan overtuigd dat ons peloton, 
ondanks alle nadelige gevolgen van de 
pandemie en het tekort aan opleidin-
gen, boven het niveau zit dat minimaal 
verwacht wordt. ||

weg niet. Daarbij was het vormingspro-
ces en het elkaar vanaf afstand te leren 
kennen het grootste pijnpunt. Hier zou 
dan ook de focus op komen te liggen in 
de Basis-X-periode. 

Na het zomerverlof begon voor het pel 
de Basis-X. Deze periode begon voor 
de meeste soldaten met de 4 basisop-
leidingen: SGB, DEM BASIS, DIN 1 en 
BINTECH (redactie: de basisopleidingen 
voor o.a. geniegereedschap, geïmpro-
viseerde constructies en vernielingen) 
waarbij een gedeelte van het pelo-
tonskader moest ondersteunen bij het 
verzorgen van deze opleidingen, omdat 
zowel Vught als Reek geen capaciteit 
had om de opleidingen te verzorgen. 
Daarom besloot 41 Pagnbat dat deze 
opleidingen intern gegeven moesten 
worden. Als beginnend gpc was dit 
schakelen. In plaats van trainen met de 
groep werden wij instructeurs van de 
basisopleidingen en werden de plaats-
vervangers verantwoordelijk voor de 
overgebleven soldaten in de groepen. 
Voordeel hiervan is wel dat je je eigen 
jongens kunt opleiden, met daarbij de 
verwachtingen die je van je jongens 
vraagt. Het werk als de gpc lag echter 
op een laag pitje. 

Nadat deze periode voorbij was kwam 
het peloton weer bij elkaar en kon-
den wij eindelijk echt aan de Basis-X 
beginnen in onze eigen COVID-19 
bubbel. Deze periode begon met een 
pelotonsoefening LUMBERJACK FRON-
TIER waarbij de focus in het begin van 
de week op niveau I (red: individueel) 
en later in de week op niveau II (red: 
groep) lag. Dit was voor ons als gpc 
onze eerste ervaring met het pantser-
genie-optreden en het kennismaken 
met het toepassen van de verschillende 
leiderschapsstijlen. Dit beviel erg goed 
maar was ook wel wennen. Dit is weinig 
tot niet aan bod gekomen in de VTO. 
Deze oefening heeft ons inzicht gege-
ven in het conceptuele, fysieke en men-
tale niveau van de groepen. Dit creëerde 
een goede basis voor de rest van de 
Basis-X. De periode na deze oefening 
stond in het teken van onderhoud en 
het trainen van de militaire basisvaar-

digheden zoals het voetoptreden, groe-
ne sport, kaart en kompas, contactdrills 
en knopen en sjorringen. Daarnaast, 
veel belangrijker nog, de groepsbinding 
en het groepsproces die door de pan-
demie achterstand had opgelopen. 
Wat dit bemoeilijkte waren de personele 
wisselingen binnen de compagnie en 
het peloton. Zo sloten er eind november 
8 nieuwe BBL’ers (red: sld’n uit de Be-
roepsbegeleidende Leerweg Genie) aan 
die nog geen basisopleiding gevolgd 
hadden. Ook werden er i.v.m. de uitzen-
ding naar Litouwen meerdere soldaten 
overgeplaatst naar een ander peloton.

Inmiddels zijn we halverwege de Basis-X 
en hebben wij recentelijk o.l.v. de com-
pagnie een oefening uitgevoerd die 
beter omschreven kan worden als een 
niveaumeting van de groepen. Hierbij 
lag de focus niet op het testen van het 
niveau om hier vervolgens keihard op 
afgerekend te worden. 

eenheden
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pen dat je veel genie-dingen gaat bou-
wen. Na het voltooien van Entre-Nous 
word je welkom geheten op het OTC-
Genie en krijg je jouw borstembleem 
uitgereikt.
Hoe zag deze FSE VTO pilot er verder 
uit? De nieuwe VTO is een combinatie 
van Combat Support Engineer / Pantser-
genie (CSE) en FSE-leerlingen, waarbij 
CSE en FSE op bepaalde momenten in 
de opleiding uit elkaar gaan en weer bij 
elkaar komen voor hun eigen specifie-
ke opleidingen en oefeningen, zoals 
beschreven in het artikel van aooi De 
Jong in Promotor 160. Omdat dit een 
volledige FSE-klas is, kon er aanzienlijk 
bespaard worden op de tijd. De normale 
VTO waarin CSE en FSE samen zitten, 

Corona had voor velen al roet in het 
eten gegooid bij de afronding van de 
KMS en het bleef een terugkerend on-
derwerp gedurende de VTO. Dit gaf nog 
wel eens wat onduidelijkheid; gaat 
het wel door of toch niet? De initiële 
opleidingen op de KMS lagen stil door 
corona, maar de VTO’s niet. 
Deze gingen door, omdat we ‘vitaal’ zijn 
en omdat het de laatste opleidingsstap 
is alvorens paraat te gaan. Bij de mel-
dingsinstructie kregen we de opdracht 
om zaken voor te bereiden, zoals lessen 
over diverse genie-onderwerpen die we 
later aan elkaar moesten geven. Maar 
hoe doe je dit zonder middelen? Lang 
leve de telestick, een handige tool om 
vanuit huis veilig op het militaire net-

werk te kunnen werken, en het publi-
catieportaal waar je alle boekwerken 
terug kunt vinden. Gelukkig kregen we 
in de eerste week nog tijd om ons daad-
werkelijk te oriënteren op de middelen 
zelf en om je portfolio samen te stellen. 

Na deze eerste week startten we met de 
welbekende oefening Entre-Nous, Frans 
voor ‘onder elkaar’. Dit is het moment 
dat je met elkaar en je instructeurs 
kennismaakt. Het is de oefening waar 
je je VTO mee start op het pio-terrein in 
Vught en waar je geprikkeld wordt op je 
doorzettingsvermogen en om te kijken 
wat voor vlees ze in de kuip hebben. 
De inhoud van Entre-Nous houden we 
geheim, maar wat ik kan je wel verklap-

Tekst  ||  Sgt Caudron
Foto’s  ||  Sgt Caudron en Sgt1 Snijder

Als laatste van mijn serie artikelen ga ik in dit artikel in op de periode van mijn Vak Technische Oplei- 

ding (VTO) KMS Genie Force Support Engineer / Constructiegenie (FSE). Omdat er genoeg mensen 

waren om een volledige VTO-klas te vullen werd er een pilot gedraaid met een FSE VTO om deze  

zo meer toe te spitsen op de context van Beroeps Gerichte Opleiding (BGO). Op 22 April 2020 startten 

we met 14 man aan de VTO, midden in de corona-uitbraak.

opleidingen
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nodig heeft voor zijn optreden.
• De cursus steigerbouw Layher 1/2 

heet tegenwoordig Monteur Sys-
teemsteigers Defensie (MSSD). Een 
opleiding waarin je constructies leert 
bouwen met Layher-steigermateriaal. 
De wens is dat elke genist deze oplei-
ding uiteindelijk volgt.

• Cursus Fortificeren: waarin je gebou-
wen leert fortificeren (versterken) op 
plekken waar deze beschadigd zijn 
of die gebruikt worden voor een ver-
sterkte vuurpositie met bijvoorbeeld 
zandzakken.

• Commandovoering (COVO); het 
9-stappen model, een model waar je 
bijvoorbeeld het bouwen van con-
structietaken leert plannen door via 
bepaalde stappen overzicht te krijgen 
in de hoofd- en deeltaken, het perso-
neel en materieel. Als casus hebben 
we hiervoor de Wachtpost (WP) Hoog 
gebruikt.

• WP Hoog bouwen middels Layher 
steigermateriaal, genie-gereedschap-
pen, de kraan en een bouwmachine.

• Oefening Basic Fighter: waarin je de 
geleerde theorie leert toe te passen en 
wederom veel geniebouwwerken leert 
bouwen.

• Demolitie Basis: waarin je de ba-
sisbeginselen leert over hoe je met 
explosieven om moet gaan.

• FSE Algemeen, Wet- en regelgeving 
en camouflage. 

• Tactische oefening zonder troepen 
(TOZT), dit is een tactische oefening 
op de kaart (TOOK) waarin je het bou-
wen van een Forward Operating Base 

duurt de opleiding ongeveer 38 weken, 
maar onze VTO was in 25 weken klaar. 
Hierna kon iedereen zijn eigen weg 
gaan: starten aan de mbo-opleiding of 
paraat gaan.

Wat werd er zoal behandeld?
Hieronder volgt een opsomming van de 
onderwerpen die in de VTO de revue 
gepasseerd zijn. Voor vele (oud)genisten 
zal dit een feest van herkenning zijn, 
waarbij in een aantal gevallen nieuwe 
woorden, oude onderwerpen aangeven.
• Soldaat Genie Basis (SGB): waarin 

je leert om knopen en sjorringen te 
maken, met genie-gereedschappen 
leert werken en genieconstructies en 
hindernissen leert bouwen.

• Infra verkenningen: waarin je basis-
kennis krijgt over krachtenleer en 
bouwmaterialen en hoe deze toe-
gepast worden in de constructie van 
gebouwen.

• Genie Infraverkenningen (GIV): waarin 
je leert over verschillende soorten 
genieverkenningen, zoals brug- en 
wegverkenningen en het classificeren 
hiervan.

• Genie Inlichtingen Module (GIM): 

waarin je leert werken met een laptop 
die beschikt over specifieke informatie 
en databases met genie-informatie, 
zoals de mijndatabase, weg-/brug-

 classificaties, diverse kaartsystemen 
 en handboeken.
• Combined Obstacle Overlay: waarin je 

verschillende oleaten leert maken over 

stafkaarten met informatie over het 
gebied met hindernissen en mogelijk-
heden voor het toepassen hiervan. Dit 
doe je in ‘het grotere plaatje’ wanneer 
onder bevel gesteld wordt bij een ma-
noeuvre-eenheid die deze informatie 

opleidingen

Oefening Entre-Nous, brug bouwen
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van Entre-Nous 
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krijg je jouw borst-

embleem uitgereikt.

COVO tijdens ’Basic Fighter’
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maatwerk beoefend en getoetst kunnen 
worden. Final Run bestaat uit een aantal 
aaneengeschakelde onderdelen die 
afhankelijk zijn van de leerbehoeftes van 
de leerlingen. 

De oefening eindigt met het ‘aanmeren’ 
door het bouwen van een vlot, over 
het Drongelens kanaal varen, een brug 
opklimmen en door het beklimmen van 
een kettingladder de bel aan de aan-
meerpaal te luiden.

(FOB) leert en dit via het COVO-proces 
aanloopt en plant.

• Cursus 1e monteur steiger-
bouw (Layher 3/4): de ver-
volgcursus steigerbouw voor 
constructiegenie-onderofficieren.

• Oriëntatie bruggenbouw: één week 
waarin je in Hedel MGB en Bailey-
bruggen leert bouwen.

• Gesprekstechnieken: een herhaling 
 van gesprekstechnieken en het oefe- 

nen in het voeren van functie-intro-
 ductiegesprekken.
• Battlefield Tour: naar de Peel-raam-

stelling in de vorm van een tactische 
oefening zonder troepen (TOZT), ge-

 combineerd met een genieverkenning. 
• De eindoefening: Final Run waarbij je 

‘aanmeert’ bij het Regiment Genie-
troepen en de VTO ten einde is.

Final Run
Final Run is de eindoefening waarin je 
al het geleerde van de VTO toepast. 
Dit is ook het moment waar de laatste 
leerbehoeftes van de leerling d.m.v. 

opleidingen

Bruggen

Final Run
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Hierna gingen de meesten van ons 
verder met hun MBO-opleiding en een 
aantal startten op de eerste functie.

Zelf ben ik direct gestart en sinds 26 
oktober werkzaam als BBL-instructeur 
in Wezep. Na vier maanden heb ik mijn 
draai gevonden en ben ik goed geland.
Bijna twee jaar na het eerste artikel en 
mijn overgang naar de Genie ben nog 
steeds blij met mijn keuze en heb ik er 
veel zin in. 

Via deze weg wil ik alle mensen nog-
maals bedanken die dit voor mij moge-
lijk hebben gemaakt, die mij begeleid 
hebben en mij deze kans hebben gege-
ven. In het bijzonder noem ik adjudant 
b.d. Van Rhee, toenmalig bataljons-
adjudant van 101Gnbat, nu werkzaam 
als Coördinator Bijzondere Begeleiding. 
Tot ziens op de werkvloer. ||

Tot slot
Na de oefening Final Run was er één 
afwikkelweek. In deze afwikkelweek 
hebben we een evaluatie en presenta-
tie gehouden richting Opleidings- en 
Trainingszaken (OTZ) van het OTCGenie 
over hoe wij deze VTO/FSE-pilot hebben 
ervaren en we hebben de week afgeslo-
ten met een stukje saamhorigheid. 
Op 23 oktober was de VTO ten einde. 

opleidingen
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De auteur van dit artikel in actie
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2020 de Landmacht in haar greep heeft 
genomen. Ook wij hebben hiermee te 
maken gehad door bijvoorbeeld het 
cancelen van de opleiding aan het begin 
van het jaar. Gelukkig heeft de opleiding 
toch vanaf 28 september t/m 10 decem-
ber 2020 doorgang kunnen vinden, 
maar wel met de benodigde Covid-19 
regels, die op dat moment golden.

De opleiding is gericht op de ervaren 
onderofficier en volgt in de regel na de 
Algemene Secundaire Vorming (SV) op 
de KMS in Ermelo. Hier zijn de klassen 
vooral gemengd uit verschillende wapens 
en dienstvakken, waarbij de leerdoelen 
Landmacht-breed zijn. De GFO SM richt 
zich specifiek op het geniewerkveld, 
waarin de sergeant-majoor een belang-

rijke rol op de werkvloer vervult. Onze 
klas bestond uit 12 personen en was 
een mooie mix vanuit diverse genie-een-
heden, die diverse functies bekleden in 
de CSE en FSE. Normaliter bestaat de 
opleiding uit 13 weken; onze opleiding 
werd ingekort en aangepast naar 11 
weken. Dit kwam mede door alle Covid-
19 perikelen die vanaf medio maart 

opleidingen

Tekst  ||  Smi H. de Vries, Civiele Techniek GNW

Vaste prik in de loopbaan van de genieonderofficier is de Genie Functie-opleiding (GFO) sergeant-

majoor, wat ook wel bekend staat als de oude Secundaire Vorming (SV) Genie. Dit is één van de  

vele momenten dat de onderofficier weer naar de schoolbanken in Vught mag om in zichzelf  

te investeren. Omdat men veelal samen met jaargenoten of collega’s die elkaar inmiddels kennen  

uit het werkveld in de klas zit, is er een hoog reüniegehalte. Dit betekent: kruisbestuiving,  

oude koeien uit de sloot halen, stoere anekdotes en veel leuke quotes. Eenieder die wel eens in  

het trappenhuis van gebouw F is geweest, weet exact wat ik daarmee bedoel.
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Riandu. In Musangu-2 werd dieper ge-
keken naar het optreden van de lucht-
mobiele Genie. Hierbij konden we over 
onze producten sparren met een majoor 
met veel luchtmobiele ervaring. 
In Musangu-3 kwam de ‘Combat 
Support’ naar voren, waarbij de 
manoeuvre-eenheden ondersteund 
moesten worden met een pantser-
geniecompagnie. 

Deze case hebben we door middel van 
een TOOK behandeld; uitgevoerd op 
een bird table. Ten slotte zijn we in Mu-
sangu-4 geëindigd met Force Support 

en moest er een base gebouwd worden. 
Hierbij kregen we voor het eerst met 
Elias te maken, waarbij sommige cur-
sisten op de proef werden gesteld, met 
af en toe een kreet van wanhoop. 
Verder hebben we in week 9 nog de 
case ‘Hingstberg’ behandeld en werd 
hierbij wederom via Elias het TBM-pro-
ces doorlopen. 

Vorming
In het kader van vorming werd er in 
week 10 stilgestaan bij de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens een battlefield 
tour (BFT) in de omgeving van het 
Reichswald, werd het historische besef 

Doel
De doelstelling van de opleiding is om 
de (bijna) sergeant-majoors kwalitatief, 
gedegen en met zelfvertrouwen voor te 
bereiden op hun functie en rol binnen 
ons Wapen. Dit kan in een breed spec-
trum aan functies binnen de Genie, in 
de rol van csm of smoo, of andere 
belangrijke sergeant-majoor functies 
binnen één van de parate compagnieën 
of een functie bij één van de opleidings-
instituten. De vakinhoudelijke kennis 
werd opgevij¬zeld door middel van 
lessen van onze instructeurs en tevens 
werden er diverse computer onder-

steunende besluitvormingsprocessen 
doorlopen. Tactische Oefeningen Op 
de Kaart (TOOK) en Tactische Oefenin-
gen Zonder Troepen (TOZT) zijn ook de 
revue gepasseerd, net zoals sessies met 
gastsprekers, het sparren over inhoude-
lijke zaken met commandanten, ervaren 
collega onderofficieren, officieren en 
vakspecialisten. 

Gaandeweg leerden de cursisten ook 
veel van elkaars ervaringen. Mede door 
reflecties, presentaties en evaluaties met 
de cursusleiding is ook persoonsontwik-
keling in deze opleiding aan de orde 
gekomen. Verder is de opleiding een 

mooie kans om je eigen persoonlijke 
voorkomen te spiegelen, ter voorberei-
ding op je sergeant-majoors rol. 

Scenario’s
Er werden diverse scenario’s doorlopen, 
waarin zowel het OATDOEM-proces 
als het Tactisch Besluitvormingsmodel 
(TBM) in syndicaatsverband werden 
beoefend. Dit gebeurde in het begin op 
de ouderwetse manier op de welbeken-
de flip-overs, white boards of via Power-
Point. Hierna werd het computerpro-
gramma Elias geïntroduceerd met het 
scenario genaamd ‘Musangu’, bij vele 

genisten bekend en berucht. Deze case 
is namelijk ook onderdeel van de Primai-
re Vorming (PV) en speelt zich af in het 
fictieve Afrikaanse land Riandu dat stie-
kem erg veel lijkt op Burundi. 
De cases waren in week 1 tot en met 9 
de rode draad in de opleiding en volg-
den elkaar op in hetzelfde scenario. 
Dit ontwikkelde zich steeds verder waar-
bij wij de rol hadden van sergeant-
majoor in een fictieve eenheid. 
Zo begonnen we met het scenario 
Musangu-1, waarbij de nadruk lag om 
de eenheid gereed te stellen met een 
gedegen jaarplan, waarbij de eenheid 
werd voorbereid op een missie in 

opleidingen
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Tot slot
Terugkijkend op de 11 weken durende 
opleiding kan ik concluderen dat het 
een waardevolle opleiding en een ver-
rijking voor je carrière is. De opleiding 
is mogelijk niet voor iedereen hetzelfde 
geweest. Uiteraard hadden een aantal 
cursisten veel “oh ja-momenten”, waar 
een ander er dagelijks behoorlijk aan 
moest trekken om de gegeven lesstof in 
zich op te nemen. Je krijgt als startend 
sergeant-majoor diverse handvatten 
aangereikt die je een zetje in de juiste 
richting geven. Het is fijn dat er een 
aantal weken geheel in het kader staan 
van jou en jouw eigen ontwikkeling, 
zowel vakinhoudelijk als qua persoons-
vorming. De bewustwording van je 
positie als toekomstig senior onderoffi-
cier binnen het Wapen der Genie en de 
daarbij behorende verantwoordelijkhe-
den, is iets dat mij het meeste bijblijft 
van deze opleiding. 

Er zijn veel verschillende genie sergeant-
majoor functies, maar ze hebben alle-
maal iets gemeen: er wordt iets van je 
verwacht op een ander niveau! 
En nu snel weer terug naar de eenheid, 
want daar word je gemist... ||

gekoppeld aan de gevechtshandelingen 
van toen en hoe het nu zou zijn ge-
weest. Halverwege de opleiding is er 
normaal ruimte voor een teambuil-
dingsmoment. Helaas konden we in 
verband met de Covid-19 perikelen niet 
gezamenlijk buiten de deur gaan eten. 
Wel hebben we als klas een halve dag 
doorgebracht op de golfbaan. 

Afsluitend
De opleiding werd uiteindelijk in Zuid-
Limburg afgesloten met de TOZT ‘Batti-
ce’ waar de CSE en de FSE-cursisten 
van elkaar gescheiden werden. 
Hier werd met ‘Boots on the ground’ 
te velde producten aan elkaar gepre-
senteerd en werd er over tactiek en 
techniek gespard met de vuursteunman, 
de manoeuvre-commandant en de 
constructiecommandant. 

Helaas werd het een sobere certificaa-
tuitreiking op de laatste dag van de 
cursus. Met vooraf een presentatie in 
de vorm van een overall evaluatie van 
de cursus aan de commandant van Mi-
neurs- en Sappeursschool (MSS). Verder 
zijn er nog diverse quotes de revue ge-
passeerd en zijn de cursisten een hoop 

wijzer geworden over de organisatie in 
het algemeen en de Genie in het bijzon-
der en dan met name over de rol van 
de sergeant-majoor bij ons dynamische 
wapen. De klas van 2020 was de beste 
klas van het jaar (kon ook niet anders, 
het was tevens de enige) en heeft een 
iets aangepast programma doorlopen. 
De cursus was namelijk 2 weken korter 
gemaakt, zodat het maximaal aantal 
cursisten kon deelnemen. De vrijdagen 
waren niet ingepland met lessen, maar 
met studieopdrachten voor thuiswerk, 
zodat ervoor diegenen een win-win 
situatie ontstond. 

opleidingen
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De polder is genoemd naar Hedwige 
de Ligne (1877-1938), Hertogin van 
Arenberg, echtgenote van Engelbert IX 
Hertog van Arenberg (1872-1949). 
De oppervlakte van het Nederlandse 
deel bedraagt 2,99 km².
Het gebied was al voor de Tachtig-
jarige Oorlog bedijkt. Tijdens die oorlog 
staken in 1584 Nederlandse soldaten 
om strategische redenen (inundatie) 
de laatste nog intact gebleven dijken 

Eén van de projecten waarbij de Genie 
betrokken is betreft de Hedwige-
Prosper-polder. Dit is een project onder 
de naam Polders2C’s, dat onderdeel is 
van ‘Interreg’, een Europees gefinan-
cierd project. Vanuit het Kenniscentrum 
zijn collega’s via het Water Risk Training 
Expertise centre (WTEc) betrokken bij 
Polder2C’s en daardoor regelmatig in 
de polder te vinden. Enkele eenheden 
weten, via het WTEc, de weg naar de 

polder eveneens te vinden. Tijd voor 
wat nadere informatie over de polder, 
het ‘Living-Lab’ en de organisaties.

De polder
De Hertogin Hedwigepolder is een 
ingepolderd deel van het Verdronken 
Land van Saeftinghe, een natuurgebied 
in Zeeuws-Vlaanderen, Nederland. Een 
klein gedeelte van de polder ligt op 
Belgisch grondgebied. 

ontwikkelingen

Tekst  ||  Erik Slingerland, Kenniscentrum / WTEc

KLIMAATVERANDERING IS EEN ERNSTIGE BEDREIGING

De klimaatverandering treft landen in het Noordzeegebied sneller en in grotere mate dan eerder 

werd verwacht. De stijgende zeespiegel vormt een ernstige bedreiging voor de landen in deze regio. 

Vooral omdat niet precies bekend is hoe sterk de waterkeringen zijn en hoe goed de noodhulp in  

de praktijk is georganiseerd. Ook is er een tekort aan goed opgeleide waterbeheerders en een  

gebrek aan ingebedde kennisoverdracht en maatschappelijk bewustzijn. Verscheidende initiatieven 

zijn door verschillende partijen opgestart. Defensie is bij veel van deze initiatieven betrokken.  

Zo ook de Genie. Bij calamiteiten met hoog water kijken tenslotte velen naar de Genie!
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Op 21 december 2012 maakte staatsse-
cretaris van Economische Zaken Dijksma 
bekend dat de Hedwigepolder in 2019 
helemaal onder water moet staan. 
Op 12 november 2014 bevestigde de 
hoogste bestuursrechter in Nederland, 
de Raad van State, dat de polder onder 
water mag worden gezet.
In januari 2018 deed de Hoge Raad 
uitspraak en bepaalde dat een eerdere 
uitspraak van de rechtbank uit 2014 in 
stand blijft. De Staat mag doorgaan met 
de onteigening van de grond, de eige-
naar van het grootste deel van de grond 
van de Hedwigepolder wilde zijn grond 
niet verkopen omdat hij de (eventuele) 
ontpoldering zelf wilde uitvoeren. 
De Hedwigepolder zal vermoedelijk 
tegen 2023 ontpolderd zijn. Het project 
wordt opgeleverd in maart 2024; voor 

door en verdween Saeftinghe onder 
water. In de 17e eeuw werd opnieuw 
begonnen met het bedijken en in 1907 
was de Hedwigepolder het laatste op 
de zee veroverde gebied in de oosthoek 
van Zeeuws-Vlaanderen. De polder ligt 
naast de Prosperpolder die voor de helft 
Nederlands en voor de andere helft 
Belgisch is. 

In een verdrag over het Vlaamse Sigma-
plan werd in 2005 tussen Nederland en 
België vastgelegd dat de Hedwigepolder 
polder (door het doorsteken van de 
dijken) weer bij het Verdronken Land 
van Saeftinghe aangesloten zou worden 
bij wijze van natuurcompensatie (meer 
ruimte voor de Westerschelde). 

Om dezelfde reden zou in België ook 
het aangrenzende deel van de Prosper-
polder opnieuw worden aangesloten bij 
het Verdronken Land van Saeftinghe.
In Zeeland rees verzet tegen het idee 
om een op de zee veroverd stuk land 
weer ‘terug te geven’. In 2008 werd 
door een commissie onder leiding van 
oud-minister Ed Nijpels bevestigd dat 
het onder water zetten van de polder de 
goedkoopste en meest effectieve manier 
zou zijn voor natuurcompensatie. In het 
verdrag is vastgelegd dat ontpoldering 
van de Hedwigepolder volledig betaald 
wordt door het Vlaams Gewest.
Op 19 april 2012 werd bekend dat de 
provincie Zeeland schoorvoetend ak-
koord ging met het onder water zetten 
van een deel van de Hedwigepolder en 
twee andere gebieden in de provincie. 

ontwikkelingen

De Hedwigepolder



Living Lab
Het idee voor de proeftuin kwam van 
de Belgen, in de tijd dat de Nederlandse 
Hedwigepolder en de aangrenzende 
Belgische Prosperpolder de gemoederen 
in de grensstreek flink bezighielden. 
In de polder wordt, in het kader van 
het geactualiseerde Sigmaplan, in de 
komende jaren de huidige Schelde-
dijk vervangen door een nieuwe meer 
landwaarts gelegen ringdijk. Tijdens de 
aanlegfase ontstaat er een uniek Living 
Lab van enkele kilometers dijk. Hier 
worden waterkeringen en crisisplannen 
in de praktijk getest. Voordat de Schel-
dedijk doorgebroken en deels afgegra-
ven wordt, worden er dijksterkteproe-
ven uitgevoerd. Na de bouw van een 
nieuwe dijk kan de huidige Scheldedijk 
tot daadwerkelijk falen belast worden. 
Parallel daaraan wordt geoefend met 
het voorkomen, het bewust veroorza-
ken en het herstellen van dijkschade en 
-doorbraken. Dit wordt ondersteund 
met crisisoefeningen.

Water risk Training & Expertise 
centre (WTEc)
WTEc – is het civiel-militaire samenwer-
kingsverband tussen Rijkswaterstaat, 
de Unie van waterschappen en Defen-
sie dat zich richt op preparatie voor 
watercrises in Nederland. Dat doen 
zij door samen met de partners in de 
waterkolom te trainen en te oefenen. 
Daarmee delen ze kennis over besluit-
vormingsprocessen en technieken en 
leren ze elkaar als crisispartners beter 

die tijd moet alles gereed zijn. 
In het project staan drie activiteiten 
centraal: het herstel van de vogelbio-
diversiteit zowel binnen als buiten de 
natuurkern, de verbetering van de 
estuariene natuur (red: een natuur die 
zich ontwikkelt in het contact tussen 
zoet- en zoutwater) en het eco-hy-
drologisch herstel van de binnendijkse 
gebieden. Om die doelen te bereiken 
worden onder meer broedeilanden, 
een vleermuistoren, een vossenraster, 
poelen en andere grote en kleine land-
schapselementen aangelegd. Dit alles 
vanuit een gezamenlijke, Vlaams-Ne-
derlandse natuurvisie. Voordat dit alles 
gerealiseerd is kunnen er in de polder 
nog verschillende activiteiten ontplooid 
worden. Zo ontstond er een idee voor 
het aanleggen van een proeftuin om de 
kennis over dijken te vergroten.

400 liter water per seconde

ontwikkelingen

Tussentijds beoordelen van de 
begroeiing
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kennen. WTEc beoogt efficiënt en 
effectief samen te werken ‘als het er toe 
doet’, door het verbinden van kennis 
en kennissen. Binnen de Genie maakt 
WTEc onderdeel uit van de ‘Total Force 
Genie’ (zie kader – redactie).

WELKE PRODUCTEN EN DIENSTEN 
LEVERT WTEC?

Kennis delen
WTEc is kernpartner in het Living Lab 
Hedwige- en Prosperpolder, binnen het 
werkpakket Emergency Response, met 
als doel de gezamenlijke gereedstelling 
bij een watercrisis te versterken, door:
• het organiseren van- en deelna-

me aan, netwerk events binnen de 
waterkolom;

• te oefenen, trainen en opleiden;
• het inventariseren van lessons iden-

tified/lessons learned en het ontwik-
kelen van een basis gereedstelling 
waterveiligheid voor Defensie;

• het organiseren en faciliteren van 
trainingen binnen het vakgebied wa-
terbouw, waterveiligheid en crisisbe-
heersing en,

• het ondersteunen van oefeningen van 
crisispartners.

Expertise Netwerken
WTEc is liaison tussen de civiel-militaire 
partners voor het oefenen en trainen op 
het gebied van hoogwaterveiligheid;
• Onderdeel van de Samenwerking Cri-

sisbeheersing Waterkeringen (SCW) 
waarin o.a. civiel-militaire samenwer-
king wordt uitgevoerd;

• WIKI-Noodmaatregelen, een databank 
met noodmaatregelen en werkwijzen 
t.b.v. nood- en herstelmaatregelen 
aan verzwakte dijken;

• Crisisexpert Team Waterkeringen 
(CTW), een community van Neder-
landse experts waterkeringen;

• Protocol incident observation NL-UK, 
waarin internationale kennis- en erva-
ring gedeeld wordt;

• Professionaliseren dijkbewaking, 
methodieken om dijkbewaking te mo-
derniseren en te professionaliseren;

• Inspection Team Averting Floods 
(ITAF), internationaal inzetbaar team 
bij hoogwatercrises in het buiten- 

land en,
• Handboek inzet calamiteitenmateriaal 

waterschappen, met een overzicht 
van de beschikbare materialen vanuit 
de waterschappen (vergelijkbaar met 
de catalogus Nationale operaties).

Polders2C’s
Het Polder2C’s–project wordt aange-
stuurd door een internationaal pro-
jectteam uit het 2 Zeeën-gebied. Dit is 
het kustgebied van Nederland, België, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Het projectteam bestaat uit experts van 
dertien partnerorganisaties uit het 2 
Zeeën-gebied. De Genie vertegenwoor-
digt Defensie binnen dit partnerschap 
en draagt zorg voor inbreng vanuit 
genie-eenheden, NLDA en mogelijk ook 
het Territoriaal Operatie Centrum.  Het 
project wordt ook ondersteund door 
34 waarnemende partners zoals de 
Belgische Koninklijke Militaire School 
en het US Army Corps of Engineers. 
Informatie over deze partners, waarne-
mers-partners en hun relevante exper-
tise is te vinden op de website. (Zie de 
link onderaan het artikel.) 

Om het geheel overzichtelijk te houden 
zijn er verschillende ‘werkpakketten’ 
opgezet. 
De werkpakketten: 
• Bescherming tegen overstromingen. 

ontwikkelingen

Evaluatie schade dijkinspectie Total Force Genie

Visie
Het Regiment Genietroepen is in 
staat te voldoen aan haar taakstel-
ling op alle drie de hoofdtaken. 
Dit doet zij door schouder-aan-
schouder met civiele partners te 
beschikken over capaciteit voor 
wereldwijde directe inzet onder 
hoge risico omstandigheden.

Missie 
Purpose
De Sectie Total Force Genie is een 
sectie binnen het KC die zich bezig-
houdt met integratie van materieel, 
personeel en kennis tussen Defensie 
(Genie) en civiele instanties voor 
militaire taken.

Method
Dit doet zij door het incrementeel 
(red: geleidelijk) opbouwen van een 
‘genie-familie’ en de bijbehorende 
processen om deze ‘familie’ snel 
te kunnen activeren voor militaire 
taken.

Endstate
De Genie beschikt over een netwerk 
waardoor zij op de juiste tijd en 
plaats kan beschikken over vereiste 
capaciteiten
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Diagnose en prognose zijn essentieel bij 
het vinden van de juiste aanpak voor 
het uitvoeren van noodmaatregelen. 

Strategieën voor het doorbreken 
van de sluiting
Als een dijk per ongeluk of opzettelijk 
doorbreekt, moet deze zo snel mogelijk 
worden afgesloten. 

Verschillende sluitingsstrategieën zullen 
onderzocht worden onder verschillende 
omstandigheden. Denk aan een brede- 
of kleine bres, aan een hoge of lage wa-
tersnelheid, aan de toegankelijk vanaf 
land, water of lucht. Er zal gezocht gaan 
worden naar bewezen en innovatieve 
oplossingen zoals een BresDefender en 
mobiele waterkeringen.

Initiatie van gecontroleerde 
dijkdoorbraken
Het gecontroleerd doorbreken van 
een dijk kan worden gebruikt om de 
algehele druk op een dijksysteem te 
verminderen om daarmee het onge-
controleerd doorbreken te voorkomen. 

Het doen van onderzoek naar de 
sterkte van waterkeringen;

• Noodhulp Het ontwerpen van nieuwe 
en betere rampenbestrijdingsplannen. 
De Genie is mede-coördinator van dit 
werkpakket waarin crisisoefeningen 
opgezet worden;

• Kennisinfrastructuur. Het formali-
seren van kennisoverdracht en het 
opleiden van de volgende generatie 
waterbeheerders;

• Realisatie van een veldstation en,
• Bescherming tegen overstromingen.

Vooral de stijgende zeespiegel vormt 
een ernstige bedreiging voor de 
landen in het 2 Zeeën-gebied, omdat 
niet precies bekend is hoe sterk de 
waterkeringen zijn. De ontpoldering 
van Hedwige-Prosperpolder biedt 
een unieke kans om waterkeringen 
te valideren. Het project omvat in situ 
(red: plaatselijk) testen, begeleiding bij 
dijkonderhoud en de validatie van de 
waterkering-infrastructuur.

Destructieve veldtesten
Hoe sterk zijn onze huidige waterkerin-
gen? Wat is de impact van omgevings-
elementen zoals het weer, de aanwe-
zigheid van vegetatie of door de mens 
gemaakte objecten op onze waterke-
ringen? En hoe kunnen we eventuele 
verzwakkende factoren oplossen?

De volgende testtypen worden uit-
gevoerd:
• golfoverslag;
• stabiele/ continue overloop (met aan-

zienlijke waterstromen);
• golfimpact en,
• doorbreken van de begroeiing

Evalueren
Een van de doelen is om er d.m.v. een 
0-meting achter te komen wat de hui-
dige toestand van onze dijkconditie is. 
Dit is nodig om de impact van de tests 
te evalueren in relatie tot de parameters 
die de verschillende dijken karakterise-
ren, aangezien er verschillen zijn in 
structuur, helling, vegetatie, enz. 
De gegevens die nodig zijn om een 
baseline dataset te vormen worden 
verzameld d.m.v. een survey.

Noodhulp
Het project streeft er naar om de 
respons op noodsituaties te verbeteren 
door de juiste instrumenten te ontwik-
kelen voor de inspectie van waterkerin-
gen, de risico-evaluatie en oplossingen 
voor overstromingen. Als onze waterke-
ringen niet werken zoals ze zijn ontwor-
pen, moeten we de juiste maatregelen 
nemen om overstromingen van waarde-
volle gebieden te voorkomen. Living Lab 

Hedwige-Prosperpolder biedt unieke 
mogelijkheden om bij calamiteiten, 
onder gecontroleerde maar realistische 
omstandigheden, calamiteitenmanage-
ment uit te oefenen. Activiteiten die 
deel uitmaken van het programma zijn 
dijkbewaking en -monitoring, rampen-
bestrijdingsoefeningen, doorbraakinitia-
tie en een grote integrale crisisoefening, 
die voorbereidend is aan een later te 
organiseren Europese crisisoefening 
hoogwaterveiligheid.

Inspectie-oefeningen
Een van de doelen is het opleiden van 
dijkwachten en het verbeteren van de 
huidige inspectiemethode. Polder2C’s 
maakt het mogelijk om kennis te con-
solideren door ideeën te delen en door 
dijkwaarnemingen uit te voeren met 
een nieuwe ontwikkelde inspectie-app 
en deze te testen en te valideren.

Oefeningen in noodsituaties
Als men spreekt over noodhulp, is 
dat een activiteit die niet gemist mag 
worden en die met een volledige nood-
hulpoefening beoefend zal worden. 

ontwikkelingen

Testen van de grassterkte door 
Infram Hydren

ArcGIS dijkinspectie-app



dit doel te bereiken.

Opleiden van de volgende 
generatie
Het project beoogt de ontwikkeling van 
een kennisinfrastructuur waardoor be-
staande en nieuw te ontwikkelen kennis 
beschikbaar en toegankelijk wordt. 
Al deze kennis wordt ingebed in de 
onderwijsprogramma’s van de volgende 
generatie.

Ontwikkeling van toolboxen
Polder2C’s wil er voor zorgen dat colle-
ga’s profiteren van onze ervaring in het 
Polder2C-project. Dus alle kennis die we 
opdoen wordt omgezet in praktische, 
gebruiksklare tools. Dit vergemakkelijkt 
de kennisoverdracht naar toekomstige

Een mogelijke manier is het gebruik van 
explosieven.

Onderzoek naar de perceptie van 
overstromingsrisico’s
Polder2C’s biedt een unieke kans om 
risicoperceptie te bestuderen en de 
situatie in te bedden in een overstro-
mings-crisis-scenario. De houding van 
burgers ten opzichte van evacuatie, 
hun informatie-zoekgedrag en hun 
gedragsintenties zullen bestudeerd gaan 
worden in geval van overstromingen.

Kennisinfrastructuur
Het project beoogt de ontwikkeling van 
een kennisinfrastructuur waardoor be-
staande en nieuw te ontwikkelen kennis 
beschikbaar en toegankelijk wordt.
Een noodzakelijke succesfactor voor 

elk initiatief om kennis te verbeteren, is 
dat de resultaten ervan worden geïn-
tegreerd in praktijken van een bredere 
gemeenschap. Kennisinfrastructuur 
richt zich daarom op het bundelen van 
kennis die is opgedaan in het Living 
Lab met een diversiteit aan activiteiten. 
Toegankelijkheid van gegevens op een 
gebruikersvriendelijke manier, educa-
tieve activiteiten in het veld en opname 
van kennis in onderwijscurricula worden 
als sleutelelementen beschouwd.

Internationaal delen van 
resultaten
Polder2C’s wil er voor zorgen dat de re-
sultaten van de testen worden ingebed 
in de internationale literatuur en state-
of-the-art. Er zijn verschillende sub-
taken in het project opgenomen om 

ontwikkelingen

Noodmaatregel in 1953 bij Nieuwerkerk aan den IJssel

Eerste test met de Bresdefender in 2016 Plaatsen van de eerste Rockbags 
(Kyowa) in Nederland
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en internationale collega’s in het 2 
Zeeën-gebied.

Ontwikkeling van de Data Wizard
Tijdens de activiteiten van Polder2C 
wordt er een grote verscheidenheid 
aan data gegenereerd. De juiste opslag 
en beschikbaarheid zijn van het groot-
ste belang voor een maximaal bereik. 
Hiervoor ontwikkelt Polders2C’s de Data 
Wizard.

Veldstation
Hoe kan het project ervoor zorgen dat 
zowel experts in het veld als het lokale 
publiek van het project profiteren en 
de geleerde lessen over klimaatveran-
dering, overstromingsbestendigheid, 
noodhulp en de unieke omgeving van 
de Hedwige-Prosperpolder?

Een belangrijke en unieke manier om 
dit doel te bereiken is het realiseren van 
een Field Station op de projectlocatie. 
Het zal tijdens en na het project voor 
educatieve doeleinden, onderzoek 
worden gebruikt en als bijzondere ont-
moetingsplaats dienen voor exclusieve 
gelegenheden.

De Genie
Het is duidelijk dat met de plannen van 
het Polder2C’s project er veel punten 
zijn waar de Genie van kan leren maar 
ook waar in tijd van crisis de Genie 
waarschijnlijk mee te maken zal krijgen. 
Het is dan ook goed dat WTEc meedoet 
in het project Polder2C’s. 

Wanneer er bij de initiatie van gecon-
troleerde dijkdoorbraken met springstof-
fen getest gaat worden zal de Genie er 
zeker bij betrokken raken, net zoals de 
Belgische collega’s en de Nederlandse 
Defensie Academie. Dit soort testen zijn 
natuurlijk wel gebonden aan vergun-
ningen en met de kerncentrale van Doel 
om de hoek zal het nog wel even duren 
voor het zover is.

Er kan natuurlijk meer in de polder ge-
test worden. Momenteel worden door 
verschillende civiele instanties, in het 
bijzijn van de Genie, testen uitgevoerd 
om te zien hoelang de begroeiing van 
een dijk bij overstromingen heel blijft. 
Recent bleek dat een vossenhol snel 
tot een enorm gat uitspoelt. 
De noodreparatie van dit gat, het is 
tenslotte een belangrijke dijk, is ook 
weer getest en na ongeveer 2 maan-
den hersteld. Met enkele collega’s van 
de Genie zijn we getuige geweest van 
de eerste toepassing van Rockbags in 
Nederland bij een andere reparatie van 
de Scheldedijk.

Al met al voldoende leermomenten en 
inspiratie voor de Genie.

Voor vragen kunt u altijd bij WTEc 
terecht (zie het intranetlinkje, WTEc@
mindef.nl). ||

ontwikkelingen

Samenwerking met civiele instanties

INTERESSANTE LINKJES

Internet:
WTEc op youtube: 
https://youtu.be/UeEOTVcPtmQ
https://youtu.be/qEkyZby6N-0

Living lab Hedwige-prosperpolder:
https://polder2cs.eu/
https://youtu.be/I_KMnsxehs4

Wiki Noodmaatregelen 
Waterkeringen:
https://v-web002.deltares.nl/sterk-
tenoodmaatregelen/index.php/
Hoofdpagina

Samenwerking Crisesexpertise 
Waterkeringen:
https://www.helpdeskwater.nl/onder-
werpen/waterveiligheid/crisismanage-
ment/samenwerking-crisisexpertise-wa-
terkeringen/
www.helpdeskwater.nl/scw

Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer:
https://www.stowa.nl/onderwerpen/
waterveiligheid/aanwijzen-nor-
meren-toetsen-en-verbeteren/
polder2cs-living-lab-hedwige

Intranet (voor MULAN gebruikers)
WTEc:
https://dwrd.mindef.nl/sites/
SWR001493/Paginas/Water-risk-Trai-
ning-Exptertise-Centre-(WTEC).aspx

Het project beoogt 

de ontwikkeling van 

een kennisinfrastructuur 

waardoor bestaande 

en nieuw te ontwikkelen 

kennis beschikbaar en 

toegankelijk wordt. 
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mers je fecaliën (poep en plas) niet met 
drinkwater weg te spoelen, dat scheelt 
al snel 6 liter per spoeling, tel uit je 
besparing.

Ontwikkeling
In 2016 is er al een Concept Develop-
ment & Experimentation (CD&E) traject 
opgestart om een afvalwaterzuivering-
systeem uit te werken. Daar is een 
container concept uit voortgekomen 
die vanaf 2018 door CD&E en i.s.m. 
Geniewerken (GNW) is getest en verder 

Waterketen
De Genie kan toch zelf naar water boren, 
dan kunnen we toch maximaal water 
onttrekken uit de bodem? Dat kan! 
Echter, dan zal de waterspiegel van de 
bron te ver kunnen dalen waardoor bij-
voorbeeld de lokale bevolking er niet 
meer bij kan. Daardoor kunnen we ver-
volgens ruzie krijgen met de bevolking. 
Of de put stort in omdat er onder de 
grond geen tegendruk meer wordt ge-
geven door het water. Dan hebben we 
in één keer geen druppel water meer. 

De collega’s van de waterboorgroep 
kunnen alles vertellen over het boren en 
oppompen van water.

Waterbesparing
We zijn dus beperkt tot een x-aantal 
liters water per dag. 
Besparende douchekoppen en kranen 
gebruiken we al en ook kort douchen 
wordt al toegepast. Maar hoe kunnen 
we dan nog verder besparen? Het ant-
woord ligt voor de hand, we kunnen 
het water hergebruiken! Je hoeft im-

Tekst  ||  Kapitein J. (Jeroen) Velthuis, Sr. Projectleider, Geniewerken
Foto’s  ||  Kap Velthuis & dhr. Gregory Fréni

We kennen het wel: tijdens uitzending zwaar bezweet en onder het stof op je kamer terugkomen  

en dan even lekker douchen. Helaas kan dit maar 2 minuten want anders hebben je collega’s geen  

water meer. Maar waarom is deze zuinigheid eigenlijk nodig? Wij als genisten zijn tijdens een  

uitzending verantwoordelijk voor onze eigen infrastructuur op een base; legering, werkchalet, 

onderhoudsloods, etc. Ook moeten wij het doen met de middelen die er zijn. Zo ook voor het water  

en de energie. Generatoren die 24/7 op duurbetaalde diesel draaien en een maximum aan liters  

water die we aan de grond kunnen onttrekken of geleverd krijgen door Host Nation.

techniek
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techniek

50 m3 per week water kunnen zuiveren 
voor hergebruik. Dat levert ons 60% 
reductie op in ons huidige waterverbruik 
op Mazar-i-Sharif (Afghanistan).
De container kan echter niet zomaar 
worden neergezet en gebruikt worden. 
Er dient een grijswaterleiding-netwerk 
aangelegd te worden. Het gezuiverde 
water uit de container komt dan in het 
grijswaterleiding-netwerk. Dit netwerk 
wordt dan aangesloten op de toilet-
groep (container o.i.d.). Dit gebruikte 
water komt weer in het riool en de cy-
clus begint weer opnieuw. Het water om 
te douchen en om de handen te wassen 
blijft nog steeds gevoed worden met 
zuiver water, dat we aangeleverd krijgen 

is ontwikkeld. Deze doorontwikkeling 
was vooral nodig om het systeem een-
voudiger te maken. Een eenvoudig te 
begrijpen en te onderhouden systeem 
is van belang omdat wij de container in 
extreme weersinvloeden zullen gebrui-
ken en omdat letterlijk ‘Jan Soldaat’ 
het moet gaan onderhouden. Leuk dat 
alles op afstand is in te regelen en uit te 
lezen is, in gebieden waar wij zitten is 
dit veelal niet mogelijk. 
En ook de 24/7 oproepbare service-
monteur is niet genegen om naar het 
inzetgebied te komen, zeker niet als het 
loodgehalte in de lucht stijgt. Wij, als 
genisten, moeten het dus zelf kunnen 
begrijpen, onderhouden en alle storin-
gen kunnen oplossen.

Al deze eisen zijn meegenomen door 
het Twentse bedrijf Jotem Waterbehan-
deling. Jotem heeft voor ons de ‘Power 
Up Your Poop’-container gebouwd. 
In deze container doorloopt het afval-
water een aantal stappen waardoor het 
water wordt gezuiverd. Dit gaat door 
middel van een combinatie van biologie- 
en membraantechniek. De container 
is in eerste instantie gebouwd om 300 
liter per uur aan afvalwater (rioolwater) 
zo te zuiveren dat het op het oppervlak-
tewater geloosd kan en mag worden. 
Het is getest en goedgekeurd op de 
Field Lab Smart Base (FLSB) van CD&E. 
Nu gaan we een stap verder, we willen 
het water immers kunnen hergebruiken.
Om deze tweede fase van doorontwik-

keling te kunnen uitvoeren is er gezocht 
naar een locatie waar de container 24/7 
operationeel kan zijn. Daarnaast moeten 
er proeven gedaan worden en willen we 
genisten kunnen opleiden op het sys-
teem. De container moet dus continu 
bereikbaar zijn, maar wel op een afge-
sloten terrein geplaatst zijn. Zo zijn we 
terecht gekomen op de afvalwaterzuive-
ring-locatie van het waterschap “Vecht-
stromen” te Vriezenveen.

Nabije toekomst
Aan het einde van 2021 verwachten we 
dit systeem te hebben aangepast zodat 
deze toegepast kan gaan worden in het 
inzetgebied. De container zal dan zo’n 

 Het waterschap 

is geïnteresseerd 

in de mogelijkheden 

van de container om 

het in tijden van nood 

in te zetten.
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is kan 101 Gnbat beginnen met het 
opleiden van alle IT’ers binnen de Genie.
De doorontwikkeling ligt in handen van 
GNW samen met Jotem. 
Aangezien Jotem haar vestiging op 
steenworp afstand van de waterzui-
vering heeft liggen is het een ideale 
combinatie. Zij dragen kennis over aan 
Defensie en Defensie deelt de data van 
een jaar met Jotem. 

Het waterschap is geïnteresseerd in de 
mogelijkheden van de container om het 
in tijden van nood in te zetten. 
Zo hebben de drie organisaties belang 
en kunnen we alles met gesloten porte-
monnee regelen. ||

of zelf zuiveren (dit gebeurt door de lo-
gistiek). Het drinkwater drinken we ge-
woon uit de fles, zoals we het kennen. 

Toekomst
GNW beoogt samen met CD&E om na 
dit jaar nog verder te willen met het 
concept en door te gaan om ook de 
douche op het grijswater-systeem te kun-
nen aansluiten. Dit is echter voor nu nog 
een stap te ver, we laten toch onze col-
lega’s niet onder hun eigen ‘shit’ staan.
Ook wordt er nagedacht om er drink-

water van te maken. Dit is technisch nog 
lastiger maar zeker haalbaar, echter zul-
len we er ook psychologisch aan toe 
moeten zijn. Voor nu nog ‘a bridge too 
far’, maar wel iets moois om naar uit 
te kijken. Weer een stap richting een 
duurzame toekomst.

102 Constructiecompagnie
In februari dit jaar heeft een groep van 
102 Constrcie de opstelplaats gemaakt 
en heeft de container geplaatst. Zodra 
het geheel is aangesloten en opgestart 

techniek
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vereniging

dacht en er zijn bijna geen twijfels over 
de haalbaarheid van het plan. 
Toch is er een brandende vraag waar de 
dame van de bank en ook de financiële 
afdeling wel benieuwd naar is. 
De overstap van militair bij Defensie 
naar de recreatiebranche is een grote. 
Hoe denk ik dat te gaan doen en hoe 
zie ik dat voor me?

Het begon allemaal met de vraag: 
“Wat ga jij doen wanneer je met FLO 
bent? Ik zit er namelijk niet op te wach-
ten dat jij uit verveling ons huis iedere 
maand een andere kleur gaat schilde-
ren. Volg je hart en bedenk wat je zou 
willen!” Vandaag is het dan zo ver, 
de laatste hobbel die we moeten ne-
men voordat mijn leven als camping-

baas van start kan gaan. Hét gesprek 
met de bank. Geen idee wat we moeten 
verwachten en met het zweet in ons 
handen gaat het gesprek van start. 
Met het wel bekende kopje koffie voor 
ons om ons gerust te stellen, begint de 
dame van de bank met het geven van 
complimenten. Het bedrijfsplan is van 
hoge kwaliteit, het plan is goed door-

Tekst  ||  Ed Steiger

In de afgelopen jaren hebben verschillende collega’s het ‘militaire bedrijf’ verlaten. Soms vervroegd  

om een baan te ambiëren in het bedrijfsleven, soms met FLO, soms om wat vaker thuis te zijn. Als 

redactie hadden we al lange tijd het plan om regelmatig een ‘oud-collega’ aan het woord te laten. 

Helaas is het als gevolg van Covid niet mogelijk om langs te gaan voor een interview, Zou het  

mogelijk zijn om door middel van een ‘vragenlijst’ iemand zelf een verhaal te laten schrijven?  

We namen de proef op de som en benaderde Ed Steiger. Het idee bleek een schot in de roos. Ed bijt  

de spits af. En in een volgende Promotor hopelijk een collega die vervroegd is vertrokken. Als we  

dit in de toekomst afwisselend kunnen voortzetten gaan we mooie verhalen te lezen krijgen.



middelen, het eindproduct en een finan-
cieel plan beschreven. Hierbij bleek het 
formuleren van het doel voor mij toch 
weer een lastig onderdeel te zijn.
Het was nu een opdracht aan mezelf: 
wat wil ik, maar zeker ook wat wil ik 
absoluut niet. Na flink wat schrijf- en 
streepwerk was ik eruit: 
De camping wordt een camping uit-
sluitend voor tentkampeerders met 
affiniteit voor de natuur. 

Hierna werden de volgende stappen 
een stuk eenvoudiger. Bij de analyse 
van de concurrenten (een soort vijand-
analyse) bleek al dat er niet zoveel 
concurrenten zijn. Natuurlijk ging ik ook 
op verkenning bij ander campings om 
te vragen hoe hun plan er uit zag/ziet. 
Wat me in die gesprekken opviel is dat 
veel campingeigenaren geen duidelijk 
plan hadden, dat maakte dat ze ‘van 
alles wat’ deden en vaak proberen alles 
te pakken wat er langskomt. Na deze 
gesprekken wist ik één ding zeker; dat 
wil ik dus niet. Het lastigste deel van het 
maken van het plan was het hoofdstuk 
financiën. Met wat logisch denkwerk en 
het Excelprogramma kwam er ook een 
gedegen financieel plan op papier. Het 
plan was klaar, nu kon de vergunning 

Mijn gedachten flitsen terug naar waar 
dit idee ooit begon. Destijds woonde 
ik in Vlijmen en fietste ik iedere dag 
naar de Brederodekazerne in Vught. 
Daar was een boerderij die met een paar 
standplaatsen begon en na een aantal 
jaren was dat een gezellig uitziende 
camping. Daar besloot ik: wanneer ik 
met FLO ga, dan wil ik zoiets ook. Zou 
ik dat kunnen, na 39 jaar militair te 
zijn geweest?

Plan voor de toekomst 
Het plan om een mini-camping te 
beginnen was geboren. In de jaren daar-
na maakte ik plannen die soms net zo 
hard als ze op papier kwamen weer in 
de prullenbak belanden. Maar in 2010 
begon het plan om een mini-camping 
te beginnen meer vorm te krijgen.

Oké, het doel, of gewenste eind-
situatie was dan wel gecreëerd, maar 
wat moet er dan allemaal nog meer 
gebeuren? Logisch nadenken, wat heb 
ik allemaal nodig om dit tot stand te 
brengen? Ik ga op onderzoek uit of het 
haalbaar is op de plek waar we wonen; 
een inventarisatie van middelen en 
mogelijkheden. In de maand na de 
start van mijn eerste onderzoek, pu-

bliceerde de Gemeente Oss een ‘plan 
van de toekomst’. Hierin stond een stuk 
over recreatie en hoe zij de komende 
jaren hier binnen de gemeente invulling 
aan zouden willen geven. De Gemeente 
Oss wil ruimte gaan bieden aan klein-
schalige recreatieve ontwikkelingen in 
het buitengebied. Na het stuk uitvoerig 
gelezen te hebben keken we eens om 
ons heen.

Wij wonen in dit buitengebied, hebben 
een stukje grond wat vroeger een paar-
denweide was, een paardenstal, een 
werkplaats en een schuur. Er zijn vanaf 
dit punt nog twee grote uitdagingen. 
Er moeten de nodige vergunningen 
aangevraagd worden en er zal een 
serieus gesprek gevoerd moeten worden 
met de bank. Voor beide is een bedrijfs-
plan nodig. Oeps, dat heb ik nog nooit 
geschreven, hoe pak ik dat aan en waar 
begin ik? Bij het verdiepen in het voor-
beeld bedrijfsplan van de bank en een 
aantal voorbeelden van internet valt me 
meteen iets op. Dat wat ik moet gaan 
schrijven lijkt verdacht veel op een bevel 
of order, maar dan voor de burger-
maatschappij. Zo werden in een aantal 
weken een doel, de doelgroep, een 
concurrentieanalyse, de benodigde 

vereniging

58



59

stellen we deze groep teleur.
De stroom boekingen blijft nog uit en 
we vragen ons af of we wel de juiste 
beslissing hebben genomen...
Het wordt een rustige zomer en in dit 
eerste jaar hebben we slechts 38 over-
nachtingen. Na het seizoen komen we 
tot de conclusie dat het toch goed is en 
dat we op de juiste weg zijn. 
We werken immers beide nog fulltime 
en zo kunnen we er lekker rustig in 
komen, bijsturen waar nodig en nieuwe 
plannen maken voor het komend 
seizoen. Nu draaien we al weer 10 jaar. 
Vaak pakken we het plan erbij en bekij-
ken of we nog doen wat oorspronkelijk 
de bedoeling was om te gaan doen. 
Dan blijkt dat we enkele aanpassingen 

aanvraag beginnen. Dat bleek minder 
voeten in aarde te hebben dan vooraf 
bedacht en met de onderbouwing (het 
plan) was dit binnen 2 weken geregeld. 

Aanvalsplan
Waar ik me na het indienen van het 
plan bewust van werd was, dat ik bij 
het schrijven van het plan gebruik heb 
gemaakt van de ervaring die ik als mili-
tair bij Defensie heb opgedaan. 
Net even anders toegepast, maar toch 
in grote lijnen hetzelfde. Nu is het geen 
aanvalsplan, alhoewel, het is een aan-
valsplan om een camping te starten.
Ineens ben ik weer bij het gesprek op 
de bank. Ik zal de dame van de bank 
maar niet met al deze overdenkingen 
vermoeien en voordat ik het weet floept 
het eruit. Hoe denk ik dat te gaan 
doen? “Ach Mevrouw als ik een bivak 
voor 150 man kan organiseren dan gaat 
zo’n camping voor 15 tentjes toch wel 
lukken?” Ze kijkt me aan, glimlacht 
vriendelijk en zet de handtekening on-
der de financiële aanvraag. Het is zover, 
de camping kan gaan beginnen! 
De start is er en nu volgt een tijd van 
verbouwen, klussen, schilderen, terrein 
omtoveren van weiland in campingland, 
bomen en struiken aanplanten, een 
website maken en niet onbelangrijk, 
een reserveringssysteem en administra-
tie aanmaken. 

In 2012 openen we de camping feeste-
lijk, vol goede moed gaan we van start. 
Het is niet dat de boekingen binnen-
stromen, maar ja, dat heeft tijd nodig 
zeggen we steeds tegen elkaar. Dat was 
ook het beeld van de camping destijds 
op weg naar de kazerne.

En dan gebeurt het! Voor de poort stopt 
een groep met campers. Zij hebben in 
hun zoektocht ons terrein uitgekozen 
om te komen staan, maar komen eerst 
even vragen of dit wel kan. Tja dit is 
heel aanlokkelijk om te doen, ze willen 
immers een week komen staan. Snel 
telefonische overleg leert ons dat we dit 
niet moeten doen. We willen graag een 
andere doelgroep bereiken, dus helaas 

vereniging



De laatste jaren ben ik me steeds meer 
gaan beziggehouden met veteranen-
zaken. Het resultaat: een paar boog-
tenten, veldbedjes, tafels, stoelen, een 
complete verlichtingen-set, gamel en 
een heuse messkist gekocht, met als 
doel om iets op te gaan zetten voor 
veteranen om elkaar te ontmoeten.
Sinds vorig jaar hebben we een arran-
gement voor veteranen ontwikkeld om 
een weekend bij elkaar te komen. 
Gezamenlijk aan de slag om de boog-
tenten op te zetten en daarna herin-
neringen op te halen, onder het genot 
van een blauwe hap of met zijn allen 
BBQ’en. De eerste weekenden waren 
niet alleen leuk om te doen, maar ook 
erg mooi om te doen. Kameraadschap 
blijft iets bijzonders om te ervaren en 
zelfs om dit van een afstand te zien.

Ik zou 4 Promotors kunnen vullen met 
voorbeelden van hoe ik de bij Defensie/
Genie opgedane kennis en ervaring nog 
steeds dagelijks gebruik. Soms ben ik er 
zelf verrast over hoe en wanneer ik deze 
ervaring gebruik in een totaal andere 
werksituatie. Maar de belangrijkste zijn 
voor mij toch wel: een goed en door-
dacht plan maken en echte aandacht 
voor je mensen (de klanten). Twee vaar-
digheden die ik heb opgedaan als on-
derofficier van de Genie, tijdens mijn 
39 jaar bij Defensie.

Ed Steiger
Camping de Maasakker in Megen
www.demaasakker.nl ||

hebben gedaan, maar dat we weinig 
zijn afgeweken van ons oorspronkelijke 
plan. Zo zijn we een brood- en ontbijt-
service begonnen, wat er uiteindelijk toe 
heeft geleid dat we bij de camping nu 
ook een koffie- en theeterras hebben.
De camping is niet meer alleen voor 
tenten, maar ook mensen met een 
vouwwagen of kampeerbusjes kunnen 
bij ons terecht. Ook al hebben we allang 
niet meer alleen de trekkers die op de 
fiets of lopend komen, maar ook kam-
peergasten die langer dan één nacht of 
zelfs een hele zomervakantie blijven, de 
trekkers blijft wel onze primaire doel-
groep. De trekkers zijn ook nog steeds 

onze grootste groep kampeerders die 
komt. Een groep kampeerders die van 
ons veel aandacht krijgen, ook al blijven 
zij vaak maar één nacht. 

Altijd echte aandacht 
Hierbij houd ik altijd in gedachten wat 
een van onze regimentsadjudanten ooit 
tegen me zei. Hij zei: “Als er één man of 
vrouw op uitzending gaat, ga ik naar 
Eindhoven om hem of haar uit te zwaai-
en of weer welkom thuis te heten”.
“Die ene man of vrouw verdient 
dezelfde aandacht die een compagnie 
ook krijgt”. Met die woorden in mijn 
hoofd ontvang ik de trekkers, die vaak 
na een lange dag op de fiets te hebben 
gezeten, willen vertellen wat ze hebben 
beleefd tijdens de reis. Tijdens die ge-
sprekken hoor je ook wat zij belangrijk 
vinden tijdens het verblijf op een cam-
ping. Het zijn vaak kleine dingen waar 

wij niet meteen aan gedacht hebben. 
Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat 
we heel snel de naam hebben gekregen 
van een leuke camping met vriendelijke 
ontvangst en met echte aandacht voor 
de kampeerder. Mensen schrijven re-
views, reageren op Facebook en vertel-
len dit ook door. Zo kom je positief on-
der de aandacht. Het maken van een 
goed plan, je hieraan houden, het bij-
stellen indien echt nodig en oprechte 
aandacht heeft ervoor gezorgd dat de 
camping goed loopt. Van 38 klanten 
in het eerste jaar, tot 2800 klanten in 
2020. En dat in een jaar waar we 1,5 
maand van het 6-maandenseizoen dicht 
moesten blijven vanwege het Covid-19 
virus.

Veteranen arrangement
Na bijna 10 jaar is het groene bloed nog 
steeds niet uit mijn aderen verdwenen. 
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In dit artikel gaat Henk Becks, voorzitter 
van de VOPET, in op de Duitse inval, 
het ontstaan van de vereniging en de 
jaarlijkse herdenking.

Herdenking gesneuvelden bij de 
Duitse inval in mei 1940
Elk jaar rond 10 mei herdenkt de VOPET 
degenen, die hun leven gaven bij de 

Duitse inval in Dordrecht. Waarom vindt 
die herdenking plaats. Wat is er toen 
gebeurd? Op 10 mei 1940 brak de 
Tweede Wereldoorlog uit. In het kanton-
nement Dordrecht waren zo’n 1.400 
man gelegerd bij het Depot voor de 
Pontonniers en Torpedisten. In de oud-
ste stad van de provincie Holland ver-
bleven de dienstplichtige pontonniers 

en torpedisten van de lichting 40-1 voor 
een diensttijd van vijf en halve maand. 
Drie Depotcompagnieën Pontonniers en 
één Depotcompagnie Torpedisten waren 
gelegerd in de Benthienkazerne en in 
de, voor dat doel gevorderde, schoolge-
bouwen. De Nederlandse verdediging 
ter plaatse werd rond 05.00 uur totaal 
overrompeld door de Duitse luchtlan-

Tekst  ||  Henk Becks
Foto’s  ||  Jan Oprel

Al jarenlang moeten alle nieuwe collega’s die bij 105 Geniecompagnie Waterbouw geplaatst worden 

traditioneel het pontonniersexamen afleggen. Aan het eind van dat examen maken zij kennis met  

de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten (VOPET). Menige collega, door alle rangen heen,  

heeft de VOPET vanuit 105 gesteund bij de jaarlijkse herdenking van de in mei 1940 op en rond 

het Eiland van Dordrecht gevallenen. Gedurende die dagen in mei 1940 zijn door veel pontonniers 

zware gevechten geleverd en diverse dapperheidsonderscheidingen verdiend. Zij zijn vermeld op de  

‘Wall of Fame’ in het Geniemuseum. In het Museum 1940 – 1945 in Dordrecht, is veel over de pontonniers 

terug te vinden. Het is, wanneer de COVID-maatregelen het weer toestaan, de moeite waard het  

te bezoeken. Combineer dit dan meteen met een bezoek aan het ereveld ‘De Essenhof’.

regiment
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nog begraven op de begraafplaatsen in 
het dorp waar zij gesneuveld zijn. Een 
aantal KPT-ers had de beschikking over 
een auto, denk o.a. aan de scheepsbou-
wer Willem de Vries Lentsch. De heer 
de Vries Lentsch is zowel bestuurslid ge-
weest van de Vereniging Korps Ponton-
niers en Torpedisten, als van de VOPET.
De autobezitters reden met meerdere 
oudgedienden naar een begraafplaats 
voor een herdenking en allen kwamen 
daarna terug naar Dordrecht.  
In 1947 is men weer op gelijke manier 
naar Dordt gekomen om te herdenken 
en zijn er plannen gemaakt om de ver-
eniging op te richten. Dat heeft in juni 
1947 zijn beslag gekregen. (Toen was 
het al: Niet lullen maar poetsen).

Naar mate de vereniging groeide was 
vervoer met auto’s niet meer toereikend 
en zijn zij met bussen vervoerd.
In 1993 heeft het Korps Pontonniers 
en Torpedisten voor de eerste keer een 
gezamenlijke herdenking gehouden op 
het inmiddels gerealiseerde Ereveld op 
de begraafplaats de Essenhof in Dor-
drecht. Iedere familie kreeg de keus om 

ding. Men was er niet op voorbereid en 
bovendien waren de bevelen vanuit de 
Staf Vesting Holland funest gebleken 
voor de paraatheid. De eenheden waren 
niet in de hoogste staat van strijdvaar-
digheid en wellicht nog belangrijker, 
ook niet voorzien van munitie. Men had 
verouderde wapens met een minimale 
hoeveelheid munitie. Het munitiehok 
in de oude kazerne aan de Buitenwale 
Vest was afgesloten en niemand wist 
waar de sleutel was.

Het Korps Pontonniers en Torpedisten 
(KPT) heeft, ondanks dat zij slecht ge-
traind en uitgerust waren, hevig verzet 
geboden tegen de Duitse parachutisten, 
die als opdracht hadden bij verrassing 
de bruggen Moerdijk, Zwijndrecht en 
Dordrecht in handen te krijgen.
Het KPT bleek te bestaan uit dappere 
mannen die zich op uitstekende wijze 
hebben geweerd tegen de invaller. 

Dat door de pontonniers en torpedis-
ten met grote felheid en dapperheid 
is gevochten blijkt wel uit het grote 
aantal onderscheidingen, dat aan hen is 
toegekend. Vanwege het optreden in de 
meidagen is aan vier leden van het KPT 
de Militaire Willemsorde toegekend. Als 
u weet dat er landelijk in totaal 30 zijn 
toegekend, dan heeft u een beeld van 
de moed die destijds is getoond.

Voor het eerst samen
In 1946 kwamen de KPT-ers voor de 
eerste keer samen op de Benthienka-
zerne te Dordrecht en hebben daar hun 
gevallen kameraden herdacht.
Voor de lunch had men een ingepakte 
boterham bij zich. In latere jaren kreeg 
men een door hen zelf betaalde lunch 
aangeboden. De gevallenen lagen toen 

regiment
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UITNODIGING:
Het bestuur van de VOPET nodigt u 
van harte uit om de herdenking bij te 
wonen. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
de secretaris van onze vereniging; 
Bob Hendriksen, secretaris@vopet.nl 
of telefonisch 073-6566744. 
Voor het deelnemen aan de lunch 
vragen wij een eigen bijdrage. ||

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over de 
Vereniging (Oud) Pontonniers en 
Torpedisten kunt u contact opnemen 
met Henk Becks (henkbecks@gmail.com 
of 06-57648378).

de gevallenen te laten herbegraven en 
waar dit moest plaatsvinden.

Pontonniers en Torpedisten samen
Op 1 januari 1998 zijn de Vereniging 
Korps Pontonniers en Torpedisten en 
de Vereniging Pontonniers Keizersveer 
samen verdergegaan onder de naam 
Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpe-
disten. Bij de oprichting van de nieuwe 
vereniging is in de statuten bepaald dat 
er jaarlijks rond 10 mei een herdenking 
wordt gehouden. De huidige bestuurs-
leden en leden geven graag gehoor aan 
deze opdracht. Op het Ereveld liggen 
in totaal 94 gesneuvelden, waaronder 
een aantal geallieerden. Zestien van de 
graven behoren tot de Pontonniers en 
Torpedisten. 

Reünie
De jaarlijkse herdenking heeft behalve 
een waardig karakter ook een groot nut 
als reünie. De (bij normale omstandighe-
den) ongeveer 70 leden en gasten ko-
men tussen 10.00 en 10.30 uur bijeen 
in de aula van D & O Uitvaartverzorging. 
Daar wordt onder het genot van een 
kop koffie/thee weer bijgepraat over het 
afgelopen jaar. Daarna gaat het gezel-
schap naar de Thuredrith, een aula van 
de gemeente Dordrecht. Daar worden 
de gevallenen herdacht in speeches van 
de Regimentscommandant, de burge-
meester van de Gemeente Dordrecht en 
de voorzitter van de VOPET. Na dit for-
mele gedeelte gaat het gezelschap naar 

het Ereveld. Hier bevinden zich soldaten 
van 105 Geniecompagnie Waterbouw 
die de erewacht vormen, alsmede 
een muziekensemble. Er worden drie 
kransen gelegd. Het muziekensemble 
verzorgt het ‘signaal taptoe’ en speelt 
enkele koralen en enkele coupletten van 
Het Wilhelmus. Vervolgens worden alle 
aanwezigen in de gelegenheid gesteld 
om bij één van de graven een, door de 
VOPET aangeboden, roos te plaatsen. 

Dan gaat het gezelschap voor een uitge-
breide lunch naar het restaurant van D 
& O uitvaartverzorging. 
Vanzelfsprekend zorgen de Regiments-
adjudant en de marketentster voor het 
uitdragen van de regimentstradities. 
Aan het einde van de middag wordt de 
bijeenkomst beëindigd. 

De jaarlijkse 

herdenking heeft 

behalve een 

waardig karakter 

ook een groot nut 

als reünie.

RC en (oud) RA bij een bijeenkomst van 
een aantal jaar geleden.



Beernink was voor de oorlog reservist 
bij het Korps Pontonniers en heeft op 
10 mei 1940 als luitenant bij de ge-
vechten tegen de Duitsers in Dordrecht 
naam gemaakt. Beernink zou de eerste 
commandant van het Korps Vaartuigen-
dienst worden.

Het boek met bijna vijfhonderd pagina’s, 
ingebonden en gedrukt op een goede 
kwaliteit papier, is een waar naslagwerk. 
Van de oprichting van het korps met alle 
bijkomende problemen tot de naam-
stelling. Van het embleem tot en met 
de opleidingen. De vele pelotons waren 
verspreid over vele, soms verafgelegen 
locaties. De pelotons met hun eigen 
locaties maar ook acties en operaties 
komen allemaal aanbod. 

Gelukkig is er een apart hoofdstuk ge-
wijd aan al het materieel, al is het met 
de afkortingenlijst achter in het boek 

De vader van Anton Spies, de auteur, 
werd destijds in Nederlands-Indië inge-
deeld bij het Korps Watertransport, de 
voorloper van het Korps Vaartuigen-
dienst. Anton deed vijf jaar onderzoek 
voordat het boek klaar was voor publi-
catie. Dit kwam omdat er bijna geen 
archief is over dit korps. Het vermoeden 
bestaat dat een deel van het archief is 
achtergebleven in Indië en dat een ander 
deel, wat wel naar Nederland kwam, 
verspreid bij mensen thuis terecht is 
gekomen. 

Uiteindelijk werden er zo’n vijftienhon-
derd archiefstukken geraadpleegd. 
Bij het verhuizen van het archief van de 
Aan- en Afvoertroepen (AAT) vond men 
een envelop over het Korps. 
Ook was Anton in staat verschillende 
veteranen te interviewen. Alles bij el-
kaar genoeg materiaal om een boek te 
schrijven.

Het Korps Vaartuigendienst heeft slechts 
drie jaar bestaan. Van 1947 tot 1950. 
Het eerste jaar kende de eenheid vele 
namen. Het duurde een jaar voordat de 
naam definitief werd. Het korps telde 
bijna tweehonderd vaartuigen en op het 
hoogtepunt was het meer dan zeshon-
derd man sterk. Het is dan ook snel dui-
delijk waarom ik er niets van wist. 

Het heeft niets met de Genie te maken, 
al worden in het boek wel verschillende 
genieveldcompagnieën benoemd. 
Het viel onder een logistieke eenheid; 
een toenmalige voorganger van de la-
tere AAT. Het ontstond uit de behoefte 
van de operationele commandanten om 
snel materieel en personeel over water 
te kunnen vervoeren. Gelukkig blijkt er 
wel een link met de Genie te zijn. Bij de 
oprichting van het korps in 1947 is een 
heel beroemde oud-genist betrokken: 
kapitein Carel Pieter Beernink. 

Tekst  ||  Redactie

boekrecensie

Een tijdje geleden, tijdens een van de zeldzame momenten op de kazerne, sprak ik een collega die 

werkzaam is bij 1CMICo over de geschiedenis van de Genie. Wonende in Gorinchem wist hij veel  

over de voorbereide baileybruggen uit de Koude Oorlog over de Boven Merwede. Iets waarvan ik 

hoop dat er ooit een boek over komt. Onze wederzijdse interesse in de geniegeschiedenis resul- 

teerde een tijdje later in een appje van hem over een in Gorinchem wonende auteur die op korte  

termijn een boek uit zou brengen over het Korps Vaartuigendienst Nederlands-Indië. Vaartuigen- 

dienst? Nou weet ik wel iets van de geschiedenis van de Genie maar hier had ik nog nooit van  

gehoord. Benieuwd heb ik het boek bij voorinschrijving besteld. Zes weken later belde de  

postbode aan met een vier kilo zwaar pakket.
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wel af en toe bladeren. Vijftien verschil-
lende vaartuigen worden beschreven. 
Van overname/aankoop tot inzet of 
verkoop. Van de kleine veertien meter 
lange Shoaltractor tot de grote zeven-
envijftig meter lange Landing Craft 
Tank. Van de kleine negen meter 
surfboat tot het bijna negentien meter 
lange patrouillevaartuig Higgingsboat. 
Van de uit de oorlog bekende DUKW 
tot de prauw. 

Het boek is voorzien van verschillende 
bijlagen. Naast overzichten van vaar-

tuigen en personeel ook de gebruikte 
afkortingen, dienstaanwijzingen en 
geraadpleegde bronnen.

Al met al een indrukwekkend boek 
wat in een (militaire) bibliotheek niet 
mag ontbreken en in mijn boekenkast 
niet misstaat.

Uitgegeven door A. Spies zelf, 
ISBN 978-94-6406-317-2 verkrijgbaar 
via verschillende websites. ||
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Piet was nog niet zo lang onze nestor. 
In 2018 heeft in Promotor 157 een 
interview met hem gestaan. Uit respect 
en ter nagedachtenis willen we dit op-
nieuw met u delen.

Op woensdag 24 mei 2018 heb ik een 
kort interview gehouden met de nestor 
van de genieonderofficieren.

Nadat onze vorige nestor, Philipp 
Meissenberg, dit jaar in februari op de 
gezegende leeftijd van 99 jaar is over-
leden, moest het Regiment op zoek 
naar een nieuwe nestor. Na een zorg-
vuldig onderzoek is de keuze hiervoor 
gevallen op aoo b.d. Piet van Dijck.
Piet is op 23 mei 1931 in Tilburg gebo-
ren en is nu dus 87 jaar. Ondanks zijn 
niet meer zo jeugdige leeftijd is hij nog 
bijzonder actief.

Wie is Adjudant BD Piet van Dijck?
Geboortedatum: 23-5-1931
Geboorteplaats: Tilburg
Woonplaats: Tilburg

Wat zijn je bezigheden naast man-
telzorger voor je echtgenote zijn?
Om me in genietermen uit te drukken, 
ben ik op alle fronten ‘het derde handje’ 
van mijn echtgenote voor boodschap-
pen en voorkomende huiselijke beslom-
meringen. Tevens ben ik de adviseur van 
de wekelijkse huishoudelijke hulp. 
Drie keer per week waag ik op de sport-
school een poging om mijn lichamelijke 
conditie in stand te houden. 
Dagelijks houd ik me bezig op internet 
(en dat zonder bijbedoelingen) om drie 
weduwevrouwen bezig te houden met 
scrabbelen, oftewel feuten. Bij het 
schuttersgilde ben ik, in het kader van 
beschermheer, de bewaker van de 
tradities en aanpassingen naar deze tijd. 
Dit is een nogal tijdrovende bezigheid. 
Daarnaast heb ik als hobby 100 m2 sier-
tuin; om groene maar ook vieze vingers 
te krijgen en ik mag graag knutselen 
aan alles waar een stekker aan zit in de 
mij toegewezen hobbyruimte. Als ik 
daarna nog tijd over heb mag ik graag 
een kaartje leggen, waarbij bridgen mijn 
voorkeur heeft.

vereniging

Tekst  ||  Redactie in samenwerking met aooi Herman Jogems

Vanaf de oprichting van de VGOO op 8 december 1976 tot 28 oktober 1983 was Piet als bestuurslid, 

waarvan de laatste jaren als voorzitter, actief en zeer enthousiast betrokken bij de vereniging. Hij heeft 

op geslaagde wijze gewerkt aan de uitbouw en het aanzien van de vereniging waardoor de VGOO 

binnen het Wapen der Genie een meesprekende factor is geworden.

Op 19 februari 2021 is onze nestor Piet van Dijk op 89-jarige leeftijd overleden. Ondanks de beperkingen 

door de COVID-maatregelen was onze voorzitter, smi Daniël de Groot, aanwezig bij de uitvaart. Een 

uitvaart die volgens Daniël heel respectvol was en waaruit bleek dat Piet in zijn leven toch ook wel een 

beetje een “bengeltje” is geweest. In herinnering schreef Piet zelf de volgende tekst: 

“Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor onze dierbaren en 

nazaten, aan hen behoren wij toe. Bedenk: het leven is voor eenieder een tijdelijk geschenk. Daarom 

dit advies: Draag in gedachten alleen mijn positieve uitstraling. Relativeer vooral mijn slechte kanten en 

onvolkomenheden. Wat je werk en aspiraties ook moge zijn, probeer uit alles je lessen te trekken. Houd 

vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Op mijn manier hield ik zielsveel van jullie.”

Een nestor kan worden 
omschreven als een 

eerbiedwaardige grijsaard. 
Het woord komt uit de 
Griekse mythologie van 

Homerus, waarin nestor een 
wijze en verstandige koning 
was. Tegenwoordig wordt 
het woord af en toe nog 
gebruikt voor de oudste 
en wellicht meest wijze 
persoon van een groep.

(Nestor - de betekenis volgens 
Nick Felix – Ensie)

Nestor Piet van Dijk
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tijdsontslag (FLO) werd veelvuldig en 
dankbaar gebruik gemaakt.

Heb je er al over nagedacht hoe je 
invulling denk te geven aan het 
nestor-schap? 
Laten we beginnen met de huidige 
situatie te consolideren en vooral niet 
te hard van stapel te lopen, want 
elke verandering betekend nog geen 
verbetering. 
Als tijd en ruimte het toelaten, om 
samen met de Regimentsadjudant en 
de VGOO te bezien, of de nestor in zijn 
hoedanigheid en beeldvorming voor de 
toekomst nog meer zou kunnen bete-
kenen om de doelstellingen binnen het 
Regiment te bevorderen.

De oudere Regimentsleden ken-
nen je natuurlijk allemaal, voor de 
jongere collega’s ben je nog een 
onbekende. Heb je een boodschap 
voor de leden van het Regiment?
Voor veel collega’s en oudgedienden 
ben ik een bekend figuur binnen het 
Regiment. Maar na 36 dienstjaren zullen 
er nog meer zijn, waarvoor ik de grote 
onbekende man ben, maar nu wel de 
oudste nog in leven zijnde onderofficier 
b.d. binnen het Regiment. 
Mijn boodschap voor jong en oud is 
nog steeds: “Maak van het Regiment 
je tweede tehuis zonder het thuisfront 
geweld aan te doen en doe dit met 
inachtneming van de bijbehorende 
waarden en normen.”

Zijn er nog zaken die je zelf graag 
vermeld wil hebben bij de publicatie 
van dit interview?
De vereniging van ons onderofficiers-
korps is de laatste jaren uitgegroeid tot 
een statussymbool met aanzien en heeft 
zichzelf bewezen, zowel binnen als 
buiten de kazernehekken. 

Graag wil ik al de huidige- en toe-
komstige onderofficieren die een band 
hebben met het Regiment, bij deze 
uitnodigen om zichzelf aan te sluiten als 
lid van de VGOO. 
Onderofficieren van de Genie zijn im-
mers niet alleen technisch maar ook 
een hecht volk.  ||

Wat is de aanleiding geweest om 
voor het vak van militair te kiezen?
Tijdens mijn dienstplichtperiode bij de 
Aan- en afvoertroepen werd ik in de 
gelegenheid gesteld om Kort Verband 
Vrijwilliger (KVVer) te worden om daar-
na als beroepsmilitair bij te tekenen. 
Ik was het eentonige leven daarvoor in 
de textielbranche meer dan zat. 
De keuze was dan ook niet moeilijk en 
na aan het militaire leven geroken te 
hebben, heb ik gekozen voor het toch 
wel variabele defensieve soldatenleven 
met al zijn ups en downs. 

Kun je aangeven welke functies je 
wanneer als militair vervuld hebt? 
Bij de Aan- en afvoertroepen heb ik 
als instructeur en voor langere tijd als 
motortransportonderofficier (MTOO) en 
rijexaminator gefunctioneerd. 
Als MTOO was ik tijdelijk gedetacheerd 
bij het Regiment Genietroepen. 
Direct vanuit de herscholing werd ik als 
toegevoegd hoofdopleidingen reddings-
dienst geplaatst bij het Korps Mobiele 
Colonnes. Daarna het echte werk als 
genist; geplaatst bij het parate 462 Pon-
tonniersbataljon als CSM. Deze functie 
heb ik vervuld tot de opheffing van het 
bataljon. Hierna ben ik 9 jaar werkzaam 
geweest op de KMA, eerst als instruc-
teur en later als CSM. 
Vervolgens werd ik SMI bij de ABOO 
en vervolgens bij de officiersopleiding 
op het Genie Opleidingscentrum (GOC) 
met als toetje een tussendoortje van 
twee jaar bij een controle/ inspectie-
groep en ingedeeld als specialist inzet 
en controle van het geniematerieel.

Aan welke functie heb je de beste 
herinneringen en waarom?
Voor mij was elke functie een uitdaging 
en een arsenaal van kennisverrijking, 
zowel op technisch als maatschappelijk 
gebied.

Is het Regiment belangrijk voor Je?
In beginsel niet, want om de verschil-
lende functies naar behoren te kunnen 
vervullen moesten er cursussen ge-
volgd worden, zowel her- als bij-
scholingen want militaire tactiek en 
organisatie waren niet mijn ding. 

Totdat ik als CSM direct te maken kreeg 
met het parate 462 Pontonniersbatal-
jon in Keizersveer. Vanaf toen werden 
compagnie en bataljon een begrip en 
kreeg het Regiment Genietroepen mijn 
belangstelling.

Je bent erelid van de VGOO. Kun je 
in het kort weergeven welke func-
tie(s) je wanneer in het bestuur van 
de VGOO vervuld hebt? 
Met enkele enthousiastelingen de basis 
gelegd voor het oprichten van een on-
derofficiersvereniging binnen het genie-
kader. Mijn eerste baan als bestuurslid 
was het opzetten van de ledenadmini-
stratie en voorbereidingen treffen voor 
de uitgaven van een periodiek blaadje, 
geënt op de doelstellingen van de ver-
eniging en het geniebelang. 
Daarna als voorzitter gefungeerd, om 
samen met een hecht en betrokken 
team de vereniging inhoud en gestalte 
proberen te geven.

Je hebt sinds jouw opkomst tot je 
pensioen ook veel veranderingen bij 
Defensie meegemaakt. 
Kun je hier iets over vertellen?
Tijden en politiek beleid veranderen en 
laten we zeggen dat Defensie in de loop 
der jaren steeds verder werd uitgehold. 
Dit had tot gevolg dat wij als werk-
nemer met ambities steeds meer het 
gevoel kregen om te moeten functio-
neren op een functionele werkplek als 
bezigheidstherapie. 

Om kort te gaan, van de vervroegde 
uittreding (VUT) en functioneel leef-

vereniging
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kennisverrijking, 

zowel op technisch als 

maatschappelijk gebied.



Van de herindeling is ook gebruik ge-
maakt om aan elkaar gerelateerde 
ornamenten te groeperen, in plaats van 
lukraak door de tuin verdeeld te zijn.
In verband met deze laatste wens zijn 
alle bouwmachines bij elkaar gegroe-
peerd, zijn diverse bruggentypen paral-
lel aan elkaar over de ontwateringssloot 
geplaatst, zijn alle bunkers op een lo-
gische plaats neergezet en zijn boven-
dien alle gedenkmonumenten bij het 
uitstrooiveldje geplaatst. 

Op dit moment naderen de werkzaam-
heden het einde. Daarna worden de on-
bebouwde terreinen opnieuw ingezaaid 
om weer een mooie grasmat te krijgen. 

Wat is er gebeurd?
Geruime tijd is over de herindeling van 
de Genietuin nagedacht. 
Eén van de uitgangspunten was dat 
het pontonplaatvlot en enige ruimte er 
omheen, beschikbaar moesten blijven 
voor beëdigingen en andere (officiële) 

bijeenkomsten. Ook diende er rekening 
te worden gehouden met de door de 
‘re-enactors’ op te zetten tenten en de 
door hen meegebrachte voertuigen. 
Deze moeten natuurlijk op een dus-
danige manier worden opgesteld dat 
het publiek in de Museumweek al die 
prachtige attributen van alle kanten kan 
bekijken. Tevens is het altijd een grote 
wens geweest om de toegangspoort 
meer onder de aandacht van potentiële 
bezoekers te brengen.

regiment
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Tekst  ||  Henk Becks, vrijwilliger bij het Geniemuseum

In Promotor 163 heb ik verslag gedaan van de werkzaamheden in de Genietuin, die eind oktober zijn 

begonnen. Inmiddels is er weer veel gebeurd. 105 Geniecompagnie Waterbouw heeft in de afgelopen 

maanden een aantal leerprogramma’s kunnen uitvoeren. De medewerkers van de compagnie én  

het Geniemuseum hebben beiden baat bij deze samenwerking. Ook voor de vrijwilligers van het  

museum is het een leuke en leerzame samenwerking geweest. 



Op korte termijn zullen de koperen 
naamplaatjes van degenen die uitge-
strooid zijn, op een daarvoor geplaatst 
paneel worden bevestigd.

De ‘Duitse brug’ ligt inmiddels op zijn 
plek en vrijwilligers hebben het brugdek 
helemaal in orde gemaakt. Zodra dit ge-
plaatst is en de Baileyboog is geplaatst, 
dan zijn de grootste werkzaamheden 
verricht.

Tijdens al deze werkzaamheden heeft 
een andere groep zich beziggehouden 
met het maken van nieuwe deuren voor 
de werkplaats in de tussengang van het 
museum. Ook heeft de kelderruimte 
een opknapbeurt gehad. Een dankbare 

klus. Het is echt mooi geworden. 
Al met al zijn er grote inhaalslagen 
gemaakt. Op dit moment wordt een 
keuze gemaakt uit diverse modellen 
informatieborden. De huidige zijn óf 
verschoten door het zonlicht óf ze zijn 
door het vocht verweerd. 

Graag nodigen wij, het bestuur en de 
vrijwilligers van het Geniemuseum, u uit 
om een bezoek te brengen aan onze 
nieuwe tuin. 
Kijk op www.geniemuseum.nl voor 
meer informatie! 

Zodra het weer mag, is het museum 
geopend van 10:00 tot 16:00 uur op 
dinsdag, woensdag en donderdag.  ||

regiment
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Van de herindeling 

is ook gebruik 

gemaakt om aan 
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van lukraak door de 

tuin verdeeld te zijn.

Foto’s: diverse vrijwilligers van het Geniemuseum
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Vanaf dit moment begint de eerste 
‘voorlopige inventarisatie’ wie er mee 
willen doen. De definitieve inschrijving 
zal in juli/augustus plaatsvinden. In juni 
zal ik iedereen die zich ‘voorlopig’ heeft 
ingeschreven persoonlijk aanschrijven 
met alle bijzonderheden, waarna iede-
reen zich definitief op kan geven (en 
betalen).

Overweegt u om mee te doen? 
Stuur een mailtje naar mp.monteban@
mindef.nl met daarin aan te geven:
• Of u wilt mee te doen aan het golfen 

en de datum alvast reserveert in uw 
agenda;

• Of u graag kennis wilt maken met de 
golfsport en daarom deel wilt nemen 
aan de clinic;

• Of uw partner ook mee komt en zo 
 ja of zij/hij dan meedoet aan het 
 toernooi of met de clinic.
Als u nog nooit eerder heeft meegedaan 
en eerst wilt weten wat ‘het bekende 
recept is’, bel of mail mij gerust. 
Dat mag uiteraard ook bij andere vragen 
of als u het gewoon vergeten bent. 
Wij zijn benieuwd of we na deze Coro-
na-crisis het opkomstrecord wederom 
zullen breken! ||

Met geniegroet,
Michel (Monty) Monteban

Het VOG/VGOO Golftoernooi 2021 zal, volgens ‘het bekende 

recept’, plaatsvinden op vrijdag 27 augustus. Als het goed is zijn  

er dan geen Corona-beperkingen meer. De kenner herkent wellicht 

het clubhuis van Golfpark de Efteling, dat is correct.

Tekst  ||  Lkol Michel Monteban

Ter herinnering aan vrijdag 5 juli 
2012, het vierde genie Golf-
toernooi op dezelfde golfbaan… 
en de winnaars waren…

WEDSTRIJD 
1. Team 11: Githe Timmerman, 
 Elke vd Berg, Evert-Jan van 
 Oosterom en Bas vd Berg 
2. Team 7: Hennie Braat, Frans 
 Houben, Ton Schouwenaars 
 en Harold Raben 
3. Team 10: Astrid Dirven, Caroline 

Leenderts, Koos Dirven en 
 Alfredo Leenderts 

Longest heren: Ton Schouwenaars 
Longest drive Dames: Ien Vinkenburg 
Neary: Hans Bus. 
Nearest to the line: Nico Stip 
(met gebruikmaking van een boom!) 

CLINIC 
1. Annemiek Willems 
2. Tonio van Rhee 
3. Marjon van Griensven 
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TIJDEN EN PROGRAMMA

12.00 - 12.30 Ontvangst in het brouwerijcafé
  met soep en een broodje
13.00 - 15.00 Brouwerijtour
15.30 - 17.00 Algemene Ledenvergadering,
  partners vrij in beweging
17.30 - 19.00 Dinerbuffet

AANMELDEN
U kunt zich voor 20 augustus aanmelden door overmaking van 
€ 15 p.p. op rekening NL60RABO0104823577 t.n.v. 
T. van Wensveen, VGOO o.v.v. ‘VGOO Contactdag 2021’
Dieetwensen? Geef deze direct door bij de aanmelding svp.

VRAGEN?
Bel of mail sergeant-majoor Jack Goijarts. 
Telefoon: 06 - 25382248 / E-mail: GAJM.Goijarts@mindef.nl ||

Hierbij nodigen wij u en uw partner uit om op vrijdag 17 september 2021 deel te nemen aan de  

jaarlijkse VGOO Contactdag en de Algemene Ledenvergadering in het Bavaria brouwerijcafé te  

Lieshout. Wij ontvangen alle deelnemers met een kop soep en een broodje. Vervolgens is er 

een gezamenlijke Bavaria brouwerijtour. Hierna start voor de leden van de VGOO, de Algemene 

Ledenvergadering, voor de partners is er dan gelegenheid om bij te kletsen op de veranda of een  

kijkje te nemen in het dorpje Lieshout. Rond 5 uur start het dinerbuffet waarbij vanzelfsprekend  

onder het genot van een drankje het reüniegehalte hoog zal oplopen.

Bavaria Brouwerijcafé | Heuvel 5 | 5737 BX Lieshout | Bereikbaarheid: www.bavariabrouwerijcafe.nl



VGOO


