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

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

  De Promotor is aangesloten bij de
  European Military Press Association.
 

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 
Penningmeester: aooi b.d. 
M.M.J. van Wensveen  
VGOO secretariaat: Koeweide 62, 
6931WH Westervoort. 
 
BESTUURSLEDEN 
sgt1 M.J. de Carpentier, sgt1 N. Chaibi, 
aooi b.d. H.G. Jogems, sm G.A.J.M Goijarts, 
sm P.N.C.M. Rila, 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 †.

PROMOTOR REDACTIE 
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. 

CONTACT REDACTIE 
E-mail: promotor@vgoo.nl
Tel: 06-53544237
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Webmaster: sgt1 b.d. J. Wedman
www.vgoo.nl
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op naar komend jaar. Een jaar (2023) 
verder kijkend bestaat ons Regiment 275 
jaar. De organisatie heeft het idee op-
gevat om het hele jaar door activiteiten 
plaats te laten vinden, maar ziet hierbij 
voornamelijk een uitbreiding van de nor-
male geplande jaarlijkse happenings. 
Iedere vereniging is gevraagd om ideeën 
aan te leveren waaruit in het eerste 
kwartaal van 2023 een houtskoolschets 
volgt.  

Over dit komend jaar heb ik ondertus-
sen al veel dingen laten vallen, maar 
een aantal belangrijke items wil ik daar 
nog over vermelden. Zo hopen we met 
de Relatiedag te gast te zijn bij 101 
Gnbat, dus oo’n van 101 Gnbat denk 
vast na over tegen welke problemen 
je aan loopt met het materieel of welk 
materieel jullie nog missen om jullie 
taak uit te kunnen voeren. Bundel dit 
in een thema en draag dit aan bij de 
staffunctionarissen. 

Voor wat betreft onze Contactdag is 
de organisatie druk op zoek naar een 
geschikte locatie. De datum waar we 
ons op richten is 2 september 2022 
en deze kunnen jullie dus afblokken in 
je agenda. 

Verder rest mij niets meer dan jullie nog-
maals een fantastisch jaar te wensen en 
veel leesplezier.  ||

Terugkijkend op het jaar 2021 is de 
conclusie dat we met zijn allen ondanks 
de beperkingen van Corona toch de 
schouders onder veel dingen hebben ge-
zet en gedacht hebben in oplossingen. 
De tijd heeft niet stil gestaan. Oefenin-
gen vonden onder andere omstandighe-
den doorgang, bijeenkomsten werden 
anders aangekleed en functiewisselingen 
gingen gewoon door. Vergaderingen 
vonden plaats via teams, wat op zich 
niet verkeerd was, maar toch mistte je 
de daadwerkelijke contacten. 

We waren dan ook blij dat onze con-
tactdag op 17 september wel plaats kon 
vinden. Bij het Bavaria brouwerijcafe te 
Lieshout hebben we genoten van een 
fantastische dag, waarbij zelfs het weer 
vond ook dat we deze dag verdiend 
hadden. Hoe belangrijk deze dag voor 
velen is bleek wel gedurende de dag, 
maar zeker uit het bedankje dat we een 
week later nog kregen van een partner 
wiens man, onze collega, eerder in 2021 
het leven liet. Zij was zoals altijd op de 
contactdag aanwezig, deze keer voor 
het eerst zonder haar man en bedankte 
ons voor de warmte die zij gevoeld had. 
Dit sterkt ons om weer op zoek te gaan 
naar een mooie locatie en een mooie 
bijpassende activiteit voor de contactdag 
van 2 september. Deze datum kunnen 
jullie dus afblokken in je agenda. 
De dag hebben de Regimentsadjudant 
(RA) en ik ook aangegrepen om de 

opvolger van Piet van Dijck, als Nestor te 
benaderen. Karel Thijssens zijn antwoord 
was gelukkig positief en naast het feit 
dat onze RA het tijdens het uitdragen 
van de tradities bekend maakte heeft 
een groot deel van jullie onze Nestor 
ook in zijn rol tijdens het Regimentsdiner 
kunnen waarnemen. 
Karel, bedankt dat je deze erebaan op 
je wilt nemen en hopelijk gaan we elkaar 
nog regelmatig zien.

Voorafgaand aan het Regimentsdiner 
van de onderofficieren (oo’n) is er een 
operationele module geweest voor de 
oo’n. Het thema was “Ontwikkelingen 
CSE domein – Nieuw materieel, wat 
moeten we er mee?” en de diverse 
sprekers waren afkomstig van het ken-
niscentrum. Deze keer was onze in-
breng, vanwege de korte voorbereiding,
beperkt tot het bedanken van de spre-
kers en de dagvoorzitter. Komend jaar 
is het Regimentsdiner voor oo’n op 10 
november en de planning is om weder-
om een operationele module te doen. 
Ik daag jullie uit om onderwerpen voor 
september bij mij aan te dragen, zodat 
we genoeg tijd hebben om er de ge-
wenste invulling aan te geven.

De Genie Relatiedag hebben we dit jaar 
dienen te vervangen door drie master-
classes. De laatste masterclass CBRN 
hebben we helaas vanwege Corona 
dienen te cancelen en schuift mogelijk 

voorwoord voorzitter
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Normaal gesproken schrijf ik in de derde Promotor van het jaar een voorwoord waarin ik af sluit met iedereen 

feestdagen te wensen met veel warmte en liefdevolle momenten met familie, vrienden of als je op missie bent  

met je collegae. Het moment dat deze Promotor bij jullie op de mat valt zijn de Kerstdagen voorbij en is het nieuwe 

jaar mogelijk reeds van start gegaan. Voordat ik dan ook begin met het terugkijken op het oude jaar en vooruitblik 

op het nieuwe jaar hoop ik dat een ieder heeft genoten van de Kerst en Oudjaarsavond en het mogelijke verlof.  

Ik wens iedereen dan ook een fantastisch jaar toe waarin al jullie wensen maar uit mogen komen.

Tekst  ||  sm Daniël de Groot, Voorzitter
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We kunnen nu daarom beginnen met 
jullie als onze gewaardeerde Promotor 
lezers de allerbeste wensen voor het 
nieuwe jaar over te brengen. Hopelijk 
zijn jullie feestdagen goed verlopen. 
Voor sommigen minder, omdat ze afge-
lopen jaar een dierbare hebben verloren, 
voor anderen heugelijk omdat ze goed 
nieuws hebben gekregen of mooie 
plannen hebben gemaakt.

Gelukkig zijn in de afgelopen periode 
verschillende geplande oefeningen 
doorgegaan. COVID was dan wel weer 
opnieuw een extra dimensie die aan de 
oefeningen werd toegevoegd, maar het 
werk heeft er nauwelijks onder geleden. 
Zo geven verschillende schrijvers van 
een aantal artikelen inzicht in een hele 
mooie oefening in het Caribisch gebied.

Op allerlei niveaus worden plannen 
gemaakt voor de komende jaren waar 
wij als onderofficieren mee te maken 
krijgen. Niet alleen voor oefeningen of 
operationele inzet in het buitenland, 
maar ook voor verschillende materieel-
projecten. Het geld is er, de tenders zijn 
uitgeschreven en bedrijven reageren. 
De komende Promotors hopen we jullie 
meer te kunnen informeren.
Tijdens de operationele module voor-
afgaande aan het korpsdiner hebben 
verschillende sprekers van het kennis-
centrum de aanwezigen hierover 
geïnformeerd. 

In de rubriek ‘Verenigingsnieuws’ 
hebben we verschillende bijdragen 
ontvangen. Gelukkig weer een tweetal, 
met ceremonie omkleedde, medaille uit-
reikingen en een bijdrage van generaal-
majoor b.d. De Vos over een bijzondere 
oud-onderofficier.

Afgelopen jaar, tijdens de opgelegde 
sluiting van het Geniemuseum, hebben 
de vrijwilligers, veel oud-onderofficieren, 
zich druk gemaakt over het herinrichten 
van het buitendeel van het museum. 
Met een strakke planning is het nu bijna 
klaar. Ons lid Henk Becks, verbonden als 
vrijwilliger aan het museum, informeert 
ons over de laatste stand van zaken. 
Het is nu echt de moeite waard om er 
een keer te gaan kijken!

In een bijdrage van het Kenniscentrum 
leest u, een vervolg op eerdere artikelen 
over Gapcrossing.

Al met al weer een Promotor die wij als 
redactie met bijna tomeloze inzet en 
plezier voor u hebben gemaakt. 

We wensen jullie veel leesplezier.  ||

Tijdens de operationele module hebben 
de aanwezigen ook kennis kunnen 
maken met de nieuwe Regimentscom-
mandant, kolonel Caelen. 
In deze Promotor stelt hij zichzelf voor 
aan hen die hem nog niet kennen.

Er is nog iemand die zich, geïnterviewd 
door Herman Jogems, voorstelt. 
Onze nieuwe nestor, de adjudant b.d. 
Karel Thijssens. 15 jaar geleden heeft 
er tijdens ons 30-jarig jubileumnummer 
van de Promotor, een uitgebreid artikel 
over hem in de Promotor gestaan wat 
we, als extraatje, met alle plezier op-
nieuw plaatsen.

redactioneel

“Plannen zijn er, om gewijzigd te worden”, zegt men wel eens. Zo was het 

plan om deze Promotor, zoals gebruikelijk, voor de kerstdagen bij jullie  

‘op de mat’ te hebben. Omdat de laatste Masterclass pas op 9 december  

zou plaatsvinden en het verslag wel in dit winter nummer zou moeten 

komen, hebben we als redactie, in overleg met Green Paper besloten tot 

twee weken uitstel.

Tekst  ||  Aooi Erik Slingerland, Hoofdredacteur

COVID was dan 

wel weer opnieuw 

een extra dimensie 

die aan de oefeningen 

werd toegevoegd, 

maar het werk heeft 

er nauwelijks 

onder geleden. 



kennis van het militaire metier en zeker 
veel operationele ervaring, gekoppeld 
aan de nodige ‘draaiuren’ bij operatio-
nele eenheden.

OPERATIONELE INZET IS 
MENSENWERK
Operationele inzet verandert snel door 
veranderende technologie, onzekere, 
dynamische dubbelzinnige omgevings-
factoren en de invloed van (strategische) 
besluiten. Het is de mens die deze 
samensmelting van factoren kan over-
zien en vooral ook een inschatting kan 
maken van de gevechtsbereidheid, als 
exponent van de mentale component, 

OPERATIONELE INZET IS POLITIEK
De Nederlandse politiek geeft aan welke 
doelstellingen en rol zij in gedachte 
heeft voor Nederland in zowel inter-
nationale als nationale context. Dit is 
leidend voor de opdrachten en richtlij-
nen van het militaire machtsinstrument. 
Bij het trekken van de conclusies over de 
omvang van de eenheden tijdens een 
eventuele inzet is het volgende interes-
sant. In mijn gehele loopbaan bij zowel 
de Genie als daarbuiten, bij onder meer 
de Directie Operaties en de Militaire In-
lichtingen- en Veiligheidsdienst, leidden 
de politieke opdrachten en richtlijnen 
altijd tot tailormade eenheden. Militair 

gezien is dit verre van ideaal omdat 
de gereedstelling voorshands plaats-
vindt met organieke eenheden. Dit zal 
nooit veranderen omdat de politieke 
resultaten boven militaire successen 
staan. In het licht van deze hiërarchie 
is het belangrijk om je te realiseren dat 
kennis van hoger gelegen doelen, in 
samenhang met de eigen opdracht, de 
sleutel tot militair succes is. Het is dus 
van belang, zeker als officier, om vooral 
inzicht te hebben in de omgevingsfac-
toren. Verder geldt dit ook voor leider-
schap. De leider dient immers de niet 
organieke onderdelen te smeden tot 
een geoliede machine. Dit vraagt veel 

regiment
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Tekst  ||  Kolonel E.A.H.G. Caelen, Regimentscommandant

Een verzoek een Curriculum Vitae aan te bieden voor het Regimentsblad klinkt logisch, zeker bij  

aanvang van de functie van Regimentscommandant. Het schetst de Genisten en de buitenwereld een 

beeld welke kennis en ervaring er schuilt achter die kolonel van de Genie. Dit beeld rechtvaardigt 

natuurlijk de vraag wat de waarde hiervan is, omdat ‘behaalde resultaten in het verleden geen  

garantie bieden voor de toekomst’. Dit heeft mij doen besluiten een artikel te vervaardigen waarin  

ik met het verleden en het heden een voorspelling doe voor de toekomst. Die voorspelling vormt  

dan een uitgangspunt voor verdere analyses hoe het Wapen der Genie gestalte moet krijgen.

Het Regiment Genietroepen kent vele tradities. Zo ook de verschillende geniebladen. Eén ervan betreft het 

kennismaken met de nieuwe Regimentscommandant. De afgelopen commandanten hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van de Promotor om zichzelf voor te stellen. Meestal werd er dan ook een klein tipje van de sluier 

opgelicht over een toekomstvisie. Ook kolonel Caelen deelt zijn visie en CV met ons, waar wij dankbaar voor zijn. 

Zijn bijdrage is logischerwijs bedoeld voor het Regimentsblad ‘Genist’. Omdat de Promotor ook 

buiten het Regiment veel gelezen wordt, is publicatie bij ons zeker net zo belangrijk.



van het personeel. Het is dan ook die 
mens die een uitspraak moet doen over 
de toekomstige ontwikkelingen. Het is 
immers de toekomst waarin de opera-
tionele opdrachten ten uitvoer moeten 
worden gebracht. De visualisatie van 
die toekomst is een van de belangrijkste 
taken voor de leidinggevenden. De rang 
is gekoppeld aan de tijdspanne waarin 
men in de toekomst kijkt, de officier 
kijkt verder vooruit dan de onderofficier. 
Mensenwerk is onlosmakelijk verbonden 
aan verkeerde inschattingen, waardoor 
adaptiviteit van plannen en uitvoering 
centraal staat met gevolgen voor vooral 
de mentale component. 

OPERATIONELE INZET IS ONZEKER
Vele actoren spelen een rol bij opera-
tionele inzet en dientengevolge ook 
de interactie tussen al deze actoren. 
Deze actoren, en zeker de vijandelijke, 
zullen zich in de tijd aan de omgeving 
aanpassen en al met al is de uitkomst 
niet altijd voorspelbaar en leidt op 
gezette momenten tot veranderingen. 
In combinatie met de eigen gemaakte 
verkeerde inschatting resulteert dit in 
onzekerheid en chaos. Opleidingen en 
trainingen moeten deze onzekere en 
chaotische omgeving nabootsen, omdat 

regiment
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CV KOLONEL  E .  CAELEN
REGIMENTSCOMMANDANT REGIMENT GENIETROEPEN

Colonel Ed Caelen was educated at the Royal Netherlands Military Academy in 
Breda. After graduating in 1991, he was commissioned in the Royal Engineers, 
where as lieutenant and captain he held various positions in operational and  
training units. He attended Staff College in 1999, after which he served as  
operations officer on the staff of the 11th Armoured Engineer Battalion. 
Promoted to major in 2000, he was appointed as commander of the 111th Com-
bat Engineer Company and deployed with his company to Ethiopia and Eritrea in 
support of the Netherlands Marines Battalion to the United Nations mission the-
re. In 2002, he obtained a position with the Combat Training School, where he  
was responsible for the advanced education and training of officers and non-com-
missioned officers of the Royal Engineers. 
In 2005 Major Ed Caelen was assigned as staff officer to the Operational Require-
ments Land Branch of the Ministry of Defence. He attended the Higher Command 
and Staff Course from January 2006 until July 2007, after which he returned to 
the Ministry of Defence. There, he assumed a position with the Directorate of Ope-
rations Long Term Planning Branch (J5), which focuses mainly on operations in 
Afghanistan. He took up his post as deputy head of the Military Operations Division 
with the Netherlands Defence Intelligence and Security Service on 1 July 2009.  
In this post he led the National Intelligence Support Team attached to the Com-
mander Admiral in the Operation Ocean Shield in the vicinity of the Horn of Africa 
in mid-2010 and the National Intelligence Support Team attached to the Dutch 
contingent in Northern Afghanistan in the second part of 2011. 
After returning from Afghanistan, in January 2012 he got command of 101  
Engineer Battalion in Wezep. Under his command the Battalion was honoured with 
the Bronze Shield, the highest unit reward in Army Command. In August 2015  
he obtained the position as Director of the Advanced Command and Staff Course 
at the Netherlands Defence College. From June 2017 until June 2018 he attended 
the United States Army War College in Carlisle Pennsylvania, and subsequently  
he was assigned as the Chief J5 in the Directorate of Operations until July 2021. 



de leidinggevenden hier mee moeten 
handelen om hun personeel met een-
heid van opvatting en inspanning hun 
opdrachten te laten uitvoeren. Bij deze 
opdrachten gaat het vaak tussen leven 
en dood en succes is de enige geaccep-
teerde uitkomst.

TECHNIEK IS NIET ZALIGMAKEND
Technologische ontwikkeling heeft altijd 
invloed gehad op de uitvoering van 
militaire operaties en dat is vandaag de 
dag niet anders. Sterker nog, vooral in 
de Westerse wereld heerst bij velen het 
idee dat technologie de zekere sleutel 
tot succes is. Dit is twijfelachtig en doet 
denken aan een mythe. De militair moet 
zich niet blindstaren op het succes van 
technologie, omdat de vijand kosten 
noch moeite zal sparen om onze tech-
nologie te neutraliseren. Het is dan ook 
aan de leidinggevenden om zich hierop 
voor te bereiden en terug te vallen op 
het edele handwerk. Het hogere niveau, 
maar vooral de ondergeschikten, ver-
wachten dit om uiteenlopende redenen; 
succes van de opdracht maar zeer zeker 
ook het behoud van lijf en leden. 

Bovenstaande constanten en mythen 
zullen zich in de toekomst blijven 
manifesteren, omdat ze voortvloeien 
uit de grondwettelijke inbedding van 
de Krijgsmacht in onze democratie, de 
mens en al zijn eigenaardigheden als 
belangrijkste wapensysteem en het blij-
vende geloof in superieure technologie. 
Deze constanten en mythen zijn dan 
ook uitgangspunten voor opleiden en 
trainen en dienen als basis voor succes. 

regiment
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De foto toont genisten van de 5e Genieveldcompagnie in het toenmalige Neder-
lands-Indië in de periode direct na de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag helpt 
de technologie, zodat de brug makkelijk gebouwd kan worden al blijft technische 
kennis een conditio sine que non (red: voorwaarde, bepalend voor het gevolg). 
Bovendien blijven vragen als: waarom moet die brug daar liggen, welk effect heeft 
dit op de overige actoren, welke tweede en derde orde effecten zijn te onderkennen 
et cetera. Vragen die (onder)officieren moeten beantwoorden.



komst bouwen kan enkel met professi-
oneel personeel. Hier raak ik natuurlijk 
een hekel punt. Professioneel personeel 
is aanwezig, en staat hier voor mij, maar 
het aantal is te gering om aan alle ambi-
ties te voldoen al moet ik zeggen dat de 
vooruitzichten positief zijn. Regiments-
genoten, het is dan ook aan ons allen 
om zittend maar ook nieuw personeel 
te boeien, te binden en te behouden 
voor de Genie organisaties. Hierbij is het 
van enige importantie om bij het perso-
neel de aanwezige talenten te waar-
deren en personeel niet te behandelen 
als een reservedeel dat eenvoudig is te 
vervangen. Dit laatste is immers een 
mythe. Deze twee taken liegen er niet 
om, zeker ingegeven door onder meer 
de financiële uitdagingen, het arbeids-
potentieel in Nederland, de concurrentie 
op de arbeidsmarkt voor technische per-
soneel. Toch geloof ik in succes omdat 
u, Regimentsgenoten, de wil heeft om 
beter te worden, een grenzeloos enthou-
siasme kent voor uw militaire vak en 
trots bent op uw meerwaarde voor de 
krijgsmacht op basis van uw technische 
achtergrond. 

Onderofficieren dit gezegd hebbende, 
wat verwacht ik van u? U bent de vak-
man, de instructeur en de leider. 
U maakt onze korporaals en manschap-
pen beter omdat u excelleert als vakman, 
instructeur en leider. 
U bent de ruggengraat van de Genie en 
verder bent u het scharnierpunt tussen 
het theoretisch gedachtegoed van de 
officieren en het pragmatisme van onze 
korporaals en manschappen.” ||

Uit de toespraak van kolonel Ed 
Caelen tijdens de COMMANDO-
OVERDRACHT REGIMENT EN OTC-
GENIE op 26 augustus 2021:

“Ons werk bestaat, op de keper be-
schouwd, uit slechts twee taken. De 
eerste taak is paraat staan voor opera-
tionele inzet. En we staan paraat, van-
daag, morgen en overmorgen. Het is 
belangrijk te realiseren dat we paraat 
staan met de middelen die we hebben 
en niet met de middelen die we zouden 
willen hebben. Een paar woorden 
verschil in tekst, een significant verschil 
bij inzet en naar alle waarschijnlijkheid 
de gevolgen van inzet. Voor de NAVO 
betekent dit bijdragen van 41 aan de 
enhanced Forward Presence in Litouwen 
en bijdragen aan de snelle inzetbare ca-
paciteiten zoals de Very High Readiness 
Joint Task Force. Dit gebeurt overigens 
met reguliere Genie eenheden maar 
ook met eenheden gespecialiseerd op 
het gebied van Chemische, Biologische, 
Radiologische en Nucleaire oorlogvoe-
ring. Verder dragen we bij aan de Global 
Peace Operations Initiative in Afrika. 
Ook renoveert 101 de infrastructuur 
van onze logistieke voetprint in het 
Midden-Oosten. Naast inzet, bereidt 
101 zich voor op inzet zoals tijdens de 
oefening Caribean Engineer en 11 doet 
dit binnenkort met de oefening Tena-
cious Engineer. 11 Air Assault volgt haar 
brigade bij noodzakelijke snelle inzet 
waar dan ook ter wereld. 
Het Opleidings- en Trainingcentrum 
Genie draagt zorg voor de opleidingen 
en trainingen teneinde het personeel uit 

het juiste hout te snijden voor de ge-
noemde inzet. Het concept met de tra-
ditionele verdeling tussen opleiden in 
Vught en trainen in Wezep, Oirschot of 
Schaarbergen is achterhaald. Opleiden 
en trainen kan en gebeurt overal al vergt 
dit een mentale aanpassing. Het is im-
mers anders dan anders. De tweede 
taak is de toekomstige organisatie te 
bouwen. Dit is een uitdaging omdat een 
beeld schetsen van de Genie in pak 

hem beet 2035, 2040 koffiedik kijken 
is. Toch zijn enkele factoren van invloed 
dominant aanwezig. Denk hierbij onder 
meer aan de demografische, technolo-
gische, geopolitieke ontwikkelingen en 
de weg die de krijgsmacht en landmacht 
denkt te bewandelen. Al dan niet be-
perkte financiële middelen beïnvloeden 
de toekomstige organisatie eveneens. 
Toch is deze schets noodzakelijk omdat 
deze dienst doet als baken voor de 
besluiten van vandaag de dag.

Regimentsgenoten, paraat staan en 
tegelijkertijd de organisatie van de toe-

regiment
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Het is belangrijk te 

realiseren dat we paraat 

staan met de middelen 

die we hebben en niet 

met de middelen die we 

zouden willen hebben.



jonsstaf bevond zich samen met 102 
Constructiecompagnie op Curaçao. 
105 Geniecompagnie Waterbouw had 
een zelfstandige compagniesopdracht 
op Aruba. Ik werd onder bevel gesteld 
bij 105 Gncie als …, Logistical Control 
(LOGCON). Er werd gezorgd voor mijn 
natje en droogje en alle logistieke zaken 
zoals ruimtelijke ordening, verplaatsin-

Op aangeven van mijn chef, majoor 
Willem de Vreugd, werd ik ingepland 
om de oefening CAEN21 te ondersteu-
nen. Aangezien we in 2020 allemaal 
de perikelen met COVID-19 hebben 
meegemaakt was mijn verwachting 
laag, omdat mijn functie vaak als eerste 
sneuvelt wanneer men moet afschalen 
in het aantal personeel dat meegaat. 

Gelukkig is dit deze keer niet gebeurd 
en kwam ik steeds dichter bij een ver-
blijf van een maand op Aruba, om dat 
te kunnen doen waar ik goed in ben: 
de klant ontzorgen en meedenken hoe 
bepaalde zaken op het gebied van ver-
werving kunnen worden aangelopen. 
CAEN21 is een bataljons gefaciliteerde 
oefening. Een klein deel van de batal-

Tekst  ||  sm Paul Rila, 101Gnbat

Beste collega’s, lezers en fans.  Op verzoek van de redactie neem ik jullie vanuit Savaneta op Aruba, 

mee in mijn dagelijkse werk als inkoopadviseur tijdens de oefening CARIBBEAN ENGINEER 2021 

(CAEN21). Mijn naam is sergeant-majoor Paul Rila. Met inmiddels zo’n 10 jaar ervaring in de inkoop 

en logistieke ondersteuning, werk ik als inkoopadviseur binnen 101 Geniebataljon. Hiervoor viel  

mijn werk onder Geniewerken. Daarvoor heb ik vergelijkbaar werk gedaan binnen de sectie G4  

van de 43e Gemechaniseerde Brigade.

WAAR LOGISTIEKE VOORBEREIDING OPHOUDT, 
KRIJGT EEN INKOOPADVISEUR HET DRUK.

eenheden
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materialen groothandel. Hier ben ik dan 
ook gaan kennismaken met de account-
manager ter plaatse. Hij zou een baken 
worden binnen de ‘island vibe’ en zou 
tot het einde van de oefening onze 
zaken goed behartigen. 
Die island vibe is ook iets waar wij als 
Nederlandse militairen aan moeten 
wennen. Zo van: “dat komt wel goed!” 
Ter vergelijking…: neem het Limburgs 
kwartiertje, een vleugje Brabants half 
uur, tel hier dan nog 2 uur of een halve 
dag bij op en je bent er!

Budgettaire gevechtsleiding
Inmiddels is het acclimatiseren achter 
de rug en is de opstart van bouwwerk-
zaamheden in volle gang. Ook bij de 
vanuit Nederland geplande werkzaam-
heden blijken toch niet alle bouwma-
terialen compleet te zijn. Er blijft nog 
wel eens iets per ongeluk achter in 
Nederland. Daarnaast blijken er elke 
keer weer alternatieve of vergelijkbare 
materialen te zijn geleverd, waarvan 101 
Geniebataljon niet door het Algemeen 
Goederen Bedrijf (AGB) is ingelicht. 
Hierdoor moet het ontwerp dan ter 
plaatse nog iets worden aangepast en 
dit leidt tot een meer-behoefte op de 
staande materiaallijsten. Ook hiervoor 
doe ik dan lokaal inkopen. 

Goed… De Pontonnierssteiger. 
Samen met mij begonnen steeds meer 
mensen binnen de staf van 105 Gncie 
twijfels te krijgen over de haalbaarheid 
van het voorgestelde plan. Vooral door 
de megagrote bestellijst met materia-

gen, etc. Aan mij de taak om mijn spe-
cialisme uit te voeren; het verwerven en 
afroepen van de benodigde materialen.

Inroteren, acclimatiseren en SA 
Op 22 september stapte ik, met een 
negatief COVID-19 testresultaat op 
zak, op het vliegtuig. Ruim 12 uur later 
uitstappen op Aruba. Ik werd opgehaald 
door de kwartiermakers o.l.v. de CSM 
van 105, Bart van Vlodrop. Meteen was 
de hitte aanwezig, ondanks dat het al 
het begin van de avond was. 
Na een korte rit naar de Marinierskazer-
ne in Savaneta, heb ik kennis gemaakt 
met de reeds aanwezige spelers en mijn 
legering betrokken.

De eerste nacht was een ‘bijzondere’, 
waar iedereen voor waarschuwde, maar 
die je pas gelooft wanneer je het zelf er-
vaart. De biologische klok is een beetje 
in de war, dus ben je te vroeg wakker. 
De volgende dag voorzichtig beginnen 
met opstarten. Want je moet wel even 
wennen aan het continue weerbeeld 
van de gehele dag: zonnig, 28-32 
graden, met een gevoelstemperatuur 
van 36-40 graden. Maar door rustig 
te beginnen, kan jouw lichaam goed 
acclimatiseren en gaat het uiteindelijk 
vanzelf. Onder het mom van ‘doen 
waar je goed in bent’, was het voor mij 
meteen met de neus in de boter vallen. 
Er was namelijk een project gestart met 
een lange voorgeschiedenis, waar niet 
alles was gegaan zoals dat wenselijk 
was. Het gaat over de Pontonniersstei-

ger die in een eerdere oefening onbruik-
baar was verklaard. Dé waterbouwop-
dracht die de naam van de eenheid eer 
aan doet. Het Constructieduikpeloton 
van 105 kon hier haar ziel en zaligheid 
in kwijt. Maar... bij binnenkomst was 
er een meeting met de constructeur, 
welke was aangenomen door het Rijks 
Vastgoed Bedrijf (RVB), en dat gaf geen 
goed gevoel. Op vele praktische en 
kritische punten ontbrak er informatie, 
wat weer een incompleet beeld gaf 
over hoe men moest gaan bouwen en 
welke materialen er benodigd waren! 
En dat is nu net wat ik nodig heb aan 
informatie. Ondanks deze teleurstelling 
voor de eenheid, was mijn situational 
awareness (SA) redelijk omdat ik via de-
zelfde constructeur al op de hoogte was 
gebracht van een aantal leveranciers op 
het eiland. De kreet: “ik ken nog wel 
iemand,” is hier volledig normaal, maar 
ja…wat wil je….het eiland is 180 km2 
groot! Mijn initiële leverancier zou de 
firma Kooyman worden, een bouw-

Overdekte werkplaats bij Camp Davis

Beladen bij firma Kooyman met mijn grote groene boodschappenauto



nen leveren, ze je wel op weg helpen 
naar een con-collega die het mogelijk 
wel zou kunnen hebben. En anders veel 
pionieren en Google-mappen.Je staat 
soms verbaasd wat voor een soort win-
kel je vindt achter een bedenkelijke 
gevel hier op het eiland. Nu ook de Pon-
tonnierssteiger in uitvoering was, was al 
het werk binnen de opdrachten op 
Aruba in volle gang. Die eerste week 
was het flink aanpoten en schakelen 
voor mij. Juist tijdens de opstart is het 
druk en leuk. Geïntegreerd in de staf 
gezamenlijk het ontwerp maken en er-
voor zorgen dat het Constructieduikpe-
loton kon doen waarvoor ze gekomen 
waren. 

Een dag uit het leven van…
Nu dan even een korte onderbreking 

len, die nauwelijks te krijgen zijn op het 
eiland! En dat is dan het advies van een 
lokale constructeur. 
Ondertussen is het ook mijn taak om de 
begroting te bewaken. Onzeker als het 
plan leek, was ook de indicatie voor de 
kosten minstens zo onzeker. De staf van 
de Mariniers hadden enkele ‘potjes’ met 
geld gereserveerd voor deze oefening, 
daar wij permanente infra zouden 
genereren. De geplande begroting voor 
de steiger zou met alle gelden tezamen 
uitkomen op AWG 180K (Arubaanse 
guldens welke gedeeld door 2 een euro 
waarde geven). Na het opvragen van 
diverse offertes ging ik daar met het 
staande ontwerp ruim overheen!

De twijfel werd meerdere keren uit-
gesproken en uiteindelijk heeft de 
commandant i.o.m. het 101 Gnbat op 
Curaçao besloten te gaan voor een 
eigen ontwerp o.b.v. lokaal beschikbare 
materialen. Deze had ik inmiddels door 
de verschillende contacten goed in kaart 
kunnen brengen. De constructeur werd 
in goed overleg met 101 Gnbat en RVB 
bedankt. De compagniestaf heeft dagen 
achtereen het ontwerp uitgewerkt, bere-
kend en getekend. Ondertussen was het 
mijn taak om de benodigde materialen 
te reserveren en de begroting opnieuw 
op te maken. Het bleek uiteindelijk ruim 
binnen het budget te vallen. En, oh ja, 
het budget was voor de gehele oefe-
ning en alle objecten bedoeld; dus niet 
alleen voor de steiger. Op de valreep 
was er een GO voor de steiger!

Nu kon ik eindelijk doen waar ik goed in 
ben. Zorgen dat de diverse leveranciers 
werden meegenomen in het proces van 
de bouw en de noodzaak zouden er-
kennen van snelle levering. En dan kom 
je er achter dat op een eiland niet alles 
te krijgen is, of net iets afwijkend is. Dus 
het ontwerp opnieuw iets aanpassen 
en bijwerken. En doorgaan! Een kleine 
bloemlezing uit leveranciers, zoals een 
nieuwe staalleverancier. 
De eerste wilde opvoeren vanuit Neder-
land, dus dat werd het niet. Houtleve-
rancier; hout, veel hout!

Wapeningsleverancier, beton met 
pomp en de rest aan missende 
constructiemiddelen. 
Gelukkig zijn de meeste leveranciers van 
het type dat wanneer zij het niet kun-
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De kreet: 

“ik ken nog wel 

iemand,” is hier 

volledig normaal, 

maar ja…wat wil je…

het eiland is 

180 km2 groot! 

Aanbrengen van het hardhouten dek op de steiger

Storten van de betonvloer voor de nieuwe CrossFit locatie op kazerne Savaneta
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eenheden

van en worden bepaalde zaken de 
volgende keer anders, beter en vooral 
eerder aangelopen. Wel is gebleken 
dat de omschakeling naar AWG en het 
laten inkopen via de Marine-lijn toch 
echt wel hindernissen heeft opgeleverd 
die wij voorheen nog niet kenden. Ja, 
wij waren ongeveer de laatste van de 
eenheden die moesten overstappen, 
maar dat is wellicht wel met een reden 
gebeurd. Nu we aan het eind van 2021 
zijn gekomen en er meerdere oefenin-
gen zijn gehouden, kan ik voorzichtig 
concluderen dat de beleving van ons op 
de werkvloer en van de inkoop-entiteit 
in Den Helder, uitzonderingen daar gela-
ten, toch wel enigszins afwijken. 
Of dat nu komt door de kleine rol 
die wij als Genie vervullen binnen het 
inkoopspectrum, maar daarentegen een 
groot beslag leggen op de capaciteit van 
de inkoop vanwege de grote variëteit en 
massaliteit aan benodigde materialen, 
wie zal het zeggen? 
Helaas zijn de ervaringen met te weinig 
inkoopcapaciteit, te druk, afwezigheid 
van functionarissen en niemand neemt 
waar, of te weinig codificatie aan de 
orde van de dag! Hier valt zeker nog 
veel winst te behalen. Helaas is er op 
hoog niveau besloten om de smeerolie, 
de onderofficieren binnen de inkoop, 
weg te halen. Maar desondanks kon 
ik binnen de oefening nog steeds mijn 
capaciteiten laten blijken en zorgen voor 
een hoop blijde gezichten. Oftewel, 
doen waar je goed in bent en zorgen 
dat je morgen weer beter presteert dan 
vandaag! Bon dia! Sodeju! ||

met de (meestal standaard) beschrijving 
van een werkdag zoals die er voor mij 
was:
• Ochtendrituelen;
• 09.00 TO-overleg (Technische Onder-

steuning vanuit GNW); 
• Aansluitend i.s.m. de SMOO de DLW 

bekijken en prioriteiten aangeven;
• 10:30 Voertuig regelen en onderweg;
• De meeste leveranciers bevonden 

zich in Noord-Aruba, dus ongeveer 
20 minuten rijden naar het eerste 
adres;

• 12:00 expeditie onderbreken voor 
lunch op de kazerne, hier wordt ’s 
middags warm gegeten;

• Mogelijk voortzetten van inkopen, 
dan wel zaken regelen voor leverin-
gen in de middag;

• Terugkoppeling met SMOO over ‘uit-
dagingen’ en mogelijke oplossingen;

• De administratie bijwerken en het 
bijhouden van de uitgaven. Tevens 
het begeleiden van ATB-en voor de 
grotere eenmalige leveringen: het 
project ‘steiger’;

• 17:00 Broodmaaltijd;
• En in de avond doorgaan met de 

voorbereidingen voor de volgende 
dag. Soms nog wat inkopen doen en 
‘s avonds een uurtje of twee ‘eigen 
tijd’.

Deze standaard dagindeling, m.u.v. de 
weekenden met aangepaste ontbijt- en 
overlegtijden, heeft gedurende de gehe-
le oefening mijn dagritme bepaald. Om-
dat men hier vroeg begint met werken, 
de meeste zaken zijn al om 07.00 open, 

was ik geregeld voor het TO-overleg al 
onderweg naar leveranciers om zaken af 
te spreken, die ik dan kon meedelen bij 
de TO-vergadering. 

Time flies when you’re having fun!
Terugkijkend op de oefening kan ik 
alleen maar concluderen dat de oefe-
ning voorbij is gevlogen! Ik heb van het 
eerste tot het laatste moment genoten 
en heb deze oefening dan ook als een 
‘kers op de taart’ ervaren. Een verwerver 
is keihard nodig binnen een (semi) zelf-
standige eenheid met een afgebakende 
opdracht, wanneer men geconfronteerd 
wordt met logistieke uitdagingen zoals 
dit is gebeurd tijdens de afgelopen 
oefening en eigenlijk ook tijdens elke 
andere oefening of missie. Mijn doel is 
altijd: een blije klant die tevreden zijn 
werk kan uitvoeren met de middelen die 
ik voor hem kan regelen. Dat is gelukt!
“Gaat alles dan verder goed tijdens 
zo’n proces?”, hoor ik u denken. Nee, 
natuurlijk niet! Maar dat wordt opge-
lost met regeren ‘vanuit het zadel’ en 
het creatief omgaan met de middelen 
en mogelijkheden. Samen met andere 
functionarissen binnen een staf van een 
eenheid komen we tot werkbare oplos-
singen. En soms komt er een bijzonder 
konijn uit de hoed of een net zo bijzon-
dere ‘out of the box’-optie. Kortom, je 
bent nooit te oud om te leren! En we 
regelen het samen.
Er waren genoeg leermomenten in 
de voorbereiding, de uitvoering en 
de hierna nog volgende afwikkeling. 
Hopelijk leren wij hier als organisatie 

Camp Davis
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naar het schietpunt toe hersteld om 
deze voor calamiteitendiensten be-
gaanbaar te maken. Het bestaande 
schietpunt bestond uit een gravel on-
dergrond, met betonnen keerwanden 
om de gravel in de juiste positie te 
houden. Dit bestaat nu uit keer-
wanden rondom, waarbij het schiet-

Herstelwerkzaamheden Vader Piet
In het noordoosten van het eiland is de 
locatie Vader Piet gelegen. Hier is een 
schietbaan gesitueerd die onder andere 
door de mariniers wordt gebruikt om 
hun schietvaardigheden te onderhou-
den. Het terrein kenmerkt zich door 
het reliëf, dat richting het oosten naar 

de zee afloopt, en door de rotsachtige 
ondergrond. 

Op deze locatie zijn twee projecten uit-
gevoerd die met elkaar verweven waren. 
Enerzijds is het schietpunt verbeterd, 
waardoor deze weer goed gebruikt kan 
worden. Anderzijds is de route van en 

Tekst  ||  Elnt B.A.A. Keijzer, PC Ostpel 105 Gncie WB

Het Ondersteuningspeloton (ostpel) van 105 Geniecompagnie Waterbouw (105 Gncie WB) heeft in 

september en oktober 2021, onder de vlag van Caribean Engineer, de oefening Caribean Pontonnier 

uitgevoerd. Voor het ostpel lag de focus op het uitvoeren van GWW-werkzaamheden en het  

uitvoeren van hijswerkzaamheden. De opdrachten zijn succesvol uitgevoerd en de oefening is  

door het ostpel als een succes beleefd.

eenheden



pelotons, het voorbereiden van de 
ondergrond en het plaatsen van het 
straatwerk waarop het geheel gebouwd 
zal worden is uitgevoerd door het 
ostpel. ||

punt bestraat is. De route van en naar 
het schietpunt toe was slecht begaan-
baar door veel uitstekende rotspartijen 
en kuilen in de weg. Tevens trad er aan 
de weg slijtage op door afstromend re-
genwater richting de zee in het oosten. 
Om deze route begaanbaar te maken is 
er langs de route een sloot aangebracht 
en is er een duiker in de bestaande weg 
aangelegd om het regenwater richting 
de zee af te laten vloeien. Tevens is de 
weg verbeterd met puingrond. 

Straatwerk klasse 2/4 storage 
en Emballage klasse 5
Daarnaast zijn er op de Mariniers-
kazerne in Savaneta werkzaamheden 
uitgevoerd om de infrastructuur te 
verbeteren. De gewenste endstate 
was om een overkapte voorziening te 
maken om Klasse 5 emballage op te 

slaan en om een overkapte voorziening 
te maken waar Klasse 2/4 kan worden 
opgeslagen. 
Het bouwkundige werk was de verant-
woordelijkheid van de waterbouw-

eenheden
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GWW-werkzaamheden ten top.

Rupsdozer in actie.

 De duiker ‘in aanbouw’. 

Mooi werk geleverd door de stratenmakers van het ostpel 105 Gncie WB.

Het terrein kenmerkt 

zich door het reliëf, 

dat richting het 

oosten naar de zee 

afloopt, en door de rots-

achtige ondergrond. 
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bij ‘Object C’, in chronologische volg-
orde, de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 
• de staalconstructie monteren,
• de vloer dichtleggen,
• het dak dichtleggen,
• de gevels bouwen,
• het (met ondersteuning van de BC) 

plat dak aanleggen 
• de afzuiginstallatie aansluiten,
• de hemelwaterafvoer plaatsen,
• de elektra aanleggen en
• het plaatsen van wanden, deuren en 

ramen.

Na een voorspoedige vlucht was op 
28 september de compagnie compleet 
op Aruba. Na een korte inbrief werden 
de mannen gelegerd, de containers 
uitgepakt en werd de bouwplaats inge-
richt. De eerste dagen stonden vervol-
gens in het teken van acclimatiseren. 

Concreet betekende dit dat het peloton 
in de ochtend en middag werkte en ‘s 
avonds rust had. Hier werd direct duide-
lijk dat je vanwege de hitte niet hetzelf-
de werktempo aan kan houden als in 
Nederland. Zweten deed je de hele dag 
door, maar hier raakten de mannen 

al snel aan gewend en dit deed niet af 
aan de motivatie. De mannen wisten 
wanneer de opdracht gereed moest zijn, 
de race tegen de klok was begonnen! 
Na het eerste weekend werd het aantal 
werkbare uren omhoog geschroefd. 

Van ‘s ochtends 07:15 uur tot 22:00 uur 
stond het tweede peloton op de bouw-
plaats. Hierbij waren de geplande werk-
zaamheden ‘hard’, zo is het meermaals 
voorgekomen dat het personeel de 
gehele nacht heeft doorgewerkt totdat 
de werkzaamheden klaar waren. 
Tijdens deze lange werkdagen werd 

Tekst  ||  Elnt J.G.M. Albers, PC 2 Wtrbpel, 105 Gncie WB

Kort na Engineer Victory ’21 werd aan het 2e Waterbouwpeloton (2 Wtrbpel) van 105 Geniecompagnie 

Waterbouw de opdrachten van Caribbean Engineer verstrekt. De grootste opdracht van het peloton  

was de bouw van ‘Object C’, een OVG-huis (optreden verstedelijkt gebied) met verplaatsbare 

binnenwanden. Daarnaast had 2 Wtrbpel een kleinere sub opdracht, namelijk het realiseren van  

de stroomvoorziening van het OVG-dorp Camp Davis. Voor het zomerverlof werd de opdracht 

geanalyseerd en werd de planning gemaakt. Tijdens de planningsfase werd de omvang van de  

opdracht pas echt duidelijk. Het tweede peloton moest echt aan de bak!



eenheden

17

Kortom, een scala aan werkzaamheden 
waarbij alle vakdisciplines aan bod zijn 
gekomen. In de tussentijd werd voor de 
stroomvoorziening van Camp Davis, in 
samenwerking met het Ondersteunings-
peloton, een kabel-tracé gelegd. Hier-
mee werden de gebouwen aangesloten 
op de nieuw geplaatste zonnepanelen 
en het daarbij behorende accupakket. 
Ook dit was een arbeidsintensieve klus 
waarbij de ET’ers geregeld tegen tech-
nische problemen aanliepen. 

Exact conform planning waren de werk-
zaamheden gereed en kreeg ‘Object C’ 
de dag voor oplevering zijn naam. 
‘Treurenburg’ is de nieuwe eyecatcher 
van Camp Davis. Moe maar voldaan kan 
2 Wtrbpel met recht trots terugkijken op 
de getoonde toewijding en veerkracht 
tijdens Caribbean Engineer. ||

Afrondende werkzaamheden

Object C vooraanzicht

Object C zijaanzicht

Feestelijke vooroplevering



tactisch niet direct toepasbaar binnen 
het gemotoriseerde optreden. Een uit-
zondering op de regel is de SPRAT van 
CNIM welke wel echt ontworpen is als 
tactisch bruglegger middel en is dus 
dedicated.

Dedicated versus Universeel
Uitgaan van wat de markt te bieden 
heeft is goed, maar niet helemaal juist 
wanneer men ook beseft dat de gemo-
toriseerde eenheden uit willen gaan van 
een zeer grote spreiding binnen haar 
optreden. Daarbij komt dat dedicated 
brugleggers niet goedkoop zijn dus is 
het onrealistisch al die sub-eenheden te 

Gemotoriseerde bruglegger
Nu zullen sommige lezers wel denken: 
“Een bruglegger op wielen? Dat is toch 
niet zo moeilijk?”. Dat lijkt wellicht zo. 
We hadden immers ook even kunnen 
proeven aan een dergelijk concept; 
de Leguaan Wiel. Een gemotoriseerde 
bruglegger heeft als voordeel dat die 
de snelheid van het gemotoriseerde 
optreden goed kan volgen. Daarnaast 
zijn zulke middelen doorgaans financi-
eel een stuk voordeliger dan een zware 
gemechaniseerde bruglegger zoals de 
Leopard 2 Leguaan. Hierdoor wordt 
het ook realistisch om de verschillende 
assen binnen het verspreide gemotori-

seerde optreden van overgangsmiddelen 
te voorzien.

Een groot nadeel van de huidige markt 
is dat vrijwel al deze verkrijgbare midde-
len ontworpen zijn als aanvulling op de 
gemechaniseerde bruglegger. 
De Leguaan Wiel was daar geen uitzon-
dering op, welke vooral dienst behoorde 
te doen als tactisch transportmiddel bij 
de gemechaniseerde bruglegger (in het 
geval van Noorwegen naast de Leopard 
1 Leguaan) of als low-intensity conflict 
overgangsmiddel in het kader van na-
tionale bijstand of binnen expeditionair 
optreden. Daarom zijn deze middelen 

Ontwikkelingen
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Tekst  ||  Kapitein EJ Hoogterp, Stoff Gap Crossing, PAOST & WBI, Kenniscentrum Genie

Sinds de omvorming van 13 Gemechaniseerde Brigade in de huidige 13 Lichte Brigade en daarbij 

de bijna volledige motorisering van diens optreden ontstonden nieuwe behoeften ten aanzien  

van de mobiliteitssteun. Een gemotoriseerde eenheid heeft immers, door de karakteristieken 

van een wielvoertuig, bij een droge dan wel natte hindernis sneller behoefte aan een overgangs- 

middel dan een gemechaniseerde eenheid. Dit artikel moet een eerste indruk geven in de  

zoektocht die het Kenniscentrum Genie, met behulp van met name 41 Pagnbat, heeft opgestart  

om te komen tot een ideaal overgangsmiddel als onderdeel van die nieuwe bevraagde mobiliteits- 

steun vanuit de gemotoriseerde manoeuvre.

CNIM SPRAT



De Viper is dan wel military of the shelf 
(MOTS), de launcher is specifiek ontwor-
pen voor onze BOXER. De eerste twee 
testen in 2019 en 2020 stonden daarom 
in het teken van het testen van de ge-
schiktheid van die launcher. En hoewel 
de launcher zeker bij de eerste versie 
vrijwel direct over zijn max ging, waren 
beide testen zeker geslaagd te noemen. 
Al is het maar omdat we de leverancier 
van het middel een goed inzicht geven 
in het daadwerkelijk benodigde gebruik 
binnen ons gemotoriseerde optreden.  

Begin november is versie 3 van de laun-
cher uitgeleverd. Voorzien van een ver-
sterkte structuur, sterkere lierkabel en 
betere lier. Hierbij is het de bedoeling 
om begin 2022 langzamerhand er-
varingsgegevens te verkrijgen in het 
opereren met een dergelijk middel. 

Ook is er een spin-off waarbij de Viper 
bekeken zal worden voor het optreden 
binnen de bereden verkenningspelotons 
met de FENNEK. 

Doorontwikkeling
Binnen de industrie is duidelijk ook een 
ontwikkeling aan de gang op basis van 
onze eerste ervaringen en resultaten 
met de Viper en de delta hiervan in 
vergelijking met het gewenste optreden. 
Ook andere landen zijn begonnen met 

voorzien van die overgangsmiddelen. 
Ook is het waarschijnlijk dat eenheden 
binnen het gemotoriseerde optreden 
daar waar mogelijk een hindernis voor-
bijrijden en dus niet altijd gebruik zullen
maken van die dan in grote mate aan-
wezige dedicated gemotoriseerde brug-
legcapaciteit. Een efficiënte en toe-
komstbestendige invulling van de be-
hoefte naar overgangsmiddelen ten 
behoeve van de verhoogde mobiliteits-
steun binnen het gemotoriseerde op-
treden, betekent dus niet meteen dat 
er meer en andere brugleggers moeten 
worden aangeschaft.

Gebruikmakend van de huidige ervarin-
gen en de toekomstige visies van zowel
Nederland en het Engelse Strike Con-
cept lijkt juist een grote spanning te 
ontstaan tussen de aanwezige en toe-
komstige dedicated brugleggers (kwan-
titeit en grondsnelheid) en het wense-
lijke hoog mobiele gemotoriseerde 
optreden binnen een groot Area of 
Operations. Die spanning in mobiliteits-
steun-behoefte kan drastisch worden 
verlaagd. Dit kan d.m.v. universele over-
gangsmiddelen, waardoor individuele 
manoeuvre sub-eenheden zelfstandig 
(met geniesteun) beperktere terreind-
oorsnijdingen kunnen overwinnen. 
Zo kunnen ze aan hun eigen vereiste 
Freedom of Movement voldoen. Door 
die middelen eenheidsgebonden in te 
delen behoeft de classificatie van die 
middelen ook niet hetzelfde te bedra-
gen als die van het zwaarste voertuig 
in de gehele brigade. Doorgaans is dan 
MLC50 voldoende.

Duidelijk is geworden dat er bij gemoto-
riseerd optreden een grotere kans be-
staat op vraag naar universele over-
gangsmiddelen om zodoende de span-
ning in mobiliteitssteun middels enkel 
dedicated brugleggers te verlagen. 
En dat in een hoog mobiel tactisch 
scenario. Dergelijke middelen zijn niet 
voorhanden, maar zeker bij de start van 
deze zoektocht in 2018 wist het Kennis-
centrum Genie (KC GN) ook niet goed 
welke richting men op moest. Dit alles 
zorgde voor het ontstaan van het Con-
cept Development & Experimentation 

(CD&E) licht Gap Crossing middel Genie 
wat later de CDE Viper is gaan heten.

CD&E Viper
De CD&E Viper geldt als de fysieke start 
van de zoektocht naar een gedegen 
‘programma van eisen’ en het concept 
of operations (CONOPS) voor een ge-
wenst medium overgangsmiddel, dat 
past bij het gemotoriseerde optreden. 
Doorgaans werkt de industrie in de 
niche van militaire brugslagmiddelen 
sterk vraag gestuurd. Wanneer een 
gewenst middel niet voorhanden is, zal 
vanuit een bestaande basis toegewerkt 
moeten worden naar die nieuwe midde-
len. De Viper inclusief launcher geldt als 
zo’n bestaande basis en één hiervan is 
begin 2019 aangekocht. 

De Viper is een MLC45 brugmiddel, 
origineel ontworpen voor de MOWAG 
EAGLE 4X4 (zelfde klasse als de 12kn 
IVECO), en is bedoeld voor expeditionair 
optreden. Niet helemaal passend in het 
tactische scenario maar voldoende om 
te dienen als de eerder aangegeven 
basis. Wel is de launcher door de fabri-
kant aan de BOXER GNGP/Cargo aange-
past. Bij binnenkomst is het middel tij-
delijk ingedeeld bij 412 Pagncie om hier-
mee de eerste ervaringen op te doen. 
En dat meteen op gebruikersniveau. 

Ontwikkelingen
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het bekijken van dergelijke specifieke 
medium overgangsmiddelen om het 
gemotoriseerd optreden te kunnen 
ondersteunen. Zij informeren regelmatig 
naar onze bevindingen.  
Voor Nederland zijn er een drietal zaken 
centraal komen te staan. Het voertuig 
mag niet aangepast worden aan de 
brug (universeel) om de flexibiliteit in 
het optreden hoog te houden. 
Er kan redelijk met het middel door het 
terrein worden verplaatst en het middel 
wordt vooruit gelanceerd, zodat de snel-
heid binnen het snelle gemotoriseerde 
optreden wordt gewaarborgd. 
Met dit in gedachte is het KC GN be-
gonnen met het vervolgtraject op de 
CD&E Viper waarbij de Cobra als nieuwe 
basis fungeert. De industrie zit in ieder 
geval niet meer stil. To be continued... 
Gap Crossing, Get over it. ||

Bronnen: 
MTO Medium, Ervaringen uit Test Viper 
1 (2019) en 2(2020), ‘The Strike Hand-
book, ‘The boldest measures are the 
safest’, part 1’, UK MoD, 2020.
Foto’s: kapitein Hoogterp.
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VIPER tweede test op de Oirschotse 
heide: brug neer

VIPER tweede test Oirschotse heide

De mogelijk nieuwe basis: “Cobra”
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plannen. Oudere mobiele wapensys-
temen worden, gecamoufleerd als 
boerderij, schuur of woonhuis, tactisch 
statisch geplaatst.

Het boek is een welkome aanvulling 
voor de collega die geïnteresseerd is 
in fortificatiën en verdedigingswerken. 
Jammer genoeg ontbreken de verde-
digingswerken van de Zwitserse lucht-
macht. Misschien is daar ook nog wel 
een boek over te vinden...

Mocht u in Zwitserland op vakantie 
gaan en tijd over hebben: verschillende 
verdedigingswerken zijn als museum 
te bezoeken.

Uitgeverij Orell Füssli Verlag Zürich
ISBN 3-280-01844-7 ||

Elk land heeft zo zijn eigen kenmerken, 
vaak gerelateerd aan het terrein. Zo wa-
ren in de voormalige Warschaupactlan-
den onder de grotere staatsbedrijven 
grote bunkers gebouwd, verdeeld over 
het te verwachten gevechtsveld. 
In bergachtige gebieden kan men boven 
het maaiveld in de bergen tunnels en 
bunkers aanleggen, daar waar wij on-
dergronds moeten. Dat laatste heeft na-
tuurlijk ook te maken met de ‘camoufla-
ge’. Collega’s die de tweedaagse van 
Bern hebben gelopen en daar gelegerd 
zijn geweest, zijn bekend met onder-
grondse infra in de bergen. Laat over 
dat laatste nu een boek geschreven zijn.

Het boek, mooi ingebonden en van 
groot formaat, begint met de eerste 
Zwitserse verdedigingswerken en plan-
nen uit 1815 en eindigt met toelich-
tingen en duidelijke foto’s van recente 
bouwwerken. Net als in Nederland 
waren het de grote steden die als ves-
ting werden gebouwd om mensen en 
goederen van waarde te beschermen. 
Geneve en Zurich zijn de twee bekend-
ste uit de oude tijd.

De schrijvers beschrijven de opbouw 
van het leger en de organisatie rond de 
bouwwerkzaamheden. Grote aantallen 
militairen voor zo’n klein land, maar 
met het doel altijd neutraal te blijven, is 
een groot leger van belang. Zwitserland 
kende in de 19e eeuw het grote Duitse 
rijk, Oostenrijk, Frankrijk en Italië als 
vijanden. Naast een groot leger waren 
goede verdedigingswerken dus ook van 
groot belang. Het boek is geschreven 
als een tijdreis. Stapsgewijs nemen de 
auteurs de lezer mee van de vesting-
werken en waarnemingstorens naar 
rijdende verdedigingswerken, geschuts-
torens en de latere kazematten, ein-
digend met de moderne verdedigings-
systemen.

De boost begint rond de Tweede 
Wereldoorlog met de bouw van on-
dersteuningspunten met luchtafweer 
en zoeklichten. Wanneer de landen 
rondom hen meer tanks aanschaffen, 
worden mogelijke frontlijnen aangepakt 
en versterkt met tankhindernissen en 
-grachten. Met de bouw van de grote 
tunnels in het land moeten ook deze 
worden opgenomen in de verdedigings-

Tekst  ||  Redactie

Een land met een goede defensieorganisatie heeft voorberei- 

dingen getroffen ter verdediging van het grondgebied. Dit is al 

eeuwenlang een vaststaand feit. In Nederland kennen we nog de 

oude forten en waterlinies maar ook de bunkers uit de Tweede 

Wereldoorlog. Minder bekend zijn de 1700 bunkers uit de tijd  

van de koude oorlog waarvan er verschillende nog in gebruik  

zijn. (Jaarlijks kunt u er in Rotterdam enkele bezoeken tijdens  

de open dagen van de ondergrondse infra.) Het boek is een 

welkome aanvulling 

voor de collega 

die geïnteresseerd is 

in fortificatiën en 

verdedigingswerken. 



De Bloemendaalse gemeenschap werd diep 

getroffen door de Duitse bezetting in de 

Tweede Wereldoorlog. Evacuaties, razzia’s, 

verlies van dierbaren, angstige momenten 

bij huiszoekingen, hongersnood en geweld 

behoorden tot het dagelijks leed. Vooral 

Joodse ingezetenen kregen het erg zwaar te 

verduren. Dit nieuwe 208 pagina’s tellende 

boek is een waardevolle aanvulling op de 

geschiedschrijving over deze zwarte periode 

uit de Bloemendaalse geschiedenis. Auteur 

Lisa van de Bunt gebruikte bij het schrijven 

van dit boek veel historische bronnen en 

ooggetuigenverslagen. Het unieke fotomate-

riaal, o.a. afkomstig uit het Noord-Hollands 

Archief en uit privécollecties, geeft een 

waarheidsgetrouw beeld van Bloemendaal in 

de oorlogsjaren. Niet alleen het leed wordt 

belicht. Naast de donkere kanten van de 

bezetting wordt ook een indruk gegeven van 

de saamhorigheid en de elementen van hoop 

en vreugde, die ondanks alles ontstonden. ||

ISBN 978-90-77285-58-9

Oorlogsgeheimen ontrafeld, 

hoe levens voorgoed veranderden 

door de Bijzondere wet na 

de Tweede Wereldoorlog.

Een zoektocht naar de waarheid. 

Omdat haar familie, vlak na de oorlog 

werd beschuldigd van verraad, en 

Sofie daar na al die jaren nog steeds 

mee worstelt, gaat ze op zoek naar de 

waarheid. Wat gebeurde er werkelijk in 

1943 toen Joodse onderduikers werden 

verraden? Waarom werd juist haar 

oma gestraft? Werd de verzetsman 

Johannes Post wel op het landgoed in 

Ugchelen gearresteerd? Sofie ontdekt 

dat er een groot verschil bestaat tussen 

geschiedschrijving en wat nabestaanden 

vertellen, en hoe dichter ze bij de waar-

heid komt, hoe meer ze wordt tegenge-

werkt. Als ze uiteindelijk persoonlijk 

bedreigd wordt, is ze vastbesloten de 

waarheid boven water te halen en dringt 

ze steeds dieper door in een wereld 

van spionage, verraad en intriges. ||

ISBN 978-94-64247-05-3

Het uitzonderlijk verhaal van 

een Joodse verzetsvrouw. 

Tot de bezetting van Nederland had het 

feit dat Selma Velleman (1922) joods was 

geen grote rol in haar leven gespeeld, 

maar nu werd het ineens een kwestie van 

leven en dood. Hoewel ze in 1942 werd 

opgeroepen om zich te melden voor een 

werkkamp, wist ze daar onderuit te 

komen. Ze sloot zich aan bij het verzet: 

onder de naam Margareta van der Kuit, 

ofwel Marga, vervalste ze documenten 

en koerierde ze door het land. 

Verscheidene keren ontsnapte ze aan 

de nazi’s, maar in juli 1944 werd ze 

verraden en via Kamp Vught naar 

Ravensbrück gedeporteerd. 

Haar vader, moeder, zusje Clara, haar 

oma, tantes, ooms, neven en nichten 

hebben de oorlog niet overleefd. Al die 

tijd wist niemand dat ze Joods was, en 

niemand kende haar echte naam. 

Pas na de oorlog durfde ze die weer 

uit te spreken: Selma Velleman. ||

ISBN 978-94-00404-79-3

aanbevolen
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Onderstaande boeken verdienen de aanbeveling om te lezen. Het zijn geen boeken die betrekking hebben op de Genie 
maar er wel een band mee hebben door de auteur(s) of door de locatie waar het zich afspeelt.

Lief en leed in Bloemendaal 

1940-1945

auteurs: Lisa van de Bunt, Carin 
van Riessen en Michel Niesen

auteur: 
Jolande van Gorssel

auteur:
Selma van de Perre

Een splinter

in de ziel

Mijn naam is

Selma

LISA VAN DE BUNT
CARIN VAN RIESSEN

MICHIEL NIESEN

De Bloemendaalse gemeenschap werd diep getroffen door de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Evacuaties,  

razzia’s, verlies van dierbaren, angstige momenten bij huiszoekingen, hongersnood en geweld behoorden tot het  

dagelijks leed. Vooral Joodse ingezetenen kregen het zwaar te verduren. Dit boek is een waardevolle aanvulling op  

de geschiedschrijving over deze zwarte periode uit de Bloemendaalse geschiedenis. Veel historische bronnen, oog- 

getuigenverslagen en fotografie illustreren herkenbare plaatsen in Bloemendaal. Wat te denken van de invasie 

van Duitse soldaten op de Bloemendaalseweg, de wegblokkades op de Kleverlaan en de inslag van V1-bommen in  

Vogelenzang. Niet alleen het leed wordt belicht. Naast de donkere kanten van de bezetting wordt ook een indruk  

gegeven van de grote mate van saamhorigheid en de elementen van hoop en vreugde, die ondanks alles ontstonden. 

LIEF EN LEED IN BLOEMENDAAL   1940-1945

Ontwerp en realisatie door de 
vormgever van Promotor!
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U snapt het al, het was een mooie 
middag!

ONTVANGST
Op 27 augustus, rond 11:00 uur, verza-
melden de spelers voor het golftoernooi 
en deelnemers aan de golfclinic zich op 
golfpark de Loonsche Duynen voor het 
12de VOG/VGOO-golftoernooi. 

Onder leiding van de grote organisator 
Michel Monteban, gingen Daan, Ton, 
Eric-Jan, Sander, Wim en ondergeteken- 
de om 13:00 uur in twee flights van 
start voor de ‘verkenningsronde’. Onder 
de rook van de Efteling in Kaatsheuvel, 
we speelden immers op Golfpark De 
Loonsche Duynen, was het hard werken 
om een goed resultaat neer te zetten.

Na 4 uur ‘ballen slaan’ heeft ieder zich 
op het mooie terras het welverdiende 
biertje goed laten smaken. 
Daar werd meteen aangegeven dat 
slechte scores zeker niet aan de spelers 
heeft gelegen, maar dat het gras te lang 
of te kort was, de bunkers hadden nooit 
op die plaatsten mogen liggen en waar-
om zoveel water in de speellijn? 

Het jaarlijkse VOG/VGOO-golftoernooi heeft gelukkig dit jaar, ondanks de nog steeds aanwezige 

maatregelen door COVID-19, weer doorgang kunnen vinden. Hoewel de toernooidatum vrijdag  

27 augustus was, begon de voorpret al op vrijdag 6 augustus. Rond de lunch kwamen 7 die hard 

golfers bijeen om de baan te gaan ‘verkennen’. Dat was de officiële reden. Het daadwerkelijke doel 

van deze dag laat zich raden, maar wedstrijden spelen met voorkennis klinkt verdacht.

Tekst  ||  Arnold Wever
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van de sport: golfen, weer helemaal 
duidelijk. Helaas konden de deelnemers 
in de baan dit jaar, vanwege de corona-
maatregelen, niet getrakteerd worden 
op een lekkere uienrats, uitgeserveerd 
door een marketentster. Dit gemis werd 
door de RA aan het einde van de prijs-
uitreiking ruimschoots goed gemaakt.

Ook dit jaar had organisator Michel 
weer zijn uiterste best gedaan om al 
direct na zijn binnenkomst de weer-
goden te wekken. Aan het einde van de 
middag, terwijl nog meer dan de helft 
van de spelers binnen moest komen, 
viel de regen met bakken tegelijk uit de 
hemel. Goed voorbereide spelers met
paraplu’s en afdekzeiltjes hielden het 
nog redelijk droog. Zij die deze voorbe-
reiding niet hadden getroffen kwamen 
als verzopen katten binnen in het 
clubhuis. Na binnenkomst kwamen al 
direct de sterke verhalen over gemiste 
putts, ballen die goed bedoeld waren 
maar hun weg de bosjes in vonden en 
het gebrek aan spelritme, los. 
Uiteraard werd de schuld neergelegd 
bij van alles en nog wat, behalve bij de 
speler zelf. Dat maakt het spel ook zo 
vermakelijk. Kaarten werden door de 
spelers ingevuld en ondertekend en in-
geleverd bij Michel. Het was zijn verant-
woordelijkheid om als hoofdwedstrijd-
leiding om, m.b.v. een totaal ondoor-
zichtige methode, de winnaars van 
deze dag te bepalen. 

DE UITSLAG
Zoals ieder jaar, was de uitslag ook dit 
jaar weer een verrassing. Er was voor 
zowel de dames als de heren een wissel-
trofee voor diegene die de bal met één 

Er zouden die dag 56 actieve golfers 
aan het toernooi deelnemen en 11 ent-
housiaste aspirant golfers namen deel 
aan de clinic. Bij de golfers waren 5 
onderofficieren, waarvan sommigen met 
hun partner, aanwezig en bij de clinic 
waren 2 onderofficieren present. 
Het streven is uiteraard om deze aan-
tallen in de komende jaren drastisch te 
verhogen! Niet alleen militairen, oud-
militairen en hun partners kwamen in 
grote getalen naar Kaatsheuvel. Ook de 
genie-relaties uit het bedrijfsleven waren 
weer ruim vertegenwoordigd. 

Na het ontvangst en het grote uitzoeken 
wie er met wie zou spelen, was het tijd 
voor Michel om de dag te openen met 
een welkomstwoord. Hierin werd uite-
raard iedereen welkom geheten en 
kreeg de nieuwe voorzitter van de VOG, 
Tjeerd Blankestijn de gelegenheid om 
zich tot de enthousiaste deelnemers te 
richten. 

Nadat hij zijn toespraak met een serieu-
ze noot over de problemen in Afghani-
stan was begonnen, wenste hij ieder-
een een fijne dag toe en vanwege het 
gezamenlijke VOG/VGOO-karakter van 
de dag nam ook de voorzitter van de 
VGOO, Daniel de Groot het woord. 
Omdat hij tot nu toe, i.v.m. zijn lang-
durige afwezigheid, nog geen gelegen-
heid had gehad om formeel afscheid te 
nemen van de vorige voorzitter van de 
VOG, werd Huib van Lent naar voren 
geroepen. Daniel bedankte Huib voor 
de langdurige en goede samenwerking 
tussen de beide verenigingen. 
Nadat Michel, vanwege het hoge gene-
raals- en kolonelsgehalte de aanwezigen 

op het hart drukte dat vandaag rangen 
van ondergeschikt belang waren, werd 
de speelvorm door Michel verduidelijkt. 
In groepen van 4, zogenaamde flights, 
werd om 12:00 uur op hole 1 en hole 
10 gestart. Na 8 á 10 minuten kon de 
volgende flight starten. Met in totaal 
14 flights was het veld bijna vol. 
Om aan niet-golfers kort uit te leggen 
welke vorm van golf er werd gespeeld: 
alle spelers in een flight moesten af-
slaan, waarna gezamenlijk mocht wor-
den bepaald welke bal de beste positie 
had, om vandaaruit verder te spelen. 
Uiteraard met als doel om in zo min 
mogelijk slagen de bal in de hole te spe-
len. Bijkomende regel was wel dat van 
iedereen in de flight 4 maal zijn of haar 
balpositie gebruikt moest worden na 
de afslag. Deze speelvorm wordt in de 
golfwereld ‘Texas scramble’ genoemd.
Na al deze informatie en een startend 
‘reünie-hoog’ gehalte, verplaatste ieder 
zich naar de baan. De clinic-deelnemers 
hadden op het terras nog even tijd voor 
een kleine versnapering, omdat de clinic 
pas om 13:00 uur zou starten. Een golf-
clinic is eigenlijk een hele korte golfcur-
sus om mensen die onbekend zijn met 
golfen aan deze sport te laten proeven.

DE WEDSTRIJD
Nadat alle flights, met ca. 8 minuten 
tussenruimte tussen de flights, gestart 
waren, was het tijd voor opperste con-
centratie bij het golfspel. 
Mooie afslagen werden afgewisseld met 
ballen die links en rechts de baan uit 
vlogen. Prachtige ballen over de water-
partijen en bunkers, gevolgd door weer 
een sierlijke plons in het water of plof in 
het zand. Voor menigeen werd de naam 
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slag het dichtst bij de vlag kon slaan. 
Daarnaast was er ook een wisseltrofee 
voor de dame en heer, die op 1 specifie-
ke hole de bal het verst kon slaan. 
Winnares van beide prijzen bij de dames 
werd door alle deelnemers als zeer ver-
dacht beschouwd; Barthy Monteban. 
Inderdaad, de vrouw van. Zij mocht bei-
de wisseltrofeeën in ontvangst nemen. 
Gelukkig waren er voldoende getuigen 
om alle verdenkingen te ontkrachten 
en beide prijzen waren dan ook zeer 
verdiend. 

Bij de heren ging de wisseltrofee voor 
de bal die het dichtst bij de vlag was 
geslagen, de zogenaamde neary, naar 
Xander Hartsuiker. De wisseltrofee voor 
de verst geslagen bal bij de mannen, de 
longest, ging naar Peter Lourens. En na 
al deze persoonlijke trofeeën, was het 
tijd voor de bekendmaking van de beste 
flight van deze editie van het VOG/
VGOO-golftoernooi. 

De derde plaats ging naar flight 11, 
bestaande uit Jeffrey Vincentie, Sander 
van Ophoven, Rita Vermeulen en 
Reinder Carton. De tweede prijs was 
voor flight 4, bestaande uit Maartje 
Wever, Koen Gijsbers, Jaap Branden-
burg en Hans Bus. De eerste prijs, 
en dus tevens winnaar van de VOG/
VGOO-wisseltrofee ging naar flight 7, 
bestaande uit Glen Vincentie, Berend 

Winnares van beide 

prijzen bij de dames 

werd door alle 

deelnemers als zeer 

verdacht beschouwd; 

Barthy Monteban. 

Inderdaad, 

de vrouw van.

De winnaars van 2021: Berend Smits, Hugo Leyte, Glen Vincentie en Raoul Persoon. 

Het was na afloop nog lang gezellig.

Derde plaats voor flight 11: 
Sander van Ophoven, Reinder Carton, 
Jeffrey Vincentie en Rita Vermeulen.

Tweede plaats voor flight 4: 
Hans Bus, Maartje Wever, Jaap Branden-
burg en Koen Gijsbers.

De wisseltrofee voor longest bij de 
heren, ging naar Peter Lourens.
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Smits, Hugo Leyte en Raoul Persoon.  
Na deze, zoals gewoonlijk verrassende 
uitslag was het tijd om de middag voort 
te zetten met de traditionele barbecue. 
De kok van het restaurant had zijn ui-
terste best gedaan om het iedereen op 
culinair gebied naar de zin te maken. 
En dat is zeker gelukt! De RA was uiter-
aard van de partij om onze tradities uit 
te dragen.

In de loop van de avond, na veel bij-
praten over golf en andere belangrijke 
zaken in het leven, was het tijd om weer 
afscheid van elkaar te nemen en reikhal-

zend uit te zien naar de volgende editie 
van het VOG/VGOO-golftoernooi. 
Via deze weg willen we de organisator 
Michel Monteban, maar ook Wim Rij-
kaart van Capellen van iGolf en John 
Akkerman van Green Paper bedanken 
voor hun bijdrage in het beheersbaar 
houden van de kosten.
Tijdens de VOG/VGOO-golfdag heeft 
Wim Rijkaart van Cappellen contact 
gehad met een aantal leden van de 
VGOO en de VOG. Hierbij heeft hij het 
idee geopperd om een Genie Golf Club 
te ‘creëren’. In onderstaand artikel legt 
hij uit wat zijn ideeën zijn. ||

Het initiatief is toen genomen om jaarlijks een genie golf-
toernooi te organiseren en inmiddels voorziet dat in een 
behoefte. Maar één keer per jaar met de geniecollega’s 
golfen is ook maar minimaal, denken wij. Reden om na te 
denken daar wat meer van te maken. 

Dat is dan ook de aanleiding om de animo te peilen om 
wat vaker, misschien zelfs regelmatiger elkaar te ontmoe-
ten op een golfbaan, ergens in dit land. Iemand moet dat 
organiseren en begeleiden en ondergetekende is al zo’n 
22 jaar in Nederland bezig om golf meer uit de traditionele 
hoek te halen en te zorgen dat voor ieder die dat wil de 
mogelijkheid om golf te spelen wordt geschapen. 
Ook nu weer spreekt het me aan te bezien of zoiets ook 
voor de genie gaat lukken, daarom het idee is om de Genie 
Golf Club op te richten. 

Wat doet dan zo’n club. Globaal gezegd:
• Leden of belangstellenden die nieuw in de golfwereld 

zijn, wegwijs te maken in de ietwat ondoorzichtige 
Nederlandse golfwereld; 

• Verzorgen dat geniegolfers op een redelijke wijze hun 
golfhandicap kunnen vaststellen en vastleggen;

• Verzorgen dat leden van de Genie Golf Club op een 
aanvaardbaar prijsniveau golf kunnen spelen;

• Organiseren van golfpartijtjes voor de leden, maar ook 
faciliteren dat leden onderling op een gemakkelijke 
wijze golfafspraken met elkaar kunnen maken. 

Als we dit allemaal willen, moeten we kunnen aansluiten 
bij een grotere faciliterende organisatie. Daartoe kan de 
Genie Golf Club worden ondergebracht bij de iGolf-
organisatie. Zie daarvoor de website: www.igolf.nl.
In Nederland vragen we dan altijd: “Wat moet dat kos-
ten?” Daar is een complex antwoord op te geven. 

Er zijn nl. diverse mogelijkheden van spelen; op een 18 
holes lange baan op prime time tot de pitch&putt variant. 
Dat verschilt nogal wat. De kosten voor het lidmaatschap 
van de Genie Golf Club zullen marginaal zijn, afhankelijk 
van wat een lid wil op het gebied van handicapregistratie. 
Stel dat je het een leuk idee vindt en mee wilt doen, laat 
mij dat dan weten op mijn mailadres. Suggesties of vragen 
zijn welkom. De bedoeling wordt dan om begin voorjaar 
2022 een bijeenkomst te organiseren ergens midden van 
het land om een en ander te starten. Dat gaat dan ook wel 
ergens zijn waar gegolft kan worden. 

Keep swinging,
Wim Rijkaart van Cappellen
wgrijkaart@gmail.com ||

Golf spelen is sociaal en uitdagend. Het is gezond om golf te spelen en ook moeilijk en juist daarom 

leuk. Anderen vatten het samen door te zeggen dat golf is bedacht om mensen te leren, goed met  

teleurstellingen om te gaan. Binnen de genie zijn we zo’n 12 jaar geleden begonnen om golf meer  

op de kaart te zetten als vrijetijdsbesteding.
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de hoogste onderscheiding binnen de 
Genie. Wout Heijmans en Marcel van 
de Broek namen de legpenning namens 
alle betrokkenen in ontvangst.
Rond het middaguur vond er nog een 

Deze compagnie heeft veel hulp ver-
leend bij de zware klussen, zoals het 
hijswerk. Veel museumstukken (bouw-
machines, bruggen, bunkers) hebben 
immers een andere plaats in de tuin 
gekregen. Door een ferme klap tegen 
de klepel aan de grote bel bij de ingang 
van het museumgebouw, is de tuin 
geopend verklaard. Bij de opening van 
de tuin kon 105 Gncie Waterbouw 
helaas niet aanwezig zijn, omdat zij op 
oefening was op Aruba.

Na de officiële openingshandeling werd 
het woord aan de Regimentscomman-
dant, kolonel Ed Caelen gegeven.

Waardering
Hij dankte alle vrijwilligers voor gedane 
arbeid en activiteiten in het museum. In 
de tuin is volgens de kolonel de cultuur 
van de Genie terug te zien aan de hand 
van de drie typerende kenmerken:
• technische wijsheid,

• oplossingsgerichtheid,
• samenwerken.

Alle vrijwilligers werden gezamenlijk be-
loond met de Regimentslegpenning, 

Tekst  ||  Henk Becks, vrijwilliger in het Geniemuseum

In enkele edities van de ‘Promotor’ hebben we u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 

de Genietuin. En die is inmiddels zo goed als gereed. Op vrijdag 1 oktober heeft de officiële opening 

plaatsgevonden. De scheidende voorzitter, generaal-majoor bd Marcel van den Broek, gaf een  

opsomming van de vele werkzaamheden die verricht zijn. Hij bedankte daarbij de vrijwilligers van het 

museum, maar ook 105 Geniecompagnie (Gncie) Waterbouw. 

De Regimentslegpenning voor alle vrijwilligers

regiment



officiële handeling plaats, namelijk de 
overdracht van het voorzitterschap van
de Stichting Historische Genieverza-
meling. 

Nieuwe voorzitter
Per 1 oktober heeft de heer Burg Valk, 
kolonel bd. en voormalig Regiments-

commandant het stokje overgenomen 
van Marcel van den Broek. 
In de middag verplaatste het gezel-
schap zich naar het veteranencafé ‘de 
Brug’, waar onder het genot van een 
drankje kon worden bijgepraat. 
De dag werd afgesloten met een goed 
verzorgde barbecue.

As uitstrooiing
Op 7 september 2021 heeft de eerste 
uitstrooiing plaats gevonden op het 
nieuwe veld. 
Op die dag werd de as van wijlen Piet 
van Dijck door zijn nabestaanden uit-
gestrooid in het bijzijn van veel oud-
collega’s. ||

regiment
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Foto boven: Een gezellig samenzijn in ‘de Brug’ - Foto onder: De nieuwe- en scheidende voorzitter
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dering. Na de opening hebben we stil-
gestaan bij onze ontvallen leden Bob 
Bakker, Henk Schuurs en Nestor Piet van 
Dijk. Ze zijn herdacht door een minuut 
stilte in acht te nemen.  

Na dit moment werd er teruggekeken 
op het afgelopen verenigingsjaar; de 
alternatieve uitvoering van de Genie 
Relatiedag door middel van Masterclas-
ses, het verenigingsblad de Promotor, 
noemenswaardige berichten uit het 
Regiment en ledenaantallen. Na deze 
punten ging het over in verenigings-
zaken, zoals de kascontrole en de 
bestuurszaken. 

Er werd afscheid genomen van niet-her-
kiesbare bestuursleden aoo bd Tonio 
van Rhee, aoo bd Joep Beljaars en aoo 
Jan-Willem Timmermans. Ze werden 
bedankt voor hun jarenlange bewezen 
diensten met een vloeibaar afscheidsge-

De dag begon met een ontvangst op 
het zonovergoten terras van de Bavaria 
brouwerijcafé. Hier kon iedereen onder 
het genot van een drankje weer even 
bijpraten en, waar nodig, met elkaar 
kennismaken. Rond 12:00 uur werden 
we verzocht naar de eetzaal te gaan om 
daar met z’n allen een kopje soep met 
lekkere broodjes te eten en een basis te 
leggen voor de brouwerij-tour.

RONDLEIDING
We vertrokken vanaf het Bavaria brou-
werijcafé in groepen met een typisch 
blauw ‘tourtreintje’ naar de brouwerij 
vlak achter het café. 

We begonnen met de rondleiding op de 
plek waar de eerste steen werd gelegd. 
Vanaf hier doorliepen we, al wande-
lend over het terrein van de Bavaria 
brouwerij, het gehele bierbrouwproces. 
Bijzonder is dat Bavaria als een van 

de weinigen beschikt over zijn eigen 
mouterij, waar gerst gemout wordt en 
klaargemaakt wordt om er bier mee te 
kunnen brouwen. Gedurende de tour 
kwamen we ook langs een aantal histo-
rische plekken van de brouwerij, zoals 
het oude brouwhuis. 

Een smetteloos blauw betegelde ruimte 
met koperen ketels, welke nu plaats 
hebben gemaakt voor roestvrijstalen 
brouwketels in een fabriekshal. Tijdens 
de rondleiding kregen we een aantal 
keren diverse ‘tussenproducten’ te proe-
ven van wat uiteindelijk bier moest wor-
den. De rondleiding kwam eindigde op 
het caféterras waar we in de zon kon-
den genieten van het eindproduct.

ALV
Aansluitend moesten de ‘heren genis-
ten’ zich in de vergaderzaal verzamelen
voor de 45ste Algemene Ledenverga-

Tekst  ||  Sgt Michel Caudron

De afgelopen tijd stond in het teken van diverse coronamaatregelen, die veel gevolgen hebben  

gehad op sociale evenementen. Gelukkig waren deze dusdanig versoepeld dat de VGOO de  

jaarlijkse Contactdag, voor de leden en hun partner, door kon laten gaan. Dit jaar vond de Contact- 

dag en de ALV op 17 september plaats in de Bavaria brouwerij in Lieshout.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
& VGOO CONTACTDAG 2021

vereniging
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als VGOO-leden met partners eindelijk 
weer onder elkaar konden zijn en met 
elkaar konden genieten. 

Hopelijk kunnen we ook volgend jaar 
weer genieten van een soortgelijke dag, 
alleen dan op een nieuw uit te kiezen 
locatie. Tot volgend jaar, sodeju! ||

schenk. Vervolgens werden de nieuwe 
bestuursleden Sgt1 Noureddine Chaibi 
en Sm Paul Rila verwelkomd in het 
bestuur. 

DINER
Na alle officiële plichtplegingen kon er 
genoten worden van een heerlijk diner-

buffet, maar voordat het buffet geo-
pend werd greep de RA de kans om 
officieel bekend te maken dat Karel 
Thijssens onze nieuwe Nestor is. Na het 
buffet werd de dag afgesloten met een 
drankje op het terras en kwam deze 
Contactdag tot een einde. Al met al 
was het weer een mooie dag waar we, 

Na de opening hebben we stilgestaan bij onze ontvallen leden Nieuwe bestuursleden links Sm Rila, rechts Sgt1 Chaibi

Nestor Karel Thijssens Afscheid Tonio van Rhee Afscheid Joep Beljaars Afscheid J.W. Timmermans
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nog niet heeft gedaan dan verzoek ik u 
om dit straks alsnog te doen. Voordat ik 
de vergadering open wil ik namens het 
bestuur aangeven dat wij nog een aan-
vulling op agendapunt 10 Bestuursver-
kiezing hebben. Ook sm Paul Rila heeft 
zich verkiesbaar gesteld. Verder heeft 
de secretaris voor deze vergadering 
geen nagekomen agendapunten 
ontvangen. Mocht iemand nog een 
nagekomen agendapunt hebben die 
hij graag toe wil voegen aan de verga-
deragenda, dan verzoek ik hem om dit 
nu aan te geven. Dan open ik hierbij de 
vergadering. Hamerslag!

II. MEDEDELINGEN: 
(letterlijke tekst voorzitter)
Ik heb jullie allemaal reeds welkom 
geheten, maar namens ons allen wil ik 
een aantal bijzondere gasten specifiek 
benoemen:
i)  Onze aanwezige Ereleden: Karel 

Thijssens, Gerrit Beerkens, Bernard 
Oude Nijhuis, Martin Curfs en Toine 
van Ooijen. Bedankt dat jullie er 
allemaal zijn;

ii)  Pim van Gurp, als RA en VGOO-
lid. Bedankt dat je ondanks alle 
regimentsverplichtingen toch de 
mogelijkheid hebt gevonden om 
hier aanwezig te zijn. 

iii)  Uiteraard bent u allemaal bijzonder, 

Aanwezig
Bestuur: aoo bd Van Rhee, aoo bd 
Beljaars, aoo bd Jogems, aoo bd Van 
Wensveen, aoo Timmermans, aoo 
Slingerland, sm De Groot en Sm Goijarts
Ereleden: Karel Thijssens, Gerrit Beer-
kens, Bernard Oude Nijhuis, Martin 
Curfs en Toine van Ooijen.
Leden: 27
Nestor: -

Afwezig met kennisgeving
Bestuur: sgt1 Carpentier, sgt1 bd 
Wedman
(Ere)Leden: diverse leden 

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen, voorzitter
3. Goedkeuring notulen 44e ALV d.d. 

2 oktober 2020
4. Hoofdpunten afgelopen vereni-

gingsjaar, secretaris
5. Reacties op het financieel overzicht, 

penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Aanstellen nieuwe 

kascontrolecommissie
8. Nagekomen agendapunten
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Beantwoorden rondvraag
12. Bestuursverkiezing  

 Aftredend en herkiesbaar:  
 aooi Erik Slingerland
 smi Daniel de Groot 
 Aftredend en niet herkiesbaar: 
 aooi Jan-Willem Timmermans
 aooi b.d. Tonio van Rhee
 aooi b.d. Joep Beljaars
 Verkiesbaar;    

sgt1 Noureddine Chaibi
 sm Paul Rila (nagekomen agenda-
 punt)
13. Installatie nieuw bestuur 
14. Afsluiting

Welkom
Na de ontvangst van de leden in het 
Brouwerij café te Lieshout en de daarop 
volgende rondleiding in de Bavaria brou-
werij druppelen we rond 15.30 uur bin-
nen om te starten met de ALV.

I. OPENING 
(letterlijke tekst voorzitter)
Beste leden, ik wil jullie allereerst na-
mens het gehele bestuur allemaal van 
harte welkom heten op onze Algemene 
Leden Vergadering. Vandaag houden 
we de 45e jaarvergadering van de 
Vereniging Genie Onderofficieren. Voor 
mij gemakkelijk te onthouden, want dat 
is ook mijn leeftijd. Ik verwacht dat alle 
aanwezigen de presentielijst hebben in-
gevuld die bij de ingang ligt. Als u dit 

45E ALGEMENE LEDEN- EN

17 SEPTEMBER 2021 TE LIESHOUT

JAARVERGADERING

alv 2021
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brengen en dat willen we ook graag zo 
houden. Mocht u dus iets interessants 
hebben wat een mooi artikel voor in het 
blad betekent, laat het Erik Slingerland, 
Arnold Wever, Joep Beljaars of Michel 
Caudron weten. Zij hebben tips nodig, 
zodat zij mensen kunnen vragen om 
een artikel te schrijven. 
Graag wil ik een applaus vragen voor de 
redactie en alle mensen die de moeite 
nemen om een artikel voor ons Maga-
zine aan te leveren.

Voor het samenstellen en uitbrengen 
van onze Promotor werken wij nog 
altijd samen met Green Paper Associa-
tion. Een samenwerking die er nog 
steeds voor zorgt dat wij het mooiste 
verenigingsmagazine - in ieder geval – 
van ons Regiment op de mat kunnen 
brengen. Eind dit jaar evalueren we 
deze samenwerking weer.

Netwerk
Dit verenigingsjaar heeft er vanwege 
corona maar één bijeenkomst van de 
Regimentsraad en de Regimentscontac-
traad plaatsgevonden. Op 1 november 
staan de volgende raadsvergaderingen 
weer op de kalender. Hierbij proberen 
wij de stem van de genieonderofficieren 
positief kritisch te vertegenwoordigen 
en met name de RC duidelijk inzicht te 
geven hoe wij overal in staan. De vorige 
RC, kolonel Burg Valk heeft inmiddels 
zijn commando overgedragen aan ko-
lonel Ed Caelen. Begin oktober hebben 
we als vereniging een gesprek belegd 
met de nieuwe RC om de verhouding 
tussen de vereniging en het Regiment 
helder te hebben en hoe we onze 
doelstellingen, lees de doelstellingen 
van het Regiment, kunnen versterken. 
Hierbij blijft voor ons onze autonomie 
belangrijk.

Het contact met de VOG is ook nog 
steeds prima. Voor samenwerking op 
bestuurlijk vlak en bij activiteiten van 
beide verenigingen weten we elkaar te 
vinden. Zo heeft op 27 augustus het 
jaarlijkse golfevenement van de VOG/
VGOO plaatsgevonden op het Golf-
park de Loonsche Duyen. Dat moment 
hebben we als vereniging ook aange-

zonder u geen vereniging en geen 
Contactdag en daarom dank ik u 
allen voor uw aanwezigheid.

Voor u zit vandaag het bijna voltallige 
bestuur:
• Jan-Willem Timmermans, secretaris;
• Tinus van Wensveen, penning-
 meester;
• Herman Jogems, vertegenwoor- 

diger VGOO in andere verenigingen/
stichtingen;

• Erik Slingerland, hoofdredacteur 
Promotor;

• Joep Beljaars, algemeen bestuurslid;
• Tonio van Rhee, algemeen 

bestuurslid;
• Gellert/Jack Goijarts, algemeen 

bestuurslid (heeft deze dag georga- 
niseerd);

• Marc de Carpentier, VGOO-verte-
genwoordiger bij Jong Genie, hij is 
afwezig wegens de geboorte van 
zijn zoon;

• Jan Wedman, webmaster. Hij is af-
wezig omdat een van zijn kinderen 
positief is getest op corona;

• Ik zelf, Daniel de Groot, jullie 
voorzitter.

Ook dit jaar wil ik jullie bedanken voor 
jullie inzet. Voor sommigen betekende 
corona minder werkzaamheden, voor 
de VGOO en voor anderen betekende 
dit juist weer meer werk. Extra wil ik 
hen bedanken die tijdens mijn periode 
in Litouwen wat extra werk hebben op-
gepakt. Gelukkig biedt videobellen een 
hele uitkomst. Nogmaals dank jullie alle-
maal voor jullie inzet en vastberadenheid.

Helaas hebben we dit verenigingsjaar 
afscheid moeten nemen van een aantal 
leden omdat zij ons zijn ontvallen. Voor 
zover bekend zijn dit verenigingsjaar ons 
ontvallen:
• Dhr. Bob Bakker, 
 overleden op 21 januari;
• Dhr. Piet van Dijk (Nestor), 
 overleden op 19 februari;
• Dhr. Henk Schuurs, 
 overleden op 17 juli.
Mag ik u, voor zover dat fysiek mogelijk 
is, verzoeken om te gaan staan? Laten 
we één minuut stilte in acht nemen 

om hen te gedenken... Hartelijk dank, 
u kunt weer plaats nemen. Na het ge-
denken van de ons ontvallen leden wil 
ik met u terugkijken op ons afgelopen 
verenigingsjaar.

De Genie Relatiedag 2021
Door corona is dit jaar voor een andere 
opzet gekozen dan dat we normaal ge-
wend zijn. Geen groot evenement met 
150 bezoekers, maar iets kleinschaliger. 
Als Host-eenheid heeft 11 Pagnbat een 
aantal probleemstellingen gedefinieerd. 
Aansluitend heeft 11 Pagnbat samen 
met Green Paper Association en de 
projectgroep besloten om vier master-
classes te organiseren. Per Masterclass 
één thema, met als deelnemers een 
kleine groep direct betrokken collega’s 
en bedrijven. De eerste twee momen-
ten zijn inmiddels succesvol gebleken. 
‘Verbindingen’ en ‘klein geniematerieel’ 
zijn hierin aan bod geweest. 

Kennis delen en ervaringen uitwisselen 
wordt door ons civiele netwerk enorm 
gewaardeerd. Voor oktober en decem-
ber staan ‘hindernissen‘ en ‘ontsmetten 
(CBRN)’ op het programma. Hindernis-
sen wordt een interne masterclass en 
CBRN wordt breder uitgedragen. Een 
verslag van de eerste twee masterclasses 
staan uitvoerig beschreven in afgelopen 
Promotor, nr. 165. 

We hebben de hoop dat er in 2022 
weer een reguliere Genie Relatiedag 
georganiseerd kan worden. De verwach-
ting is dat we dan te gast zijn bij 11 
Gncie Lmb in Schaarsbergen. 
De eerste inventariserende contacten 
zijn al gelegd en het streven is om in Q4 
een definitieve ‘GO’ te krijgen van C 11 
Gncie Lmb.

Ons verenigingsmagazine 
‘PROMOTOR’
Ondanks dat er door corona minder 
activiteiten plaatsvinden en er daardoor 
minder stof is voor artikelen, lukt het 
onze redactie elke keer weer om een 
goed gevulde Promotor, die ook kwali-
tatief erg goed scoort, bij ons op de mat 
te brengen. Dit jaar is het dan ook ge-
woon gelukt om drie exemplaren uit te 
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medaille-uitreikingen. Afgelopen jaar 
zijn er aanmerkelijk minder gelegenhe-
den geweest waarbij wij als bestuur 
aanwezig konden zijn en helaas daar-
door was de VGOO ook minder zicht-
baar voor onze leden. 
Juist in deze tijd was en is ons blad de 
Promotor een belangrijk communicatie-
middel naar onze leden.

Afsluiting
De VGOO, onderdeel van tradities en 
historie, is met een stem voor en door 
onderofficieren in deze tijd meer dan 
ooit belangrijk. Het is daarom van be-
lang dat onze vereniging deze stem en 
haar verbindende functie kan en blijft 
uitdragen. Afgelopen jaar heb ik, op 
verzoek van de voorzitter, de functie van 
secretaris waargenomen. 

Begin dit jaar ben ik echter vanwege 
een nieuwe functie overgestapt van 
de Genie naar het Korps Inlichtingen 
& Veiligheid van het wapen Informatie 
Manoeuvre. Door deze overstap kan ik 
niet meer als bestuurslid VGOO aanblij-
ven en ben daarom dan ook niet her-
kiesbaar. Uiteraard blijf ik wel lid van de 
VGOO en blijven we elkaar zien op de 
Contactdag. 

Ik wil eenieder hier in de zaal, en in 
het bijzonder de bestuursleden, be-
danken voor de collegialiteit en fijne 
samenwerking.

Ik dank jullie voor de aandacht.

V. REACTIES OP HET FINANCIEEL 
VERSLAG, PENNINGMEESTER 
De penningmeester deelt het financieel 
jaarverslag en de begroting uit en licht 
deze toe. Er zijn dit jaar geen vragen 
dus wordt de begroting vastgesteld.

VI. VERSLAG KASCONTROLE 
COMMISSIE
Paul Rila en Arnold Wever hebben de 
kas gecontroleerd. Paul leest het verslag 
van de kascontrolecommissie voor.
Zij hebben de stukken en bescheiden 
gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Het verslag is als bijlage bij deze notulen 
gevoegd.

grepen om de oud-VOG-voorzitter Huib 
van Lent te bedanken voor zijn samen-
werking en de nieuwe voorzitter Tjeerd 
Blankenstijn te verwelkomen in zijn rol, 
waarbij ik heb aangegeven dat wij ho-
pen dat de samenwerking op dezelfde 
manier voortgezet wordt. Tjeerd heeft 
aangegeven dat er wat hem betreft 
niets verandert. 

Ledenaantal
Onze vereniging bestaat momenteel uit 
425 leden. We hebben een aantal leden 
moeten te royeren omdat hun betaling 
niet meer voldaan werd en we hebben 
nieuwe leden gevonden bij de VTO 
KMS. Ik kan zeggen dat we momenteel 
actief benaderd worden vanuit de VTO 
om voorlichtingen te geven, dus dit 
loopt prima.

III. NOTULEN 44E ALGEMENE 
LEDENVERGADERING
Na de vraag van de secretaris of er nog 
bemerkingen zijn op de notulen wordt 
deze zonder wijzigingen geaccordeerd 
en ondertekend door de voorzitter en 
de secretaris.

IV. HOOFDPUNTEN AFGELOPEN 
VERENIGINGSJAAR SECRETARIS 
(letterlijke tekst secretaris)
Ereleden en leden,
Het voorliggende verslag geeft een 
beeld van het afgelopen verenigingsjaar 
2 okt 2020 t/m 17 sep 2021. Ik wil in 
het kort met u deze periode beschouwen. 

Algemene ledenvergadering
Afgelopen jaar hebben we vanwege 
de corona-situatie besloten om geen 
Contactdag maar alleen de ALV te orga-
niseren. Mede door het beperkte aantal 
deelnemers was het gelukkig prima 
mogelijk om deze ALV, corona proof, in 
Vught, te houden. 
Bij de bestuursverkiezing worden aoo 
bd Herman Jogems, sm Jack Goijarts en 
sgt1 bd Jan Wedman herkozen en de 
sgt Marc Carpentier wordt gekozen als 
nieuw bestuurslid.
Aan het einde van de vergadering 
wordt, als secretaris, afscheid genomen 
van Toine v Ooijen. Toine is vanwege 
zijn 25-jarig jubileum en verdiensten als 
secretaris benoemd tot erelid van de 
vereniging.

Bestuur
Het afgelopen verenigingsjaar hebben 
we met het dagelijks bestuur drie keer, 
en ook met het gehele bestuur drie keer 
vergaderd. Alle vergaderingen hebben 
online plaatsgevonden, die na wat 
opstart- en inlogperikelen constructief 
zijn verlopen.  

Uitdragen VGOO
Het bestuur streeft er naar om de 
VGOO op de kaart te zetten en vooral 
ook te houden. Dit doen we door onze 
herkenbaarheid te vergroten, aanwe-
zig te zijn bij de diverse stichtingen en 
werkgroepen en onze doelstellingen uit 
te dragen bij diverse activiteiten zoals 
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alv 2021

met het buffet vraagt Pim, onze RA, 
de aandacht. 
Na een korte inleiding maakt Pim be-
kend dat Karel Thijssens onze nieuwe 
nestor is. Dat wordt met een luid 
applaus ontvangen. Aansluitend worden 
de regimentstradities uitgedragen en 
opent Karel het buffet. 

Hiermee start een erg gezellige avond. 
Later op de avond dankt de vz ieder-
een voor de aanwezigheid, geeft aan 
dat er voor de partners een mooie bos 
bloemen gereed staat, en wenst ieder-
een een goede thuisreis en een goed 
weekend toe.

BIJLAGEN
1. Presentielijst 45e ALV  

(alleen t.b.v. archief) 
2. Financieel verslag 2020 – 2021/ 

begroting 2021/2022  
(alleen t.b.v. archief) 

3. Verslag kascontrolecommissie  
(alleen t.b.v. archief) 

Voor gezien en akkoord,

Voorzitter   
D. de Groot    
Sergeant-majoor 
 
Secretaris
J-W. Timmermans
Adjudant

VII. AANSTELLEN NIEUWE KAS-
CONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie voor 2021-
2022 is als volgt samengesteld: 
Frank Wilsens, Arnold Wever en Sander 
van Ophoven

VIII. NAGEKOMEN AGENDAPUNTEN
De vz heeft in zijn toespraak gemeld dat 
Paul Rila eveneens verkiesbaar is voor 
een bestuursfunctie. Verder zijn er geen 
nagekomen agendapunten.

IX. INVENTARISATIE RONDVRAAG 
ZIE PT. XI.
1.  Karel Thijssens geeft aan dat het 

voor hem als b.d.’er soms lastig 
is om te begrijpen wat de achter-
grond of betekenis is van foto’s in 
de Promotor. Daarnaast mist hij 
vaak namen van diegenen die op de 
foto’s staan. Zijn vraag is of hier  
wat aan gedaan kan worden om 
het begrijpelijker te maken. Daar-
naast geeft Karel complimenten aan 
het bestuur en aan de redactie voor 
het geleverde werk.

2.  Vraag van Sjors Maas en Nico Stip 
omtrent de stand van zaken betref-
fende een nieuwe nestor.

X. PAUZE
Er wordt een korte pauze ingelast om 
het bestuur de antwoorden op de rond-
vraag te laten voorbereiden en de leden 
de tijd te geven voor een drankje.

XI. BEANTWOORDEN RONDVRAAG
1.  Erik Slingerland beantwoordt uitge-

breid de vraag over de ‘verduidelij-
kingen’ bij de foto’s. Het komt erop 
neer dat de redactie dit zelf ook al 
heeft onderkend en dat men er nu 
scherper op is om de leesbaarheid 
te verbeteren. Voor wat betreft de 
namen bij de onderschriften kan, en 
mag de redactie vanwege de AVG, 
namen alleen plaatsen met toe-
stemming van de geportretteerden.

2.  De voorzitter antwoordt op de 
vraag betreffende de nieuwe nestor, 
dat hierop later op de middag door  
de RA zal worden teruggekomen 
tijdens het uitdragen van de 

regimentstradities. 
XII. BESTUURSVERKIEZING 
De secretaris geeft aan wie er dit jaar 
her- en verkiesbaar zijn en wie niet 
meer verkiesbaar is. Dit jaar wordt niet 
meer gestemd met stembriefjes maar 
met handopsteken. De nieuw verkies-
bare bestuursleden Nouredinne en Paul 
stellen zich kort voor aan de aanwezige 
leden voordat overgegaan wordt tot de 
verkiezing. 

Zowel de herverkiezing als de verkiezing 
van de nieuwe bestuursleden verloopt 
snel en doeltreffend.

XIII. INSTALLATIE NIEUW BESTUUR
De vz bedankt de niet meer verkiesbare 
bestuursleden Tonio, Joep en Jan-Willem 
voor hun inzet de afgelopen jaren met 
een woord van dank en een smaakvol 
geschenk. Vervolgens feliciteert de vz de 
leden die zijn herkozen en in het bijzon-
der de nieuwe bestuursleden Nouredin-
ne en Paul. 

XIV.SLUITING
Na een dankwoord richting de leden 
sluit de vz de vergadering en nodigt 
eenieder uit om al dan niet samen met 
de partner te genieten van een hapje en 
drankje op het gezellige terras van het 
Brouwerij Café. 

Voordat er aangevangen kan worden 
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woordiger voor alle (oud) onderofficie-
ren. Ook wil Karel graag laten weten 
dat hij niet de oudste onderofficier van 
het Regiment is. Hij voelt zich ook een 
beetje bezwaard dat er andere mensen 
gepasseerd zijn bij de keuze om hem te 
vragen om de nieuwe Nestor te worden. 

De keuze hiervoor is door het Regiment, 
in samenspraak met de VGOO, gemaakt 
en de leeftijd is niet het enige criterium 
waarnaar gekeken is. Verder geeft Karel
aan veel vertrouwen in de nieuwe gene-
ratie onderofficieren te hebben waar-
bij de sleutelwoorden inzet, onderling 
vertrouwen en kameraadschap erg 
belangrijk zijn. 
Rest mij Karel nogmaals te feliciteren 
met het Nestor-schap en we hopen hem 
nog regelmatig te zien op de verschil-
lende regimentsactiviteiten. ||

Hierna zijn er nog vele functies gevolgd. 
De belangrijkste was dat Karel aan de 
wieg heeft gestaan van de ontwikkeling 
van het TERDOC (Terrein Documenta-
tiesysteem). De oudere collega’s kennen 
vast de kaartbladen met overlays nog 
wel. Dit systeem is helemaal op microfi-
ches gedigitaliseerd. De verre voorloper 
van het huidige GIM (Genie Inlichtingen 
Module).
Ook heeft Karel mede aan de wieg ge-
staan bij de totstandkoming van de 
functie van Regimentsadjudant. Kortom, 
Karel is een bedrijvige onderofficier 
geweest die veel heeft betekend voor 
het Regiment en de VGOO. Ook al heeft 
hij naar eigen zeggen niet altijd alles 
goed gedaan. Maar deze uitspraak siert 
onze Nestor. Over zijn rol als Nestor van 
het Regiment Genietroepen is Karel kort 
en duidelijk. Hij ziet zich als vertegen-

Op 23 april 1952 is Karel als 17-jarige 
spijkerbroek begonnen op de toenma-
lige ‘Onderofficiersschool’ in Weert, 
de huidige KMS in Ermelo. Hierna heeft 
hij de genieopleiding genoten bij de 
Genieschool in Soesterberg. Zijn eerste 
functie was bij 101 Legerkorpsgenie-
bataljon te Wezep. In die tijd was er een 
groot tekort aan kaderleden en werd hij 
meteen sgt verkenningen en al na een 
jaar opc van een veldpeloton. Dit was 
een mooie maar drukke tijd. 
Als ongehuwde beroepsmilitair, die ook 
nog eens ‘binnenslaper’ was, werd hij 
voor allerlei taken ingezet. In deze jaren, 
kort na de Tweede Wereldoorlog en 
midden in de Koude Oorlog, werd de 
Krijgsmacht fors uitgebreid en opge-
bouwd. Hierdoor was het soms wel 
lastig een plek te vinden om te slapen, 
de kazerne was erg vol.

vereniging

Tekst  ||  Herman Jogems

Op 9 november 2021 ben ik op bezoek geweest bij de Nestor van het Regiment Genietroepen:  

aooi b.d. Karel Thijssens. Bij de oudere regimentsleden is Karel geen onbekende. Ook binnen de VGOO 

heeft Karel zijn sporen verdiend. Hij is van 1976 tot 1987 bestuurslid van de VGOO geweest. Eerst  

als secretaris en de laatste vier jaar als voorzitter. Sinds 25 november 1988 is hij erelid van de VGOO.  

In de jubileum-Promotor, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de VGOO in 2006, heeft  

Karel al het een en ander verteld over zijn loopbaan bij het Regiment. Onderaan dit artikel is de  

tekst uit de jubileum-Promotor opnieuw geplaatst.
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vereniging
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Na tijden van COVID-beperkingen was 
de medaille-uitreiking aan Ab één van 
de eerste ceremoniële activiteiten waar 
weer ‘meer mogelijk’ was. Dat bleek 
ook uit de aanwezigheid van familie, 
vrienden en collega’s. 

Tijdens een buitengewoon appèl in Reek 
heeft lkol Zwitserloot, de commandant 
Mineurs- & Sappeursschool, in een 
toespraak Ab in het zonnetje gezet. 
Naast de geschiedenis van de medaille 
sprak de overste ook over de gevarieer-
de loopbaan van Ab en haalde hij ook 
Keke, de partner van Ab, naar voren om 

vereniging

Tekst  ||  Redactie

Op 16 september jongstleden was het dan zover. Ons gewaardeerd lid, collega aooi Ab Verhoeven, 

mocht uit handen van lkol P.L.T. Zwitserloot de gouden medaille voor ‘36 jaar langdurige en  

trouwe dienst’ ontvangen.

haar met een mooie bos bloemen 
te roemen. Zonder goed thuisfront kan 
de militair niet goed functioneren.

Na het appèl werd in een ontspannen 
sfeer een receptie gehouden, waar 
naast de regimentstradities en een 
ludieke quiz, Ab ook namens de leden 
van de VGOO de felicitaties mocht 
ontvangen. 
Traditioneel nam Ab de pen met gou-
den opdruk in ontvangst. De VGOO-
bloemenbon voor Keke, als dank voor 
haar steun aan Ab, is op een later 
moment overhandigd.  ||

GOUDEN MEDAILLE VOOR 
AOOI AB VERHOEVEN
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vereniging

Het is donderdagmiddag 30 september 
2021 wanneer Mariëlle, de partner 
van Daniël, familie, vrienden, collega’s, 
verschillende VGOO-bestuursleden en 
oud-VGOO-voorzitters zich in Oirschot 
bij 411 Pagncie verzamelen.

In de zaal is ook smi Henk van Brakel 
met zijn gezin aanwezig. Daniël heet 
zijn gasten van harte welkom om kort 
daarna gezamenlijk naar de appèlplaats 
te wandelen. Daar staat 411 Pagncie al 
aangetreden. Naast de RA aooi Pim van 
Gurp, zijn ook de BC lkol Smeets en BA 
aooi Maurice Horris aanwezig.

Voordat de stokoverdracht plaatsvindt 
is het de beurt aan CC majoor Engel-
hart om Daniël de medaille voor ‘24 jaar 
langdurige en trouwe dienst’ op te 
spelden, als dank voor wat Daniël voor 
Defensie in het algemeen en de Land-
macht in het bijzonder heeft betekend. 

In zijn toespraak memoreerde hij de 
geschiedenis van de medaille en de 
huidige waardering die met het uit-
reiken wordt betuigd. Om dit bij de 
‘aangetreden troepen’ te verduide-

lijken schetste de majoor de loopbaan 
van Daniël die niet bepaald ‘postcode 
gebonden’ is geweest. Met het over-
handigen van een mooi boeket bloe-
men aan Mariëlle bedankte de majoor 
symbolisch het thuisfront.

Het laatste deel van de stokoverdracht 
en de medaille-uitreiking betrof de 
receptie. Onder het genot van een 
hapje en een drankje en kwamen, in 
het bijzijn van alle gasten en ‘zijn 
compagnie’, in informele setting, ver-
schillende sprekers aan het woord. 
Naast alle lof voor Daniël kreeg hij ook 
leuke cadeaus mee als aandenken van 
zijn periode als CSM bij 411pagncie. 

Ook wij van de VGOO waren, zoals 
aangegeven, present en feliciteerde hem 
namens alle leden met zijn zilveren me-
daille. Deze felicitaties gingen traditiege-
trouw vergezeld van een mooie pen. 

Mariëlle kreeg namens alle leden, 
vanwege haar steun aan Daniël, een 
bloemenbon om te zijner tijd zelf een 
leuk boeket uit te zoeken. ||

Tekst  ||  Redactie

Als onderofficier zijn er niet veel momenten waarbij je, omkleed met ceremonieel, in de belangstelling 

staat of dat het zelfs helemaal om jou gaat. Op 30 september viel de eer te beurt aan onze voor- 

zitter, smi Daniël de Groot. Op deze dag heeft hij als CSM van 411Pagncie met gepast ceremonieel  

zijn stok overgedragen aan smi Henk van Brakel. Daarnaast kreeg hij de zilveren medaille voor ‘24 jaar 

langdurige en trouwe dienst’ opgespeld. De VGOO was hierbij goed vertegenwoordigd aanwezig.

ZILVEREN MEDAILLE VOOR 
SMI DANIËL DE GROOT

Het moment is daar, de stok is overgedragen.

De oud-CSM wordt toegesproken door de BA.

Daniel met familie tijdens de receptie.



VGOO


