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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  
geschiedenis van het wapen der Genie;

•   de tradities levendig te houden.

  De Promotor is aangesloten bij de
  European Military Press Association.
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De weg naar 
mijn groene baret

vanaf pagina 
De redactie heeft haar uiterste best gedaan om bronnen 
en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt 
te achterhalen en, op verzoek, te vermelden. Wanneer 
desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u 
(mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan 
u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel 
voor het gebruik waarvoor u geen toestemming verleent, 
kunt u zich in verbinding stellen met de redactie.
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Missies uitvoeren is een gevecht geworden om de beste informatiepositie. Wie de meest gedetailleerde kennis heeft, 

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

in het veld.

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

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

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

mogelijkheid nieuwe informatie toe te voegen.

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

Nederlandse defensie.

Boeing Avenue 300 - 1119 PZ Schiphol-RijkKijk voor meer informatie op: www.netapp.com/nl 

en op #DataDriven of neem contact op met 

Dyon Dohmen | Senior Account Executive 

Tel: 0646 334 048 | Email: dyon.dohmen@netapp.com

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

NetApp logo, Data ONTAP, and Storage GRID are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in the United States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered 
trademarks of their respective holders and should be treated as such.
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of verantwoordelijkheden zijn.
Zonder opgeleide en getrainde onderof-
ficieren, is de officier binnen de eenheid 
verantwoordelijk voor elk detail, het 
maakt niet uit hoe groot of hoe klein. 
Het wordt ook wel als volgt uitgelegd: 
“Als er geen onderofficieren binnen een 
compagnie zijn, blijven er 6 officieren 
over voor al het gezag en verantwoorde-
lijkheid, voor ongeveer 140 personen.” 
De officieren zijn daardoor dan niet in 
staat om zich bezig te houden met de 
planning, ze dienen dan immers op de 
werkvloer te zijn om zich druk te maken 
over de uitvoering. Dingen die tot het 
domein van de onderofficier behoren.
Zonder onderofficieren is het voor 
officieren bijna onmogelijk om het team 
effectief te leiden. Hij zou de juiste 
begeleiding missen en zou niet de juiste 
kennis en leiderschap hebben om de 
manschappen te motiveren en te bege-
leiden. Wij zijn ervoor om hem te helpen 
in het juiste spoor te blijven en zijn vaak 
het hechtmiddel tijdens de missie.
Het is niet om het leiderschap van het 
officierskorps te betuttelen, maar zij heb-
ben andere dingen te doen. Zij dienen 
onze plannen en strategie te bepalen en 
kijken vooruit naar de volgende missie 
of operatie.  Je hebt mensen nodig op 
de werkvloer, die de leiding nemen. Je 
kunt niet eten, je kunt niet slapen, je 
kunt niet schieten, je kunt niet mentaal 
trainen zonder een goede onderofficier. 
Om al deze verantwoordelijkheden als 
onderofficier te kunnen dragen is het 
goed opleiden en trainen van onderoffi-
cieren zeer belangrijk en dienen we ook 
hier tijd voor vrij te maken. ||

Sinds het begin van de invasie van Oek-
raïne, is het Russische leger grotendeels 
tot stilstand gekomen door het feit dat 
ze nogal wat uitdagingen hebben. Het 
gebrek aan brandstof, eten, moraal en 
hevige weerstand van het Oekraïense le-
ger droegen hieraan bij. De invasie was, 
zoals het lijkt, niet goed gepland en dus 
niet goed voorbereid. Het gebrek aan 
voorbereiding zorgde voor de ene klap 
na de andere en doet enorme afbreuk 
aan het verhaal dat Rusland al jaren de 
wereld in probeert te helpen: dat ze een 
onverwoestbaar leger hebben.

Er zijn genoeg redenen te bedenken 
waarom het Russische leger het zo slecht 
is vergaan tijdens de invasie van Oekraï-
ne. Één van de grootste kan het gebrek 
aan getraind leiderschap zijn. En waar 
Rusland een gebrek heeft aan leiders op 
het laagste niveau, halen veel legers de 
kracht uit hun onderofficierskorps. 
Als de ruggengraat van het leger, zijn 
wij onderofficieren essentieel voor 
militaire operaties. Wij zijn de specialis-
ten met jarenlange ervaring waarmee 
wij officieren helpen onze eenheden te 
leiden. Daarnaast dienen onderofficieren 
als leiders van de groepen. Elk wapen 

of dienstvak heeft onderofficieren in 
verschillende rangen, maar het feit blijft 
dat elk wapen of dienstvak op zijn/haar 
onderofficieren bouwt en hier ook de 
kracht vandaan haalt of dient te halen.
Waar een junior officier vaak met gebrek 
aan militaire ervaring met zijn eerste 
functie start, dienen de onderofficieren 
te zorgen voor het evenwicht. We zijn 
ten slotte niet voor niets leider, vakman 
en instructeur.  Wanneer de militaire 
doctrine omschrijft hoe een manoeuvre 
uitgevoerd dient te worden, kunnen wij 
als onderofficier met ervaring het plan 
bekijken en zeggen hoe het in de praktijk 
wel of niet werkt. Om die leider, vakman 
en instructeur te kunnen worden dienen 
we goed opgeleid te worden. Dit start al 
op de Koninklijke Militaire School (KMS, 
Initiele Vorming Onderofficieren), onze 
Vaktechnische Opleiding (VTO) en wordt, 
naast diverse specialistische cursussen, la-
ter verder uitgebouwd tijdens de Primaire 
Vorming (PV), Secundaire Vorming (SV) 
en de Genie Functie Opleidingen (GFO’s). 
Het Russische leger kent dit allemaal niet 
op deze manier. Zij hebben bijvoorbeeld 
niet iets vergelijkbaars als ons onder-
officierskorps en investeren niet zoveel 
in opleidingen voor deze onderoffi-
ciers-laag. Hun junior leiders kunnen nog 
niet leren van hun militaire ervaring en 
dit toepassen zoals onze onderofficieren 
dit wel kunnen.
Diverse oorzaken in het Russische leger 
zorgden er voor dat officieren de taak 
van onderofficieren erbij moeten doen, 
immers die taken zijn er. De onderoffi-
cieren die er zijn hebben waarschijnlijk 
geen training gehad in wat hun taken  

Tekst  ||  sm Daniël de Groot, Voorzitter

De oorlog in de Oekraïne heeft nogal impact op ons militaire 

leven; uitbreiding van eFP in Litouwen, Nederlandse eenheden 

die ‘ineens’ gaan oefenen in Roemenië i.p.v. Duitsland, Patriot 

raketsystemen gaan naar Slowakije, etc. Dit heeft mij als 

voorzitter doen besluiten een alternatief voorwoord te schrijven. 

Het voorwoord is een verkorte vertaling van een Amerikaans 

artikel, waarin Amerikaans onderofficiers leiderschapsniveau 

wordt vergeleken met die van Rusland. 

Het belang van 

een goed 

onderofficierskorps
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bestaat uit 10 blokken en is bedoeld voor een individu  

binnen een team  belast met activiteiten gerelateerd aan  

Military Search, explosieven verkenning en of mijnenbestrij-

ding. Door middel van de coderingen op de markers kunnen 

dreigingen en/of veilige gebieden/paden worden aangeduid. 

 

Menkemaborgstraat 30
3223 WD Hellevoetsluis
The Netherlands

Tel: +31 (0)625 040807 
info@strinqua.com
www.strinqua.com

M A R K  Y O U R  O W N

S A F E  Z O N E

Met de  searchmarker   kan een veilig gebied met explosieve 

dreiging (IED/UXO/ERW) zowel bij dag als bij nacht ge- 

markeerd worden. Dankzij een multifunctioneel ontwerp 

kan de marker worden ingezet in een diversiteit aan omge-

vingen en omstandigheden. De geleverde set searchmarkers 

TECHNISCHE SPECIFICATIES        Afmetingen 40 x 40 x 10 mm (lxbxh), gewicht: 10 gram. • Materiaal antistatisch Polypropyleen met vier gaten van ø7 mm.  

(met de mogelijkheid om de marker omhoog te brengen in terrein met veel vegetatie met behulp van touw, elastiek of tie-rap) • 2 kleuren (conform 

NATO en mine action kleur codering); Rood = dreiging, Wit = veilig • Voorzien van 2 reflecterende stickers: Rood met zwart kruis, symbool dreiging 

(IED/UXO/ERW); Wit met zwarte pijl, symbool veilig pad • Symbolen zichtbaar bij nacht met behulp van IR licht van helderheid versterkers•  

Markers reflecteren met gebruik van wit licht • Searchmarkers zijn voorzien van ingegraveerd SAP-nummer in de witte kant van de search marker.
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Nu zult u wellicht denken: “waarom?” 
Kort na publicatie werden de hoofd-
redacteuren van de drie geniebladen 
uitgenodigd bij de Regimentscomman-
dant. Kolonel Caelen gaf bij dat overleg 
aan dat het hij het nut en belang van de 
geniebladen onderkent en zelfs verder 
wil uitbouwen. Bij ingezonden artikelen, 
waar er ook een link is met de Genie, 
maar deze in het artikel ontbreekt, 
vraagt hij de redacties om hun best te 
doen om schrijvers te vinden die de rol 
van de Genie hierbij aan kunnen vullen. 
De redactie is blij met het belang dat de 
kolonel hecht aan de bladen en pakken 
de handschoen graag op.

In deze Promotor staan drie artikelen met 
betrekking tot CBRN. Een hot item na de 
uitspraken van VS-president Biden over 
de mogelijke inzet van chemische wapens 
door Rusland in de oorlog in de Oekraïne. 
Het artikel van 414 CBRNverdcie hadden 
we willen plaatsten in het decembernum-
mer van 2021. Dit is helaas vanwege het 
maximaal aantal pagina’s niet doorgegaan 
maar dat maken we nu goed. We zijn blij 
met een bijdrage van 101 MREC van kpl1 
Joren. Een beeld van de werkvloer waar 
het belang van CBRN duidelijk is, maar 
hoe lastig het is voor de organisatie en de 

Tekst  ||  Aooi Erik Slingerland, Hoofdredacteur

Afgelopen jaar kreeg de redactie een artikel over het optreden 

van de manoeuvre in Nagorno Karabach aangeboden. Op zich een 

heel goed stuk maar naar mening van de redactie was het door 

het niveau wat minder geschikt voor de Promotor. Enerzijds omdat 

het wat meer op strategisch niveau was, anderzijds omdat er 

geen link met het genie-optreden was. Later heeft de redactie van 

ons zusterblad, de Genie van de Vereniging Officieren Genie, het 

geplaatst. Een uitstekende keuze. 

Na het opheffen van alle COVID-be-
perkende maatregelen zijn er op het 
‘personele vlak’ gelukkig ook weer 
medaille-uitreikingen en FLO-recepties 
met familie en collega’s mogelijk. Het 
FLO van Louis Klein Schaarsberg is de 
eerste in een hopelijk lange rij waarbij 
de VGOO bij aanwezig mag zijn en 
waarvan we in de Promotor verslag 
kunnen doen. 
Een andere bijeenkomst waarover 
we publiceren betreft een bijzondere 
bijdrage die eveneens in het december-
nummer had moeten staan. Het in het 
zonnetje zetten van een oud onderof-
ficier, Jan van Wijk. Vanuit de redactie 
een gemeend Mea Culpa dat het niet in 
het decembernummer gepubliceerd is. 

Leest u, met uw agenda in de hand, 
aandachtig de aankondigingen van de 
Contactdag, Relatiedag en het golftoer-
nooi? De organisatoren van deze evene-
menten hopen op een grote deelname!
Al met al is het weer een mooie Promo-
tor waarvan we hopen dat u ervan zult 
genieten.   ||

uitvoering. Het artikel van het Kenniscen-
trum gaat nog iets verder met, iets wat 
we hopen dat nooit gaat gebeuren, de 
inzet van biologische wapens. Dit artikel is 
via een QR-code te bereiken.

De oorlog in de Oekraïne leidt er ook 
toe dat Defensie er meer geld bij zal 
krijgen. Nu zeggen velen: “Eerst zien en 
dan geloven,” maar bij de Genie krijgen 
we nu al veel nieuwe middelen. Er zijn 
contracten getekend voor de levering 
van nieuwe shovels, er komen nieuwe 
bruggen en nog veel meer. We hopen 
dat het Kenniscentrum ons daarover in 
de komende Promotors kan informeren. 
Op het gebied van bruggen krijgt u 
alvast een voorproefje.

Vanzelfsprekend hebben we deze 
Promotor ook aandacht voor perso-
neel. Oud-collega Fred Stokkers, die als 
sgt1 de dienst heeft verlaten, woont 
tegenwoordig in Noorwegen. Hij is ook 
daar als veteraan actief en deelt zijn 
ervaringen met ons. Een andere sgt die 
ons heeft verlaten is gelukkig nog wel 
actief bij de Landmacht. Maik, wiens 
achternaam wij om veiligheidsreden niet 
bekend maken, neemt ons mee in zijn 
keuze om over te stappen naar het KCT.

HET BELANG VAN 
VERENIGINGSBLADEN
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Met onze mondiale 
activiteiten, is Marshall Land 
Systems gespecialiseerd 
in het ontwerp, fabricage, 
integratie en ondersteuning 
van een breed scala aan 
complexe operationele 
infrastructuren om snelle 
inzet van militaire en civiele 
eenheden te ondersteunen. 
Van op maat gemaakte, 
zeer complexe missie-
ondersteuningssystemen 
tot gestandaardiseerde, 
configureerbare 
containeroplossingen. Onze 
producten zijn allemaal 
vervaardigd volgens dezelfde 
veeleisende normen, zodat 
ze kritische CBRN-filtratie, 
elektronische oorlogsvoering 
en munitiebescherming bieden 
in de meest uitdagende 
omgevingen.

marshall-landsystems.com
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THEMA VOOR LEZINGEN 
EN DEMONSTRATIES:

29 JUNI 2022

DE ROL VAN DE GENIE

IN DE SUPPORT FIGHT

Op woensdag 29 juni 2022 organiseert de VGOO samen met 101 Geniebataljon op de Prinses Margriet kazerne 

in Wezep de jaarlijkse Genie-Relatiedag. Het programma wordt in de context geplaatst van de Support Fight. 

MELD
SNEL
AAN!
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Themabeschrijving
De laatste jaren is de eerste hoofdtaak, 
Warfighting, belangrijker geworden. Het 
gaat dan om het grootschalig conflict 
ter bescherming van het eigen en het 
bondgenootschappelijk grondgebied. De 
recente ontwikkelingen aan de oostflank van 
Europa onderstrepen het belang hiervan. 
Voor succes in het grootschalig conflict zijn 
de juiste randvoorwaarden essentieel. De 
Support Fight schept, bijvoorbeeld in het 
‘achtergebied’, de randvoorwaarden om te 
kunnen vechten en winnen. Binnen de genie 
wordt de Support Fight vooral gevoerd en 
ondersteund door 101 Geniebataljon.
Daarom is het thema voor deze 
genierelatiedag: De rol van de genie in 
de Support Fight. 

Rol van 101 Geniebataljon
Als 101 Geniebataljon zijn we de 
operationele infra-capaciteit van Defensie.
•  Wij zetten de fysieke omgeving naar 

onze hand, altijd, overal en onder alle 
omstandigheden. 

•  Wij steunen het gevecht en de logistiek 
en beschermen tegen (natuur)geweld.

•  We zijn militair en vakman, werken 
zelfstandig, zetten door en zijn 
expeditionair. 

•  We hebben aandacht voor onze mensen 
en werken samen met militaire en civiele 
partners.

Fasen van het conflict: 
101 Geniebataljon kan optreden in alle 
fases van het conflict. Bij Warfighting richt 
101 Geniebataljon zich in aanloop naar 
een potentieel conflict op het advies, de 
realisatie en optimalisatie van infrastructuur 
benodigd voor de militaire operatie. 
Een vervolgtaak ligt in het inrichten van 
defensieve stellingen.
Om te bepalen wat er van ons verwacht 
wordt geldt een grootschalig hybride 
conflict als uitgangspunt. Dit betekent dat 
er gelijktijdig verschillende machtsmiddelen 
worden ingezet. Binnen dit conflict komen 
elementen van de drie hoofdtaken tegelijk 
voor.

De pre-conflictfase
Deze fase wordt gekenmerkt door com-
petitie, afschrikking en beïnvloedings-
activiteiten. Denk hierbij o.a. aan demon-

straties, verspreiding van nepnieuws, 
proxyconflicten en inlichtingenvergaring. 
De nadruk ligt in deze fase op het infor-
meren of beïnvloeden van mogelijk tegen-
standers, bevolkingsgroepen en de publie-
ke opinie.
In de pre-conflict fase zal 101 Geniebataljon 
bijvoorbeeld worden ingezet en oefenen 
in de NAVO-landen aan de oostflank van 
Europa (Baltische staten, Polen, Roemenië). 
Daarbij richten we ons op het aanleggen 
of verbeteren van militaire infrastructuur, 
benodigd in aanloop naar een mogelijk 
conflict. De projecten die we opleveren 
worden door ons en onze coalitiepartners 
gebruikt in hun gereedstellingstraject.

De conflictfase
Bij escalatie naar een conflict zullen 
de activiteiten uit de pre-conflictfase 
intensiveren. Hierbij kan ook gedacht 
worden aan grote oefeningen en het 
verstoren van C2-systemen. In eerste 
instantie proberen we escalatie te 
voorkomen, maar daar staat tegenover dat 
we tijdig de juiste beschermingsmaatregelen 
moeten treffen. In de gebieden verder van 
de directe confrontatie af worden onder 
meer cyberaanvallen, electronic warfare, 
informatieoperaties, sabotage en SOF 
ingezet. 
De directe confrontatie met de vijand 
is een intensief gevecht en vraagt een 
enorme logistieke inspanning. In Oekraïne 
is het belang van een goede ondersteuning 
voor het gevecht nadrukkelijk zichtbaar 

geworden. Hierbij is schaarse infrastructuur, 
zoals wegen en kunstwerken, dus zeer 
bepalend voor het verloop van het gevecht. 
Een vijand zal dan ook proberen deze 
infrastructuur te verstoren. 
Binnen de logistieke inspanning, de support 
fight, zorgt 101 Geniebataljon ervoor dat 
de essentiële infrastructuur aangelegd of 
hersteld wordt. Indien er op verblijfslocaties 
bescherming nodig is dan legt het bataljon 
dit aan. Wanneer bestaande bruggen niet 
genoeg capaciteit bieden voor de support 
fight dan slaat 101 Geniebataljon deze. 
Als onderdeel van het gevecht kan het 
bataljon snel overgangen over waterwegen 
realiseren.

Doordat het gebied waarbinnen de support 
fight zich afspeelt erg groot is en er veel 
behoefte is aan geniesteun, zullen de 
opdrachten op grote onderlinge afstand 
plaatsvinden. Deze opdrachten zullen 
zeer divers zijn in omstandigheden, soort 
en technische kwaliteit. Door de spreiding 
zijn daadkracht, zelfredzaamheid, 
aanpassingsvermogen en effectiviteit 
essentieel in dit optreden.

Post-conflictfase
In deze fase ligt de focus op de-escalatie en 
herstel van kritieke systemen om veiligheid 
en stabiliteit te creëren. Hierbij kan 101 
Geniebataljon ondersteunen in herstel van 
kritieke infrastructuur en het realiseren 
van mogelijkheden voor de opvang of 
terugkeer van vluchtelingen. 

10
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“AUT BENE AUT NON”
Ochtend programma - Presentaties
In de lezingen wordt dieper ingegaan op het hoofdthema De 
rol van de genie in de Support Fight. Van ‘top down’ uit 
verschillende invalshoeken worden de rol en taken van het 101 
Geniebataljon toegelicht. Ook wordt een uitgebreid inzicht gegeven 
in de benodigde competenties van de genist en de behoeftestelling 
voor het materieel voor het bataljon. 

Middag programma – Demonstraties
Op het square wordt een static show ingericht met 3 clusters:

1. Tijdelijke beschermingsconstructies
  Ten behoeve van bescherming adviseert, ontwerpt, bouwt en 

verbeterd 101 Geniebataljon basecamps, beschermings- en 
fortificatie constructies voor personeel en materieel. Dit kan 
bestaan uit kleine kampementen t.b.v. personeel, materieel 
of logistiek, ingangspartijen bij bestaande veilige locaties, 
checkpointlocaties, fortificatie van bestaande gebouwen, maar 
ook waterbeheersing (waar kritiek) en environmental protection.
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2. Herstel werkzaamheden
  Binnen de support fight zal 101 

Geniebataljon zich bezighouden met 
het adviseren, ontwerpen, aanleggen, 
herstellen en in stand houden van 
wegen, bruggen en veren, spoor- en 
waterwegen, vliegvelden en overige 
kritische infrastructuur. Denk hierbij 
ook aan het opruimen van obstakels en 
hindernissen die een veilige doorgang 
beperken. 

  Dit alles om te zorgen dat onder 
andere de logistieke verplaatsingen 
die nodig zijn om het gevecht te 
kunnen ondersteunen kunnen blijven 
plaatsvinden. Ook is het van belang 
dat de infrastructuur van essentiële 
voorzieningen blijft functioneren.

3. Brugslag
  Het bataljon heeft de taak om mobiliteit te leveren door het bou-

wen van bruggen. Dat kunnen paneelbruggen zijn, geïmproviseer-
de bruggen en drijvende bruggen en veren. Binnen de support fight 
slaat 101 Geniebataljon bruggen ten behoeve van logistieke routes 
maar ook als directe ondersteuning van het gevecht.105 Genie-
compagnie waterbouw kan daarbij ook onder bevel gesteld wor-
den bij een gevechtseenheid voor de uitvoering van een deliberate 
water crossing. Hierbij gaat de eenheid opereren als onderdeel van 
het gevecht, wat betekent dat de dreiging omhooggaat.
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De deelnemers bezoeken al deze drie 
clusters van de static show. In elke cluster 
wordt gestart bij de militaire stand van de 
genie-specialisten van 101 Geniebataljon. 
Hier vernemen de deelnemers eerst wat 
hun probleemstelling is met betrekking tot 
o.a. tijdelijke beschermingsconstructies, 
herstelwerkzaamheden, brugslag - 
gapcrossing. Hierdoor wordt het gelijk 
duidelijk welke specifieke (materiaal)eisen 
worden gesteld door 101 Geniebataljon.
In elke cluster staan tevens een aantal 
civiele bedrijven opgesteld, die een 
mogelijke oplossing kunnen bieden voor 
de probleemstelling. Elk bedrijf geeft 
aan de deelnemers een korte uitleg 
van hun ‘material capability’ voor 101 
Geniebataljon. 
Per ronde krijgen de deelnemers 30 min 
de tijd om zelf te bepalen bij welke stands 
zij nog meer informatie en demonstraties 

willen verkrijgen in die betreffende cluster.
Na drie rondes is er een uitstekend beeld 
verkregen over support fight, waar liggen 
de militaire uitdagingen en wat zijn de 
oplossingen en ontwikkelingen van de 
industrie.

De Genie-Relatiedag begint om 08.00 uur 
met koffie, om 12.00 uur wordt een lunch 
geserveerd en het programma eindigt om 
16.00 uur na de netwerkborrel. 

Tenue is GVT. ||

Aanmelden

Militaire genodigden kunnen zich voor 1 juni a.s. per e-mail aanmelden bij 

Sm Daniel de Groot: d.d.groot.01@mindef.nl 

Na 10 juni wordt het definitieve programma toegestuurd.
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Toen de Regimentscommandant mij 
begin dit jaar, tijdens de oefening Allied 
Spirit 22 in Hohenfels belde met de 
vraag om een artikel te schrijven voor 
een van de vakbladen van de Genie, 
met als doelstelling het opwerpen van 
een discussie, had ik geen keus. “Nee” 
zeggen tegen zoiets is geen optie. Maar 
welk onderwerp aan te snijden?  

Misschien is dat voor sommigen een 
verrassing, maar ik heb eens rustig de 
tijd genomen om hierover na te denken. 
Waar komen we vandaan en waar staan 
we nu als Genie?

Na de voor de pantsergenie zeer 
succesvolle periode van inzet in Irak en 
Afghanistan, waarin de manoeuvre-
eenheden het wel uit hun hoofd 
lieten om zonder Genie het kamp 
te verlaten, is inmiddels een wat 
schralere periode aangebroken1. Waar 
destijds de pantsergenie plat gezegd 
‘het mooiste meisje van de klas’ was 
(iedereen wilde haar hebben), is die 
tijd (helaas?) voorbij. Relevantie moet 
(terecht?) opnieuw worden aangetoond. 
Nu we de wereld van COIN-operaties, 
stabilisatie- en wederopbouwmissies 
verlaten hebben en we ons met volle 

Tekst  ||  Lkol E.H. van Oostrom, Land Training Centre

In het najaar is het wel verschenen in ons zusterblad ‘Genie’ van de Vereniging Officieren Genie. 

Naar aanleiding hiervan heeft onze regimentscommandant kolonel Caelen in een overleg met de 

hoofdredacteuren van de geniebladen aangegeven dat hij bij dit soort ingezonden stukken graag 

ook een visie van de Genie wil lezen. Hier heeft onze RC een punt waar ook wij vanuit de Promotor 

graag aan meewerken. Lkol Van Oosterom heeft als eerste de pen ter hand genomen. Zijn bijdrage 

is misschien niet voor de beginnende groepscommandant maar zeker wel voor de collega’s die op 

compagniesniveau of hoger werken.

REAR AREA; TROOSTPRIJS OF 
ZEGEN VOOR DE PANTSERGENIE?Br
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Wil u ook graag een visie 

van de Genie lezen?

Promotor werkt 

daar graag aan mee!
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Vorig jaar kreeg de redactie een artikel aangeboden over het mogelijk wijzigende optreden van de manoeuvre. 

Een heel goed artikel ware het niet dat het niet over het optreden van de Genie ging. De redactie heeft toen 

gemeend het niet te moeten plaatsen. 



overgave het verloren domein van 
warfighting weer eigen proberen te 
maken, begint het links en rechts toch 
wat te knagen. Hierbij denk ik aan tal 
van basis genietechnieken (BGNTn), 
technieken, tactieken en procedures 
(TTPn) en andere lang verloren zaken die 
weer bijgeplust moeten worden, zoals 
het gebruik van mijnen.
In mijn periode als Senior Observer 
Trainer Evaluator MILENG niveau VI 
aan het Land Training Centre heb ik 
het genoegen gehad om de afgelopen 
8 maanden in de keuken te mogen 
kijken van de drie manoeuvre-brigades 
en de daaraan gelieerde genie-
eenheden, inclusief staf 101 Gnbat. 
Wat, zonder daarbij al te veel uit de 
doeken te doen, mij hierbij opviel was 
dat alle genoemde eenheden worstelen 
met de nieuwe mindset. Dus hoor 
ik u denken; het zal wel weer een 
artikel worden over het gebrek aan 
contramobiliteitsmogelijkheden. Iets met 
mijn-inzetmogelijkheden, of misschien 
wel beter, juist het gebrek hieraan. Maar 
nee, o.l.v. ons eigen kenniscentrum 
wordt stevig aan oplossingsrichtingen 
voor dit probleem gewerkt, hier zal ik 
dus verder niet op ingaan.

Ondanks dat we niet meer ‘het mooiste 
meisje van de klas’ zijn, kunnen de 
manoeuvre-eenheden nog steeds niet 
zonder de geniesteun. Ook met de 
gebrekkige contra-mobiliteitsmiddelen 
blijven de pantsergenisten graag 
geziene gasten binnen de manoeuvre 
bataljons. Dus ook daar ga ik in dit 
artikel niet verder op in.

Wat ik wel doe is, met medewerking 
van C-11 Pagnbat, lkol Van Sliedregt, 
ingaan op de veranderende rol van 
de staf van het pagnbat. En dan 
met name bij het pagnbat van een 
gemechaniseerde brigade (mechbrig). 
Dit doe ik omdat juist bij deze staf, 
door de wijzigingen in het brigade-
optreden, de grootste veranderingen 
zichtbaar zijn. 
Hierbij wil ik op voorhand niet 
wegnemen dat het hieronder 
geschetste niet van toepassing zou 
kunnen zijn voor de commandant en 
staf van 41 Pagnbat. Maar aangezien 
het optreden van 13 Lichte Brigade2 
qua dimensies meer onzekerheden 
met zich meebrengt beperk ik me 
tot het pantsergeniebataljon van een 
gemechaniseerde brigade. 

Maar voordat we afdalen naar het 
bataljonsniveau, schets ik eerst hoe 
de chef-staf van 43 Mechbrig, kol 
Cloquet, de ruimtelijke ordening van 
de gemechaniseerde brigade ziet in een 
near-peer gevecht met een opponent 
van de Russische Federatie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de Motor-Rifle Brigade. 
Zie hiervoor figuur 13.

Deze ruimtelijke ordening is vooral 
ingegeven door de overweldigende 
hoeveelheid vuurkracht die de mogelijk 
toekomstige opponent op de mat kan 
brengen. Hierdoor is gekozen om de 
Main CP van de brigade buiten het 
bereik van vijandelijk artillerievuur te 
plaatsen en ja, dit kan inderdaad meer 
dan 300 km buiten het toegewezen 
brigadevak zijn. Belangrijk hierbij is 
om vanuit de Main CP permanent in 
verbinding te staan met de Forward 
CP. Over het hoe en waarmee deze 
verbinding is te garanderen ga ik in dit 
genieblad niet verder op in.
In de Main CP van de gemechaniseerde 
brigade is volgens de huidige chef-staf 
minder plek voor buitenstaanders, in dit 
geval ook het personeel van de staf 11 
Pagnbat. In zijn beeld zijn deze mensen 

Figuur 1 Schets 43X CP Concept
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vooral benodigd binnen de eigen 
batstaf. Hij ziet de oude gedachte van 
het co-loceren van de pagnbat met de 
Main CP van de brigade dan ook niet 
meer gebeuren.

Met genoemde ideeën van de chef-staf 
43 Mechbrig in het achterhoofd hebben 
commandant en staf van 11 Pagnbat 
nagedacht hoe hier invulling aan te 
geven. Vooralsnog wordt de bemensing 
van de verschillende brigadecellen als 
volgt aangelopen vanuit het pagnbat.
In de HQ Management Cell 
en de Support Cell vooralsnog 
geen bemensing vanuit het 
pantsergeniebataljon. In de Environment 
Cell wordt nu gerekend op de bezetting 
door de sergeant-majoor Sie S-2 en de 
sergeant CBRN. In de Plans Cell wordt 
vooralsnog gepland met één van de 
kapiteins operatien van de Sie S-3. En 
als laatste de Current Cell waarin een 
tweede kapitein operatien en één van 
de sergeant-majoors operatien van de 
Sie S-3 van de Genie in opgaan.

Met het verder naar achter wegzetten 
van de Main CP, wordt ook een ander 

probleem binnen de gemechaniseerde 
brigade zichtbaar; hoe invulling te 
geven aan het achtergebied? 

Bij onze preferred NAVO-partners wordt 
hier als volgt invulling aan gegeven. In 
de VS wordt de laatste 15 jaar vooral 
geoefend met het Brigade Engineer 
Battalion als commandant Rear Area. 
Bij de Britten wordt binnen de brigade 
een vijfde, lichte, infanteriebataljon 
binnengebracht om de Rear Area 
taak op zich te nemen. Als laatste 
de Duitsers; hier is al enige tijd een 
discussie gaande over hoe invulling te 
geven aan dit probleem. Vooralsnog is 
er nog geen oplossing voorhanden bij 
onze oosterburen.
 
Bij ons biedt het Handbook Tactical 
Operations4 de volgende oplossingen 
hoe om te gaan met de Rear Area:
•	 	Choose to retain full command of 

the overall operation including rear 
operations;

•	 	Designate a rear area coordinator to 
act on their behalf; or

•	 	Nominate a rear area commander, 
such as the deputy commander.

Vooralsnog hebben commandant en 
chef-staf van 43 Mechbrig gekozen voor 
de 3e optie, waarbij in samenspraak met 
C-11 Pagnbat afgesproken is om de 
rol van Rear Area Commander te laten 
vervullen door C-11 Pagnbat.

Omdat 11 Pagnbat opwerkt naar de 
certificering per jan 20235 heeft het 
inmiddels de nodige oefeningen en 
staftrainingen achter de rug waarin 
nieuwe ideeën en concepten de revue 
hebben gepasseerd. Met name hoe 
invulling te geven aan het aansturen van 
de genie-operatie binnen de brigade en 
tegelijkertijd op te treden als Rear Area 
Commander heeft de nodige hersen-
breek-momenten opgeleverd. In de 
oefening Bison Hybrid (sept 2021) werd 
door staf 11 Pagnbat voor een eerste 
keer geoefend met beide rollen, gevolgd 
door een staftraining (dec 2021) waar de 
nadruk lag op de Rear Area Operations, 
met als voorlopig sluitstuk de CPX Allied 
Sprit ’22 (jan 22 Hohenfels Duitsland) 
waar 43 Mechbrig samen met 1 (LVA) 
InfBde en 132 (ITA) ArmdBde o.l.v. 1 
(DEU) PaDiv in een uitdagend scenario 
de verdediging moest voeren.

Wederopbouw verleden tijd?

17

Ontwikkelingen



Om de staf van het pagnbat op een 
goede wijze invulling te kunnen 
laten geven aan de rol van Rear Area 
Commander werd tijdens de oef Allied 
Spirit ’22 het bataljon versterkt met een 
C&Ecie6, een MPcie en een painfcie (VS), 
helaas zonder een mortiergroep. 
De gedachte achter deze versterking was 
om hiermee de staf van het pagnbat 
de nodige slagkracht te geven en zo de 
double-hatted task uit te voeren.
In zijn Aide-Memoire7 beschrijft 
C-11 Pagnbat zijn ervaringen van 
het afgelopen half jaar die hij en 
zijn staf hebben opgedaan in de 
eerdergenoemde oefeningen en 
staftraining.
Hoewel dit stuk nog under construction 
is, is de (voorlopige) eindconclusie 
helder; I recommend tasking 11 
Armoured Engineer Batallion with C2 
over the rear area during the brigade 
level exercises in 2022 IOT further 
determine the feasibility. 

Voor C-11 Pagnbat is het een dilemma. 
Is het achtergebied een troostprijs die 
hij af moet houden, of een zegen die 
hij met open armen moet ontvangen? 
De taak aannemen betekent een extra 
belasting van zichzelf en delen van zijn 

staf. Maar het betekent ook dat het 
bataljonsniveau van de combat support 
engineering extra toegevoegde waarde 
krijgt voor de Landmacht; en dat is in de 
huidige tijd niet overbodig. Bovendien 
heeft het er alle schijn van dat de twee 
taken wel degelijk te combineren zijn. 
Door de taak af te houden blijft de 
brigadecommandant met een probleem 
zitten waar hij niet zomaar een andere 
oplossing voor heeft; en dan is de Genie 
wellicht de gebeten hond.  

Concluderend
De door de chef-staf 43 Mechbrig 
geschetste ontwikkelingen tussen Main 
CP en Forward CP zorgen voor fysieke 
scheiding van staf 11 Pagnbat in de 
brigadestaf.

Daarnaast leidt warfighting en het 
hybride optreden van de vijand tot 
een toegenomen belang van het 
achtergebied waar het pagnbat, naast 
haar organieke taak als genieadviseur, 
invulling aan kan geven. Met de 
rekenschap dat de double-hatted 
task ongetwijfeld gaat leiden tot de 
nodige frictie binnen de batstaf, maar 
haar toegevoegde waarde voor de 
Landmacht flink toeneemt. 

En ja, met deze extra taak ben je als 
batstaf niet meteen weer ‘het mooiste 
meisje van de klas’, maar toch zeker niet 
‘de ouwe vrijster’ waar niemand op zit 
te wachten... 
Kortom Rear Area; meer zegen dan 
troostprijs. || 

Voetnoten

1  Voor staf 101 Geniebataljon staat de relevantie volgens mij vooralsnog buiten kijf

2  Schets gepresenteerd door kolonel Cloquet tijdens de oefening Bison Hybrid september 
2021 in Amersfoort

3  Handbook Tactical Operations LAND-CA-01 SAP 20000540857 blz 2-72

4  Certificering vooralsnog gepland tijdens de oefening Bison Sustain in september 2022 in 
GuZ Altmark (Duitsland)

5  Communication and Engagement. Sinds 2020 maakt deze compagnie deel uit van 1 CMI 
Commando (OOCL) te Apeldoorn

6  In samenspraak met C-43 Mechbrigade is besloten de ervaringen van commandant en staf 
11 Pantsergeniebataljon in de rol van Commander Rear Area te beschrijven in een Aide 
Memoire
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Het niet gedetecteerd kunnen worden 
is in deze tijd actueler dan ooit, nu onze 
militaire eenheden steeds dichter tegen 
de Russische grenzen moeten opereren. 
Het kan het verschil zijn tussen het wel 
of niet worden uitgeschakeld.
Daarom is het belangrijk om het gebruik 
van radio zo lang mogelijk uit te stellen 
(radiostilte). Dan kan men natuurlijk als 
alternatief voor kabels kiezen. Echter 
dat heeft vele praktische nadelen, zoals 
de tijd die het kost om ze uit te rollen 
en weer in te rollen. Ook hebben kabels 
een aanzienlijk gewicht/volume en be-
schadigen ze snel. 
In sommige situaties kan LiFi een beter 
alternatief zijn. 

LiFi is een technologie die werkt op basis 
van onzichtbaar licht. Onder meer Signify 
(voorheen Philips Lighting) ontwikkelde 
een dergelijk communicatiesysteem 
onder de naam Trulifi. De voordelen voor 
de Krijgsmacht zijn significant. 
Kennis en informatie zijn in de huidige 
tijd twee aspecten die het verschil kun-

nen maken tussen winnen of verliezen 
in tijden van oorlog. Van oudsher heeft 
communicatie dan ook de expliciete 
aandacht waarbij de nadruk ligt op het 
betrouwbaar en snel kunnen overbren-
gen van de juiste informatie. Decennia-
lang heeft radio een hoofdrol gespeeld 
in deze verbindingen. Radio-communi-
catie is geschikt om over grote afstan-
den informatie te versturen,
niet alleen korte signalen of codes, maar 
ook om real-time met elkaar te kunnen 
spreken. Radio-verbindingen vereisen 
geen kabels en gebruiken relatief weinig 
energie voor het opwekken, verzenden 
en ontvangen. 

Ondanks de voordelen biedt radio ook 
enkele nadelen. Deze zijn deels inherent 
aan radio zelf, maar hebben ook deels 
te maken met ontwikkelingen. Zo 
vormt de beschikbare bandbreedte een 
steeds groter probleem. Radiogolven 
omvatten een specifiek deel van het 
elektromagnetisch spectrum zoals in 
het figuur op de volgende bladzijde 

te zien is. Binnen dit deel van het 
elektromagnetisch spectrum zijn de 
beschikbare band breedtes toegekend 
aan specifieke doelgroepen in een 
geografisch gebied. De diverse groepen 
mogen niet binnen elkaars bandbreedte 
komen om verstoringen van elkaars 
signaal te voorkomen. Juist omdat de 
grenzen van radiogolven nauwkeurig 
zijn gedefinieerd, is de ruimte om te 
groeien vrijwel nul. 

En omdat het steeds drukker wordt 
– onder andere door WiFi en 5G 
die binnen hetzelfde gebied vallen 

Tekst  ||  Ing. Marjolein de Wit-Blok

Snelle en veilige communicatie is onontbeerlijk in hedendaagse gevechtssituaties. Dat is op zich geen 

nieuws. Wél nieuw is dat de tegenstander de laatste jaren enorm heeft geïnvesteerd in middelen om 

militaire activiteiten te detecteren of te storen en defensie data te onderscheppen. 

LICHT ALS SNEL EN VEILIG 
COMMUNICATIEMIDDEL 
VOOR DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

Defensie-Industrie

Als radio 

geen optie is en 

kabels niet 

praktisch zijn



(radiogolven) – is de kans op onderlinge  
verstoring aanwezig én groeiende. 
Dit leidt in de huidige tijd dan ook 
tot situaties waarin onder bepaalde 
omstandigheden geen radio 
mág worden toegepast vanwege 
interferentie met gevoelige apparatuur. 
Een ander ‘verboden’ terrein voor 
radioverbindingen zijn locaties waar 
gevaar bestaat voor explosies.

Oplossing: licht
Een oplossing die op dit moment aan 
populariteit wint en een goede aanvul-
ling betekent op radioverkeer, is gebruik 
maken van licht als communicatiemid-
del. En dan hebben we het over het ge-
bruik maken van een ander deel van het 
elektromagnetisch spectrum om infor-
matie over te dragen: het lichtspectrum. 
In het figuur boven aan de bladzijde is 
de bandbreedte van het lichtspectrum te 
zien in het volledige elektromagnetisch 
spectrum: dit loopt van het voor het 
mensenoog onzichtbaar infrarood licht 
tot aan het witte, voor ons zichtbare 
spectrum.

Ontwikkeling LiFi
De werking van communiceren met licht 
/ LED is gebaseerd op digitale communi-
catie: waar digitale communicatie werkt 
met enen en nullen, werkt communi-
catie via licht door een lichtbron zeer 
snel aan en uit te schakelen waarbij de 
lamp ‘uit’ staat voor een ‘0’ en de lamp 
‘aan’ voor een ‘1’. Wanneer het signaal 
kan worden ontvangen door een sensor 
– hetzij direct, hetzij via weerkaatsing 
op bijvoorbeeld een muur – zijn alle ele-
menten voor communicatie beschikbaar. 

LED lichtbronnen kunnen binnen 
nanoseconden schakelen omdat LEDs 
halfgeleiders zijn; dit betekent dat de 

stroom en daarmee de optische uit-
gang bij extreem hoge snelheden is te 
moduleren. Een photodetector zet de 
veranderingen in de amplitude om in 
een elektrisch signaal waarmee uitein-
delijk de informatie zichtbaar wordt. Het 
is een voordeel dat de frequentie van 
schakelen zó hoog is, dat het menselijk 
oog dit niet kan waarnemen waarmee 
hij ook geen last heeft van ‘flikkeren’. 

Een echte razendsnelle communicatie is 
mogelijk door een bitstroom met hoge 
bitsnelheid op te splitsen in een zeer 
groot aantal parallelle bitstromen met 
lage bitsnelheid. De LEDs worden dan 
met zeer hoge snelheid in- en uitgescha-
keld en geven versleutelde data (encryp-
tie) in reeksen van enen en nullen. Door 
deze multiplexing techniek te gebruiken 
met high speed leds zijn datasnelheden 
van 10 Gbps en groter mogelijk.

De methode voor het gebruik van 
snelle pulsen van onzichtbaar licht om 
gegevens draadloos te verzenden is LiFi 
wat staat voor Light Fidelity. LiFi is een 
vorm van datacommunicatie via licht 
tussen twee punten (point-to-point) of 
tussen een punt en verschillende punten 
(point-to-multi-point). 

Algemene voordelen van LiFi
•  Snelheid: Zoals eerder opgemerkt 

is de communicatiesnelheid van LiFi 
hoog. In concrete cijfers kan LiFi 

ongeveer een duizendmaal hogere 
datadichtheid bereiken dan mogelijk 
is met WiFi (laat staan met radio) 
wat betekent: tot 10 Gbps (1,25 
GB/s). Dit heeft niet alleen met de 
schakelsnelheid van LEDs te maken 
maar ook met het feit dat licht goed 
kan worden gericht terwijl radiogol-
ven zich veel makkelijker verspreiden 
met een hogere kans op storing. 

•  Spectrum: het lichtspectrum is vele 
malen groter dan het radiospectrum 
en biedt hierdoor alle gebruikers veel 
meer mogelijkheden om te commu-
niceren. Daarbij komt dat het vrij 
te gebruiken is en is het niet nodig 
om te wachten op het vrijgeven van 
licenties.

Militaire toepassingen
Naast deze algemene voordelen biedt 
communiceren via licht juist in de defen-
siewereld enkele specifieke voordelen. 
Sterker nog: wat in de buitenwereld 
wordt benoemd als een nadeel of 
beperking van LiFi, is binnen de militaire 
wereld een voordeel: licht kan namelijk 
niet door muren heen. Hierdoor is over-
dracht van data binnen een afgesloten 
ruimte nooit te ondervangen of über-
haupt te detecteren door tegenstanders 
die zich buiten de ruimte bevinden. Zij 
kunnen dus geen informatie ‘stelen’ 
maar de signalen ook niet gebruiken om 
te achterhalen dat zich op een bepaalde 
locatie mensen bevinden. Iets wat met 
toepassingen in het radiodomein juist 
de problemen oplevert.

Verder kan data de lichtbundel niet 
verlaten; wil de tegenstander een 
signaal opvangen, dan zal hij zich 
letterlijk tussen de zender en ontvanger 
moeten bevinden. Daarbij moet hij ook 
nog een USB acces key met authorisatie 
hebben om de data te kunnen opvan-
gen. Een ander voordeel voor specifiek 
militairen is het feit dat LiFi geen (zware) 
apparatuur en veel bekabeling ter 
plekke vereist. Dit betekent dat er 
minder gewicht mee hoeft en dat het 
instal leren sneller en eenvoudiger is. Om 
het gewicht te beperken en om te 
voorkomen dat de benodigde appara-
tuur te groot of te duur wordt, richt 

Minimaliseer uw elektromagnetische footprint

1000x
Ideal connectivity:

Ononderbroken verbinding
(Voor stress-vrije productiviteit)

Uw data is niet voor iedereen
(Signaal blijft in de ruimte en heeft 
AES 128-bit encryptie)

Zeer snelle verbinding voor zware applicaties 
zoals 4K-video en online meetings
(Download 1 GB in 40 seconden)

Dataverbinding via
 USB access key

Light spectrum

groter dan het radiospectrum

200
Mbps download

160
Mbps upload

Licht gaat niet door muren heen
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Signify zich op communicatieafstanden 
van 0 tot 500 meter. Dit levert boven-
dien nog een voordeel op: er kan geen 
schade aan het oog ontstaan (Eye 
Safety) door met een te hoog vermogen 
(intensiteit) te werken. Voor LiFi is wél 
altijd line-of-sight nodig.

Commandopost
Een belangrijke toepassingsmogelijkheid 
van LiFi is binnen commandoposten. 
Om zo lang mogelijk radiostilte te kun-
nen handhaven zijn SCIF-containers en 
tenten binnen zo’n commandopost nor-
maal gesproken onderling verbonden 
door vele kilometers datakabel en ook 
binnen in die containers en tenten is het 
vaak een ‘spaghetti’ aan kabels. Door 
toepassing van LiFi zijn die kabels niet 
meer nodig en worden alle componen-
ten van de commandopost razendsnel 
via licht met elkaar verbonden. 

Fast Field Data Link 
• Overbruggen startbaan
•  I.p.v. kilometers kabel om de baan 

heen leggen
• Veel minder gewicht
• In 10 min op te zetten
• Tot 350 meter bereik
• Tot 940 Mbps data rate
• Geen RF footprint
• Zeer laag stroomverbruik

Onbemande systemen
Onbemande systemen zullen een 
steeds grotere rol gaan spelen bij 
militaire inzet. Robots en Autonome 
Systemen (RAS) worden vooral ra-
diografisch aangestuurd. Wanneer 
radiostilte belangrijk is of als radio in 
geval van explosiegevaar geen optie is, 
kan de aansturing door LiFi op de korte 
afstand (max. 350 – 500 meter) een 
goed alternatief zijn. 

Munitiedepots
Binnen munitiedepots mag i.v.m. 
explosiegevaar geen radiocommunicatie 
worden gebruikt met als consequentie 
dat er in de praktijk dus geen draadloze 
communicatie aanwezig is. LiFi biedt 
wel die veilige connectie zodat het 
online raadplegen van handleidingen 
of het voeren van administratie nu wel 
mogelijk is. 

Wilt u meer weten over LiFi en de 
mogelijke toepassingen binnen uw 
eenheid, neem dan contact op met 
Lex de Lange:
E-mail: lex.de.lange@signify.com
Telefoon: 0646 805 292 ||
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optreden hebben we ons CBRN-ver-
kenningsvoertuig, de Fuchs. Daarnaast 
hebben wij een monstername systeem, 
een container die achterop een Scania is 
geplaatst, waarmee wij op een foren-
sisch bewuste manier monsters kunnen 
nemen die later in een laboratorium 
onderzocht kunnen worden. 
Het opsporen van CBRN agentia of het 
vroegtijdig onderkennen van een gevaar 
doen wij met ons belangrijkste wapen, 

De CBRN-verkenners van de twee CBRN 
verdedigingscompagnieën en de Res-
ponseenheid zijn verkenners die klaar 
staan voor de complete Krijgsmacht. De 
Responseenheid in Vught is ondersteu-
nend aan onze civiele partners, de ver-
dedigingscompagnieën ondersteunen in 
het missiegebied. 
Wij ondersteunen onze opdrachtgevers 
met advies, detectie, identificatie en 
monitoring. 

Wij volgen onze opleidingen aan de De-
fensie CBRN School (DCBRNS) in Vught. 
Onze verkenners krijgen daar een 
ademluchtopleiding, een basis DIM-op-
leiding, een monstername-opleiding en 
een gebruikersopleiding op de Fuchs. 
Momenteel is er nog geen specifieke ka-
deropleiding voor onze (onder-) officie-
ren, hier wordt echter wel aan gewerkt.
Wij voeren onze taak zowel bereden 
als uitgestegen uit. Voor het bereden 
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Tekst  ||  Tlnt Max Hubers (C-DIM peloton) en owi Guido Couturier (SMOO DIM)

Zwart-wit gezien is dat zo. We gaan iets bekijken om informatie te verzamelen. Maar wanneer je 

verder kijkt, is het antwoord natuurlijk ‘nee’. Een verkenner van een BVE bekijkt en onderzoekt andere  

dingen dan een genieverkenner. Maar CBRN-verkenning is een vak apart. Naast de drang om 

bijzonderheden te onderzoeken vraagt dit nog iets extra’s. Het vraagt namelijk om kennis van  

en vaardigheden in de chemie, biologie en stralingsfysica. Onze jongens zijn niet anders dan  

andere verkenners, maar zij zijn tevens specialisten in het CBRN vakgebied. 
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van het in te zetten materieel.
Helaas zijn er tot op heden weinig 
missies geweest. Gelukkig hebben wij 
als compagnie desondanks voldoende 
mogelijkheden gehad om onze expertise 
in te zetten. Zo hebben wij in het ver-
leden diverse detachementen geleverd 
t.b.v. constructietaken (CIDW, Afghani-
stan) en hebben wij in Noord Afghani-
stan een verkenningsmissie uitgevoerd 
in een kunstmestfabriek. 
Voor de nabije toekomst gaan wij als 

multifunctionele CBRN eenheid, onder 
de vleugels van 42 BLJ, mee naar 
Litouwen. Naast deelname aan de 
oefening ‘Iron Wolf’ zullen wij ook nog 
diverse andere CBRN-taken trainen en 
de samenwerkingsverbanden met inter-
nationale partners aanhalen. 
Deze inzet is een mooie kans om te 
laten zien wat wij allemaal kunnen, 
hopelijk leidt dit tot meer kansen in de 
toekomst!

Gladius contra pestilentia.
414 CBRN Verdedigingscompagnie. ||

namelijk onze detectorsuite. Deze is af-
gestemd op de meest voorkomende 
gevaarlijke stoffen, chemische strijd-
middelen en een verzameling van diver-
se radioactieve materialen. 
Voor biologische agentia hebben we 
momenteel alleen een indicator, deze 
kan aangeven of er een biologisch 
strijdmiddel aanwezig is.

Wanneer wij worden ingezet, nadat een 
krijgsmachtdeel via de koninklijke weg 

een verzoek heeft ingediend, bepaalt 
Defensie Operatien uiteindelijk waar 
en met welke middelen wij voorwaarts 
gaan. De opdrachtgever kan ons voor 
diverse taken indelen, echter enkel 
CBRN gerelateerd en alleen op het spe-
cialized niveau. 

Hierbij kan gedacht worden aan ge-
biedsverkenningen, routeverkenningen, 
het verkennen van eventuele besmet-
tingen en het bewaken van het achter-
gebied op concentraties van chemische 

stoffen in de lucht. Daarnaast kunnen 
wij bij vondsten, in bijvoorbeeld een 
hide of in een loods, een uitgestegen 
verkenning uitvoeren om inzichtelijk te 
krijgen met welke stoffen wij te maken 
hebben. 

Eventueel kan dit gecombineerd worden 
met een monstername-operatie. 
Al onze uitgestegen activiteiten worden 
in de basis aangelopen op een foren-
sisch bewuste wijze omdat alles wat wij 
doen uiteindelijk ook bruikbaar moet 
zijn voor de rechtsgang. De grootte van 
de opdracht is bepalend voor de keuze 
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De CBRN-dreiging als geheel staat, mede door de onvoorziene 
aard, in het teken van een 360° gevecht, in tegenstelling tot 
het traditionele denken in een lijn-gevecht.

Een punt dat aansluit op het onvoorziene aspect, is dat we een 
dispersed (red: verspreide) wijze van CBRN-inzet verwachten. 
Dat houdt een uitgebroken en onvoorspelbare wijze van inzet 

in, waarin kleine onverwachte puntacties de boventoon zullen 
voeren op het gebied van CBRN-dreiging. Dit houdt echter niet 
per se in dat de uitwerking ook altijd klein zal zijn. De uitbraak 
van COVID-19 begon namelijk ook klein en lokaal.
Ten gevolge van de dispersed wijze van inzet, zal de C2-
component (command & control) nog essentiëler worden 
om effectief te kunnen anticiperen. Daarbij is het van belang 

Tekst  ||  Elnt N. (Nick) de Lange, Kenniscentrum Genie

Om te beginnen zie je CBRN-acties doorgaans niet of lastig aankomen. Dit betreft zowel de inzet zelf, 

als ook de daadwerkelijke uitwerking. Dit is namelijk vrij kenmerkend voor 

CBRN: we vechten tegen een ‘onzichtbare vijand’. Bij het in kaart brengen van 

de CBRN-dreiging komt dus heel wat kijken. In letterlijke zin meestal een DIM-

eenheid, zoals die van 101 of 414 CBRNverdcie uit Wezep of Oirschot. Maar 

ook het voorspellen, dan wel in bedwang houden van de dreiging kan een 

hele klus zijn. Het perfecte, recente, mondiale voorbeeld hiervan is COVID-19, 

inclusief het proberen te beheersen van het virus door variërende maatregelen 

vanuit verschillende landen. Voor een uitgebreidere uitstap over biologische 

dreigingen, lees a.u.b. de informatieve column ‘Biologisch potentieel’ dat via de QR-code te bereiken is.

DE CBRN-OMGEVING
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dat iedereen een sensor wordt. Niet alleen CBRN-posten 
horen meldingen te doen, maar ook iedere militair die wordt 
gealarmeerd door bijvoorbeeld gewonden of dode dieren.
Verder is door dispersed inzet aandacht vereist voor snelle 
onverwachte inzet. Die focus kan worden meegenomen in de 
aanschaf van benodigde CBRN-middelen, maar ook in de wijze 
van optreden en training. Het is mogelijk praktischer om van 
een grote capaciteit, zoals het Zware Ontsmettings-Systeem 
(ZOS), in de vervanging hiervan te gaan voor een schaalbare 
capaciteit, aanpasbaar op de situatie.

Daarnaast is de dader van een CBRN-incident waarschijnlijk 
lastig te herleiden omdat doorgaans geen enkele partij 
daarmee geassocieerd wilt worden. Dit zorgt er echter ook 
voor dat het moeilijk is om, in ieder geval op korte termijn, 
tegenacties uit te voeren. Identificatie van CBRN-dreigingen 
geeft doorgaans pas meer informatie over de dader. En die 
identificatie wordt gewoonweg uitgevoerd door laboratoria, 
waarvan het proces eveneens veel tijd kost.

Vervolgens zijn CBRN-wapens met name sterk bij het 
nastreven van politieke-, dan wel strategische doelen. Dit 
hangt ook samen met de scenario’s waarin CBRN-dreigingen 
doorgaans voor zullen komen. Denk bijvoorbeeld aan situaties 
waar grote media-aandacht voor zal zijn, in plaats van een 
doorsnee gebiedsontzegging. Op deze scenario’s zal dus ook 
geanticipeerd moeten worden op het gebied van middelen, 

maar zeker ook training. Er wordt bijvoorbeeld gekeken 
naar de mogelijkheden van stand-off detectoren. Echter, de 
technologie lijkt momenteel nog niet ver genoeg dat dergelijke 
detectoren (nog) alleen een duidelijk voordeel bieden op het 
gebied van statische monitoring.
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Tenslotte is detectie onafhankelijk van 
identificatie. Identificatie van CBRN-
dreigingen kost nou eenmaal tijd, maar 
door hier op voorhand processen en 
middelen op in te richten, kan terrein 
worden gewonnen. Denk bijvoorbeeld 
aan, afhankelijk van de situatie, snelle 
detectie door middel van een CBRN-

drone, inclusief monstername, of een 
ander snel inzetbaar remote controlled 
CBRN-systeem. 
In het project Vervanging Specialistische 
DIM-capaciteit, in de volksmond 
‘Vervanging FUCHS’, wordt niet 
voor niets de mogelijkheid tot een 
innovatieve capaciteit bekeken. 

Dit ter gedeeltelijke vervanging en 
ondersteuning van een waarschijnlijk 
geüpgradede FUCHS DIM-capaciteit 
inclusief detector-suite. Echter, 
de huidige dreiging in het oosten 
vraagt een dergelijke snelheid dat de 
innovatieve capaciteit mogelijk in een 
later project vervuld moet worden. || 
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Nou, niet helemaal.

Begrijp me niet verkeerd; er is een 
hoop veranderd aan de materiaalkant, 
nieuwere systemen met lichtere slangen, 
lichtere en soepelere pakken. Zaken die 
vooral aan de operationele kant voorde-
len opleveren, want het werk is voor de 
ontsmetter niet minder zwaar of minder 
gevaarlijk geworden. Hij of zij werkt 
op hoogte, rond zwaar materieel, met 
beperkt zicht en kan maar zeer beperkt 
communiceren. En is afhankelijk van 

een batterij die de motor in zijn of haar 
filter-blower unit (FBU) aandrijft voor 
verse lucht. Even los van het feit dat dit 
operationeel per definitie gebeurt in de 
meest extreem giftige omgevingen.

Door de fysieke inspanning, gecombi-
neerd met de effecten van het werken 
in een afgesloten pak, mogelijk met 
weersinvloeden, is er sprake van be-
hoorlijke prestatiedegradatie. Volgens 
het handboek is een ontsmetter maxi-
maal 6 uur per etmaal effectief inzet-

baar. In de praktijk is dit vooral bij warm 
weer tot de helft minder, omdat de 
lichaamstemperatuur in het chemiepak 
van de ontsmetter alleen maar oploopt.

De gemiddelde personenauto is door 
een machine gebouwd en gespoten,  
en wordt net zo vaak met de machine 
als met de hand gewassen. Vanuit 
dat oogpunt lijkt het bijna raar dat 
ontsmetten in 2022 nog door mensen 
uitgevoerd wordt. Een CBRN-operator 
die machines bedient is misschien wel 

Tekst  ||  Kpl1 J.J. (Joren) Vonk, kpl O&T Multi Role Engineer Company (MREC)

In de koude oorlog stonden CBRN-ontsmetters in zware, lompe pakken urenlang mengsels met  

actief chloor over voertuigen te spuiten om te zorgen dat chemische strijdmiddelen van onze 

voertuigen verdwenen. Tenminste, zo werd dat, gelukkig maar, beoefend. Tegenwoordig gaat dit 

wel anders, toch?
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meer dan twee keer zo lang effectief en 
loopt minder gevaar. 
Geautomatiseerde ontsmettingssys-
temen zijn vanaf de eerste minuut 
nauwkeurig en hebben geen last van 
prestatiedegradatie, wat de kwaliteit en 
het voortzettingsvermogen verbetert. 
Genoeg voordelen voor de commandant 
en ons ‘aanbod’. 

In de huidige situatie zijn we niet in 
staat om op grote schaal grondige 
ontsmetting aan te bieden, terwijl we 
dit volgens de NAVO-richtlijnen wel 
moeten kunnen. Alléén zo lang er 
weinig kleine incidenten zijn in de AOR 
zijn we in staat om aan de kernopdracht 
te voldoen. Een belangrijk aspect hierin 
is het gebrek aan personeel. Dat is ook 

niet raar; er zijn maar weinig mensen 
die het werk van de ontsmetter ‘sexy’ 
vinden, ondanks dat het een bijzonder 
en uitdagend specialisme is. Door 
de ontsmetter in te gaan zetten als 
procesbewaker en bedienaar ontstaat 
er de mogelijkheid om met het huidige 
personeelsbestand exponentieel meer 
werk te verzetten en tegelijkertijd de 
aantrekkingskracht van het specialisme 
te verhogen.
Daarnaast bestaat er door alle eisen die 
de CBRN-omgeving oplevert, zoals che-
misch resistente machines en apparatuur, 
niet zoiets als een goedkoop ontsmet-

INNOVATIE 
IN ONTSMETTEN

In de huidige situatie  

zijn we niet in staat  

om op grote schaal 

grondige ontsmetting  

aan te bieden.
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tingssysteem. Dit betekent dat vervan-
ging van ontsmettingssystemen met 
geautomatiseerde systemen een relatief 
goedkope vorm van automatisering kan 
zijn. Vanuit mijn perspectief houden de 
voordelen niet op: minder VTE’n, meer 
capaciteit en voortzettingsvermogen per 
groep, minder risico’s voor het personeel, 
een (nog) gavere baan bij de CBRNverd-
cie. Snelle inzet op het gevechtsveld en 
gebruik in alle terrein en weersomstan-
digheden is daarbij wel een essentieel 
vereiste. Al met al een omgeving die rijp 
is voor innovatie in de richting van auto-
matisering en/of robotisering.

Zo zie ik verschillende oplossingen; 
waarbij het belangrijk is dat de te ont-
wikkelen systemen op een betekenis-
volle manier bijdragen aan de hoofdta-
ken van Defensie. Bijvoorbeeld door te 
gaan voldoen aan de NAVO-richtlijnen, 

maar tegelijk ook nationaal inzetbaar 
te zijn in bijvoorbeeld terrorismebestrij-
ding. Dit eist een flexibel, schaalbaar 
systeem met een zo klein mogelijke 
logistieke voetafdruk.

Er wordt bij de Robotic & Autonomous 
Systems (RAS) eenheid in Oirschot al 
druk getest met unmanned ground 
vehicles (UGV) die als platform kunnen 
dienen voor diverse CBRN-robots. Ook 
zijn er op de markt al diverse CBRN-ver-
kennings UGV’s te verkrijgen. Een der-
gelijke hapklare oplossing bestaat nog 
niet voor ontsmetting.

Vanuit mijn visie kan ik me al wel 
inbeelden hoe deze systemen vorm 
kunnen krijgen. Een UGV als basis voor 
de ontsmettingsstations; daarop een 
robotarm zoals we die kennen uit de 
autospuitfabriek. Deze systemen kun-

nen gevoed worden met informatie over 
het aanbod d.m.v. optische, LIght De-
tection And Ranging (LIDAR) en radar 
sensoren. Door de verschillende UGV’s 
te laten formeren in de vorm van de 
klassieke ontsmettingsstraat ontstaat er 
een systeem waarbij de mens alleen nog 
maar hoeft te voorzien in procescontrole 
en logistiek.

Door gebruik te maken van het juis-
te type ontsmettingsmiddel en deze, 
samen met water en eventueel elektrici-
teit, op te voeren naar deze UGV’s is er 
alleen nog maar personeel in de straat 
nodig bij storing of eventuele interven-
tie. Procescontrole kan aan de schone 
zijde gebeuren vanuit een daarvoor 
ingericht voertuig. Omdat er minder 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) in zo’n ‘geautomatiseerde’ groep 
benodigd zijn en er dus minder groeps-
materiaal nodig is, is dit waarschijnlijk 
het enige personeel dragende voertuig 
dat deze groep nodig heeft. Bij tacti-
sche verplaatsingen kunnen de UGV’s 
in de volgmodus dit voertuig volgen. Zo 
ontstaat er een groep met veel minder 
personeel, die op termijn de groepsca-
paciteit aanzienlijk vermenigvuldigt ten 
opzichte van huidige systemen.

Er zijn nog meer operationele voorde-
len; zo is het bijvoorbeeld mogelijk om 
met het 3D beeld dat LIDAR oplevert 
aan automatische voertuigherkenning 
te doen. Hierdoor is het mogelijk om 
beproefde ‘spuitprogramma’s’ te starten 
waarbij de kwaliteit gegarandeerd is en 
de efficiëntie is gemaximaliseerd. Door 
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dit soort data binnen NAVO te delen 
kunnen partners elkaar maximaal on-
dersteunen. Bovendien is het mogelijk 
om kritieke delen van voertuigen zoals 
sensoren en optiek, geautomatiseerd 
op een manier te bewerken zodat deze 
niet beschadigen. Zelfs als de operator 
het aangeboden voertuig nog nooit 
heeft gezien. Het is met voorgepro-
grammeerde profielen ook mogelijk om 
vliegtuigen en helikopters te ontsmet-
ten. Een taak die beschreven wordt in 
de NAVO-richtlijnen, maar mede door 
beperkte oefenkansen altijd als één van 
de moeilijkste taken wordt beschouwd.

Het ontsmetten van wegen wordt voor 
deze UGV’s kinderspel; op basis van 
GPS-gegevens in combinatie met de 
autonome capaciteiten kan de UGV dit 
relatief eenvoudig zelf oplossen. Door 
de groep te voorzien van een UAV kan 

men aan de GPS-gegevens komen, en 
tegelijk kan de route op obstakels en 
hindernissen verkend worden zonder 
dat er besmettingsgevaar optreedt. 

Bij een kleinschalige inzet daarentegen 
is het mogelijk om de robots op een ma-
nier te gebruiken zoals we dat gewend 
zijn van de EOD-robots, waarbij de 
robots een verlengde zijn van de armen 
van de specialist, maar dan met meer 
ontsmettingsmiddel op hun ‘rug’. 

Deze UGV’s zullen waarschijnlijk niet veel 
kunnen betekenen voor het ontsmetten 
van personeel en hun materieel, maar 
door deze taken onder te brengen bij 
een andere groep, treedt hier verdere 
specialisatie van mens en materieel op. 
Met alle mogelijke voordelen van dien. 
Personeel- en materieelontsmetting zijn 
ook de minst materieel zware vormen 

van ontsmetting, dus het veranderen van 
deze groep mag in dit verhaal financieel 
het probleem niet zijn. Indoor ontsmet-
tingen, waarbij de UGV onbruikbaar is, 
kan uitgevoerd blijven worden door in 
2017 ingevoerde systemen, die juist voor 
deze taak goed uitgerust zijn.

Ik heb bij mijn eenheid, de Multi Role 
Engineer Company (MREC, voorheen 
101 CBRNverdcie) mee mogen maken 
dat we van een inzet gericht op de Kou-
de Oorlog zijn ‘omgeklapt’ naar een op-
treden dat gericht is op asymmetrische 
oorlogvoering, terrorismebestrijding en 
vervolgens hybride oorlogvoering. Ik 
heb tijdens internationale oefeningen 
gezien hoe andere landen soms moeite 
hadden met deze veranderingen. Hoe 
wij als eerste inzet-gereed waren en 
als eerste ook weer vertrokken waren. 
Hoe wij een uniek tactisch bewustzijn 
hadden binnen het CBRN-domein. Hier 
word ik trots van, maar als mijn toe-
komstige collega’s ook deze trots willen 
ervaren zit er voor Defensie niets anders 
op dan agressief te veranderen.

De recente ontwikkelingen in Oekraïne 
leggen onder andere pijnlijk bloot wat 
de gevolgen zijn van een onwil om de 
operatie aan te passen op de huidige 
technologische mogelijkheden. Omdat 
ontsmettingssystemen een onmisken-
baar en eenzijdig verdedigend karakter 
hebben zijn er geen ethische bezwaren 
voor de inzet, en biedt dit een uitge-
lezen kans om deze systemen door te 
ontwikkelen naar de volwassen syste-
men die een kinetische omgeving eist. ||
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De Routekaart Gap Crossing toont 
de eerder uitvoerig beschreven typen 
overgangsmiddelen (Promotor 164). De 
CSB-middelen zijn doorgaans eenheids-
gebonden middelen en overige typen 
zijn voornamelijk effectbrengers ten 
tijde van het overwinnen van specifie-
ke hindernissen zoals Wide Wet Gap 
Crossing (WWGC). De Combat Support 
Bridge (CSB) middelen zijn op zichzelf 
effectbrengers ten voordele van de 
eigen grondmobiliteit van die eenheid 
als functie van de bescherming en 
mobiliteit. Eerder beschreven we al de 
lichte Pionier Loopbrug (PLB) en medium 

CSB-systemen (VIPER en COBRA). In dit 
artikel over Heavy Gap Crossing (HGC) 
komen we bij de kern van de (toekom-
stige) CSB-capaciteit van het CLAS: de 
Leguaan MLC80.

Project vervanging gemechani-
seerde bruglegger
Zo heette het initiële project bij de start 
van de vervanging van de Leopard 1 
bruglegger ‘Biber’. Alhoewel het wel-
licht zo aanvoelt is het huidige project 
niet hetzelfde. Het initiële project is 
namelijk gestopt in 2007 nadat bleek 
dat de Panzerschnellbrucke 2 niet zou 

voldoen aan de verwachtingen. Te veel 
storingen aan de aanwezige syste-
men en eigenlijk veel te complex. Het 
project werd in 2009 opgevolgd door 
een nieuw traject om de bruglegger 
te vervanger door middel van (minder) 
LEGUAAN-brugsystemen (toen nog 
MLC70) op het Leopard 2 onderstel. 
Ook dit was door financiële krapte ech-
ter niet mogelijk.

Toch stroomt de LEGUAAN MLC80 hal-
verwege dit jaar in bij de eenheden. Dat 
is een gevolg van een binationaal pro-
ject waarbij Nederland in 2016 via Duits-

Inmiddels hoef ik u niet meer uit te leggen dat het CLAS een transformatie ondergaat met een 

hernieuwde focus naar de hoofdtaak 1. De hedendaagse zeer actuele dreiging in Oost-Europa met 

een oorlog welke grenst aan het NATO-grondgebied maakt deze focus verschuiving noodzakelijk en 

zeker niet uniek. Het CLAS-optreden van de toekomst wordt op het moment van het schrijven van dit 

artikel nog bepaald. Het is zeker dat het CLAS in de toekomst nog meer zal samenwerken met onze 

key-partners/Joint en Multi Domain, dat het optreden hoog mobiel en verspreid (dispersed) binnen een 

groter gebied van verantwoordelijkheid zal plaatsvinden en dat we dit moeten doen met een gelijk of 

minder aantal mensen. 

HEAVY GAP
CROSSING

Tekst  ||  Kapitein EJ Hoogterp, Stoff Gap Crossing & Armoured Engineer Support
Foto’s  ||  Media Centrum Defensie
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land eerst 5 systemen, en vervolgens 
in 2018 nog eens 3 systemen bestelde, 
inclusief strategische transportcapaci-
teit, simulatoren en meer. Dit project is 
uniek omdat het via de Duitse Defensie 
Materieel Organisatie (Bundesamt für 
Wehrtechnik und Beschaffung) loopt en 
dus ook via het Duitse programma van 
eisen (PVE). Dit heeft zeker voordelen 
want zonder deze constructie had DMO 
zeker niet in december 2018 het eerste 
Nederlandse systeem in ontvangst geno-
men. Nadelig is dat Nederland specifie-
ke zaken, voortkomende uit het verschil 
tussen het Nederlandse en Duitse optre-
den, eigenlijk alleen achteraf aangepakt 
kunnen worden. Ook mede daardoor zit 
er een gat tussen de ontvangst bij DMO 
en de invoering bij het CLAS tot 2022. 
Al met al heeft het vervangingstraject 
van de Leopard 1 ‘Biber’ wat voeten 
in de aarde (gehad) maar het gaat dan 
toch eindelijk dit jaar gebeuren (zie 
ook de figuur met het verloop van de 
herijkingen).

Leopard 2 LEGUAAN MLC80
Met de invoering van de Leguaan 
MLC80 op het Leopard 2 onderstel 
beschikt Nederland over een state of 
the art overgangsmiddel welke voldoet 
aan de, binnen de NATO, afgesproken 
minimale classificatie MLC80T/120W 
(Redactie: 80 rups en 120 wiel). Het 
feit dat dit middel ook door vrijwel alle 
NATO-landen gekozen wordt, brengt 
binnen het operatiegebied extra grote 
voordelen met zich mee op het gebied 
van interoperabiliteit, gezamenlijke O&T 
en vergelijkbare procedures. Het geeft 
schaalvoordelen bij de instand houding 
door de aanwezige potentie aan 
reserveonderdelen.

Koninklijke Landmacht 1 
april 4, 2022 STOFF Gap Crossing 

Historie vv Mech bruglegger   

Koninklijke Landmacht 1 
Ontwikkelingen CSE domein 

WWGC 

LOCB GSB 

Light<MLC6 

Medium <MLC50 

Heavy >MLC80 

MLC80 MLC80 
CSB 

CSB = Close Support Bridge / nabijheidsbrug oftewel de gevechtsbruggen
GSB = General Support Bridge / Ondersteuningsbruggen (vervangende tankbrug)
LOCB = Lines of Communication Bridge / Logistieke bruggen
WWGC = Wide Wet Gap Crossing / Drijvende brugslag

L 4104 MILENG CS 
Provide assault bridging with emplace / retrieve capability, minimum 12 meter span (MLC80);
General support logistic bridging with over 80 meter span (MLC80).

MILENG-AMPH-BR-COY 
Capable of providing, building, operating and maintaining one bridge for a major river/water 
crossing (150 m, MLC 80).
Capable of providing, building, operating and maintaining 6 rafts (MLC80).

MILENG-GS-Coy 
Capable of providing, simultaneously building and maintaining two 40-meter span or one 
80-meter span.
Capable of building logistic bridges over 80 m span MLC 80 (T) / MLC 120 (W)*
Capable of building logistic bridges over 150 m span to MLC 80 (T) / MLC 120 (W) to replace 
amphibious bridging assets* 

Dat is een 

gevolg van een 

binationaal 

project.
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Het systeem:
Onderstel: Het onderstel is een 
voormalige Leopard 2A4 gevechtstank 
welke is ontdaan van de koepel. Het 
onderstel is versterkt, geheel gereviseerd 

en voorzien van een nieuwbouw 
legsysteem t.b.v. het opnemen en 
leggen van Leguaan-bruggen. Daarnaast 
is het gehele elektrische systeem op 
het hedendaagse niveau gebracht. 

Tot slot is het voertuig voorzien 
van extra bepantsering nabij het 
bemanningscompartiment. Omdat de 
combinatie van onderstel, bemanning, 
basisuitrusting en brug boven de 

Afmetingen
Lengte: met 26 mtr brug  14,60 m
Lengte: met 2x 14 mtr brug 15,20 m
Lengte: zonder brug 14,20 m
Breedte: zonder brug  4,00 m 
Breedte: inclusief 26 mtr brug  4,23 m
Breedte: inclusief 2x 14 mtr brug 4,23 m
Hoogte: zonder brug, zonder antennes  3,95 m
Hoogte: inclusief 26 mtr brug  3,95 m
Hoogte: inclusief 2x 14 mtr brug   3,97 m
Bodemvrijheid  0,48 m

Gewichten
Gewicht: (zonder brug)  52.200 kg
Gewicht: (met 26 mtr brug)  63.000 kg
Gewicht: (met 2x 14 mtr brug) 62.800 kg
Max toelaatbaar totaal gewicht: 64.500 kg
MLC: met brug(gen) 71

Prestaties
Vermogen: 1100kw(1500pk)
Max. snelheid vooruit/ achteruit: 68/31 km/u
Brandstoftank: 1130 l
Inzetbereik (terrein/weg): 220/340
Max. klimvermogen: 50%
Max. dwarshelling met brug  30%
Opstap-klimvermogen:  0,8 m
Overstap capaciteit:  3.0 m
Waad diepte: <1 m
Max. afwijking voertuig tijdens het leggen;
Langshelling 10%
Dwarshelling  5 %

Technische gegevens Leopard 2 LEGUAAN
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getrachte voertuigclassificatiegrens van 
MLC70 uitkomt, is het niet mogelijk 
om alle noodzakelijk middelen t.b.v. 
bijzondere legmethodieken en de 
gehele PGU van de bemanning op het 
voertuig te dragen. 

Het leggen zelf kan semiautonoom of 
handmatig plaatsvinden, waarbij zowel 
van binnen als buiten aan het voertuig 
gewerkt kan worden. In de toekomst 
biedt dit de optie om het gehele systeem 
semiautonoom op afstand te maken. 

Bruggenpakket: Het bruggenpakket 
van het systeem bestaat, anders dan zijn 
voorganger, uit twee lengtes brug van 
het type LEGUAAN. Die twee lengtes, 2 x 
een 14 meter brug en 1 x een 26 meter 
brug, maakt het systeem veelzijdiger 
in de mogelijke mobiliteitssteun. 
Deze bruggen zijn ook te combineren 
(overlappend leggen) zodat met 
maximaal een LEGUAAN MLC80 tot 
boven 40 meter overbrugt kan worden. 
Die 40 meter is de bovengrens van 
het CSB-gebied en een minimale 
bovengrens voor brigade gebonden 
brugmiddelen. In alle combinaties is de 
classificatie MLC80T/120W. Het is goed 
om te vermelden dat onze bruggen in 

de toekomst op te waarderen zijn naar 
MLC100 door middel van een relatief 
gemakkelijk ingreep.

Dedicated trekker met trailer: 
Hierboven werd aangegeven dat niet 
alles op het onderstel meegevoerd kan 
worden. Daarmee is er veel belang 
bij de aanwezigheid van de trailer, 
behorende bij het systeem LEGUAAN 
MLC80. Deze trailer is bedoeld als 
middel voor het transporten van de 
brug die niet op de tank ligt. Ook voor 
het transport van alle andere zaken 
is de trailer benodigd bij de diverse 
inzetopties van het systeem. De trekker 
zal worden verworven binnen het 
project WTB voor de PGU. Aangezien 
de trekker en trailer dedicated zijn voor 
het systeem LEGUAAN MLC80, stromen 
deze middelen bij de pantsergenie in. 

Doctrinaire inzet
Het nieuwe systeem kent flinke 
verschillen ten opzichte van de 
voorganger, maar in de basis is het 
natuurlijk nog steeds een bruglegger. 
Het specifieke gebruik van het middel 
kent vooral een groot verschil omdat de 
LEGUAAN MLC80 een gedigitaliseerd 
voertuig is en dus een andere bediening 

en omgang kent. Zelfherstel bij een 
fout in de legprocedure door middel 
van het gebruik van gereedschappen en 
improvisatie, zal plaats moeten maken 
voor geduld en het indrukken van een 
reset knop. 

Het echte doctrinaire verschil bij de 
invoering van de LEGUAAN MLC80 
zal vooral moeten liggen bij de inzet, 
positie en gebruik van de pantser-
ondersteuningsmiddelen (paost) in het 
nieuwe gevechtsveld. Het is daarom van 
belang om niet alleen de ‘getalletjes’ te 
veranderen in de handboeken maar juist 
integraal te kijken naar het optreden. 
Wat doen we bijvoorbeeld nog met de 
fascine, wanneer we een brug in het 
terrein hebben, die zonder minimale 
overspanning gelegd en belast mag 
worden? En, hoe verhoudt de tank 
zich tot de positie van de trailer in dat 
nieuwe optreden? Hebben we afdoende 
middelen hiervoor? Zomaar wat 
vragen waarbinnen het Subject Matter 
Expert overleg Paost (SME PAOST) over 
gesproken en nagedacht wordt. En 
overigens niet alleen daar, maar ook 
door de Logistiek. Hersteleenheden 
moeten het optreden van de LEGUAAN 
MLC80 immers kunnen ondersteunen.

26 mtr brug
Lengte van de brug 26,00 m
Breedte van de brug  4,02   m
Gewicht 26 mtr brug  10.000 kg
Max. overspanning 25,00 m
Max. doorbuiging (in het midden) 0,41 m

14 mtr brug
Lengte van de brug 14,00 m
Breedte van de brug  4,05   m
Gewicht 14 mtr brug (x2) 5.125 kg (x2)
Max. overspanning 12,00 m
Max. doorbuiging (in het midden) - nnb
Afstand tussen de rijsporen  0,91 m
Breedte van de rijsporen  1,56 m

brug prestaties
Draagvermogen 26 en 14 mtr brug MLC 80T/120W 
Max. toelaatbare oversteek snelheid < MLC 80  16 km/u
Max. zijwaartse helling  10 %
Max. helling in de lengterichting  10 %
Max. toelaatbare tordering  ± 5 %

Technische gegevens Bruggen (Leopard 2 Leguaan)
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Omdat de trailer en trekker nog niet 
aanwezig zijn en een deel van de 
documentatie nog niet is vastgesteld 
geeft dat wel de mogelijkheid om 
de LEGUAAN MLC80 gefaseerd in te 
voeren. Parallel hieraan kan de nieuwe 
integrale PAOST-doctrine en noodzake-
lijke kennis opgebouwd worden binnen 
onze genie-eenheden, instructiegroep 
en kenniscentrum. 

Opleiden
Aangezien het opbouwen en het overeind 
houden van de noodzakelijke kennis over 
de inzet en het gebruik van een dergelijk 
systeem essentieel is voor het optreden, 
heeft Nederland besloten om zelf de 
opleidingen te verzorgen. Hiertoe zijn ook 
simulatoren, Table Top Trainers, gekocht 
waarmee gemakkelijk buiten de tank de 
eerste handelingen bij de bediening van 
het systeem onderricht kunnen worden. 
Ook is er een plan opgesteld en ingediend 
voor een gehele hernieuwde lanceerin-
richting, ten behoeve van de praktijkop-

leiding in alle mogelijke brugcombinaties, 
inclusief hoog/laag en brug verzwaring. 
Verder is besloten om de gebruikersoplei-
ding op te delen in 3 modules, omdat het 
systeem nog niet compleet aanwezig is. 
De module A zal de bedienaar opleiden 
in de basisbeginselen van het systeem. 
In module B zal de bedienaar de moge-
lijkheid hebben om zelf storingen op te 
lossen. Na het afronden van module C 
kan de bedienaar alle speciale inzetopties 
uitvoeren en is hij kundig in het beladen/
afnemen van de trailer. 

Planning
De LEGUAAN MLC80 zal de Leopard 1 
‘Biber’ en de LEGUAAN MAN bij zowel 
11 als 41 Pantsergeniebataljon vervangen, 
waarbij elke compagnie twee comple-
te systemen ontvangt. In het tweede 
kwartaal van 2022 zal 11 Pagnbat als 
eerste aan de beurt zijn, gevolgd door 41 
Pagnbat na de zomervakantie. Het laatste 
voertuig zal voor het einde van Q2 2023 
worden overgedragen aan de eenheden. 

Bedienaren zullen in ieder geval in 2022 
alleen de module A opleiding krijgen. 
Module B volgt in 2023 en naar ver-
wachting zal de gehele opleiding (inclu-
sief C) in zijn geheel worden gegeven bij 
de instroom van de trailer in 2025. 

Tot slot
Met het invoeren van de LEGUAAN 
MLC80 komt de CSB-capaciteit weer op 
niveau en kunnen we beginnen met de 
doctrinaire vernieuwing van het optre-
den van de zware ondersteuningsmid-
delen, zodat de gehele capaciteit weer 
relevant wordt. ||

Gap Crossing, Get over it !

Door 

LEGUAAN MLC80  

CSB-capaciteit op niveau

R E Ü N I E
2 JULI 2022
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R E Ü N I E
2 JULI 2022

VOOR WIE?
Iedereen die een plaatsing heeft 
gehad bij een Genieduikeenheid 

is welkom. 
Denk daarbij aan de Vaar- en 

Duikerschool, PTS en (108) 
Duikerpeloton, dus ook duik-

ziekenverplegers, bemanningen 
van duik vaartuigen, duikhelpers 

en chauffeurs.

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN OP: WWW.REUNIEGENIEDUIKERS.NL
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OPTIMALE GEHOORBESCHERMING IN DE TANK VAN DE TOEKOMST!

3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation 
Communication Headset 
Ontworpen voor gebruik in extreem lawaaiige omstandigheden 
zoals tanks (crew headsets)  
en bij helicopters/jetfighters (grond personeel/loadmasters).
De CH-5 headset staat garant voor heldere communicatie 
en maximale bescherming van het gehoor.

Gehoorbescherming en communicatie
Nieuwe innovatieve technologie in de microfoon en de cups 
zorgt voor heldere communicatie waarbij ongewenst 
geluid wordt gedempt. De CH-5 beschermd uw gehoor 
tegen het geluid van de motor maar ook tegen het 
impulsgeluid (schieten). De CH-5 kan worden aangesloten 
op een radiosysteem en werkt grotendeels met dezelfde adapters 
als de Comtac headsets.

Robuust, gemakkelijk onderhoud
De CH-5 is ontwikkeld voor gebruik in extreme condities zoals bijvoorbeeld bij live firing.  
De headset is zeer eenvoudig door de gebruiker zelf te onderhouden.
Het geheel kan tegen een stootje. Aansluitkabels zijn Kevlar® versterkt, microfoon is 
waterdicht, noise cancelling en windruis dempend.

3M Peltor ComTac VI NIB Headset 
De 3MTM PeltorTM ComTacTM serie staat bekend om robuustheid, 
eenvoudige bediening, betrouwbaarheid en duurzaamheid.  
De headset is bestand tegen blootstelling aan zout of zoet water. 
Daarnaast is de microfoon noise cancelling en is daardoor helder en 
duidelijk verstaanbaar, zelfs in zeer extreem lawaai zoals bijvoorbeeld 
in een tank of rond een helicopter. 

Het Natural Interaction Behaviour systeem (NIB) is een systeem dat 
het mogelijk maakt om in zeer hoge geluidsniveaus op een normale 

manier (handsfree) met elkaar te kunnen blijven communiceren in 
een straal van ca. 5 meter. 
De Mission Audio Profiles (MAP) functie zorgt ervoor dat dat 
situational awareness automatisch afgestemd wordt op de 
actuele situatie en voorkomt dat het gehoor ‘oververmoeid’ 

raakt door te veel detail of volume. 
De functie Plug Mode (PM) is ideaal bij gebruik van dubbele 

gehoorbescherming. Alle relevante geluiden worden in PM extra 
versterkt om achter de extra oordop nog steeds goed hoorbaar zijn. 

Rinco van der Beek 
3M Nederland | Personal Safety Division 

rvanderbeek@mmm.com | tel. 06-53433094

DE WEG NAAR
MIJN GROENE BARET
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De headset is zeer eenvoudig door de gebruiker zelf te onderhouden.
Het geheel kan tegen een stootje. Aansluitkabels zijn Kevlar® versterkt, microfoon is 
waterdicht, noise cancelling en windruis dempend.

3M Peltor ComTac VI NIB Headset 
De 3MTM PeltorTM ComTacTM serie staat bekend om robuustheid, 
eenvoudige bediening, betrouwbaarheid en duurzaamheid.  
De headset is bestand tegen blootstelling aan zout of zoet water. 
Daarnaast is de microfoon noise cancelling en is daardoor helder en 
duidelijk verstaanbaar, zelfs in zeer extreem lawaai zoals bijvoorbeeld 
in een tank of rond een helicopter. 

Het Natural Interaction Behaviour systeem (NIB) is een systeem dat 
het mogelijk maakt om in zeer hoge geluidsniveaus op een normale 

manier (handsfree) met elkaar te kunnen blijven communiceren in 
een straal van ca. 5 meter. 
De Mission Audio Profiles (MAP) functie zorgt ervoor dat dat 
situational awareness automatisch afgestemd wordt op de 
actuele situatie en voorkomt dat het gehoor ‘oververmoeid’ 

raakt door te veel detail of volume. 
De functie Plug Mode (PM) is ideaal bij gebruik van dubbele 

gehoorbescherming. Alle relevante geluiden worden in PM extra 
versterkt om achter de extra oordop nog steeds goed hoorbaar zijn. 

Rinco van der Beek 
3M Nederland | Personal Safety Division 

rvanderbeek@mmm.com | tel. 06-53433094

Tekst  ||  Sgt1 Maik

Iedereen weet dat het behalen van de groene baret heel veel van je vraagt en voor weinigen is weggelegd. 

Om bij het Korps Commando Troepen toegelaten te worden en de opleiding te halen is eerder uitzondering 

dan regel. Ruim 15 jaar gelden heeft een collega van de Genie dit als eerste gedaan. Afgelopen jaar 

heeft weer een collega de felbegeerde groene baret weten te behalen. Als redactie zijn we dan ook zeer 

verheugd dat Maik zijn ervaringen met ons wil delen. Om veiligheidsreden kan Maik natuurlijk geen 

details weergeven maar iedereen kan zich ongetwijfeld een beeld vormen bij dat wat hij schrijft.

DE WEG NAAR
MIJN GROENE BARET

Hierbij wil ik jullie een stukje meene-
men in het verloop van mijn carrière. In 
2015 startte mijn carrière bij Defensie. 
Ik begon op de KMS/SIVO in Ermelo. 
Mijn doel was het om onderofficier te 
worden bij de pantsergenie. Ik heb er 
24 weken over gedaan waarbij de eer-
ste 8 weken in het teken stonden van 
de AMO. De laatste 2 weken van de 24 
heb ik de gevechtscursus mogen volgen, 
waardoor ik ook kennis heb gemaakt 
met ‘luchtmobiel’ en het KCT. Na deze 
weken heb ik mijn onderofficiersstrepen 
behaald en ben daarna naar de VTO 

in Vught gegaan om onderofficier te 
worden bij de Genie. De VTO duurde 
in totaal ook 24 weken, waarin de voor 
velen welbekende genieonderwerpen 
aan bod kwamen. 

Na dit behaald te hebben ben ik in 2017 
begonnen als groepscommandant bij de 
pantsergenie. Mijn eerste periode stond 
in het teken van het draaien van een 
aantal modules om het niveau van het 
peloton op peil te krijgen. Begin 2019 
zijn we gaan opwerken om in het 2de 
deel van 2019 voor 6 maanden naar 
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Eens commando, 
altijd commando!

Het commandomonument op de Engelbrecht van Nassaukazerne 
met daarop de namen van  gesneuvelde commando’s vanaf de Tweede Wereldoorlog tot op heden
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Litouwen te gaan. In het eerste half jaar 
hebben we samen met de Infanterie ver-
schillende oefeningen gedaan. In deze 
periode kregen we de uitnodiging om 
aanwezig te mogen zijn in Normandië 
waar 75 jaar bevrijding werd gevierd. 
Hier hebben we ook het Prinses Irene 
Invasiekoord mogen ontvangen. 
We zijn daarna voor een half jaar ver-
trokken naar Litouwen. Hier hebben we 
veel oefeningen met Duitsers, Noren, 
Amerikanen en Litouwers gedraaid. Hier 
heb ik veel ervaring op mogen doen 
als groepscommandant. Het betekent 
een half jaar van huis met alleen maar 
collega’s om je heen. Het was een hele 
andere omgeving, in een kazerne net 
buiten het dorp. Als afsluiting stond er 
een brigadeoefening voor ons gepland 
waarin wij samen met de Duitsers 
en Noren vochten tegen de Polen en 
Litouwers. 

In 2020 zijn er veel nieuwe collega’s 
binnen de eenheid gekomen en zijn we 
weer bezig geweest met het opwerken 
van ons peloton. Dit was ook het jaar 
dat ik moest gaan oriënteren voor een 

andere functie binnen Defensie. Ik wilde 
eigenlijk groepscommandant worden bij 
het Advanced Search Team (AST) maar 
hier was geen functie vrij. Ik ben uit-
eindelijk in Vught terecht gekomen als 
instructeur bij de Basis Genie Opleiding 
(BGO). Hier lag in het begin een flinke 
uitdaging voor mij. Er waren te weinig 
instructeurs, reorganisatie van materia-
len, we hebben een nieuw demoterrein 
gerealiseerd en de terreinen opgeknapt. 
Voor mij ging het na driekwart jaar weer 
prikkelen om nieuwe uitdagingen voor 
mijzelf te vinden. 

Er kwam een mail, bedoeld voor alle ge-
nie-onderofficieren, waarin stond dat er 
een functie als genieadviseur bij het KCT 
vrijkwam. Hier heb ik dan ook op gerea-
geerd. Al snel werd ik uitgenodigd voor 
een informatiedag waarbij we ook de 
nodige sporttesten hebben gedaan. Tij-
dens deze dag kregen we ook de kans 
om vragen te stellen over de functie. 
Zo brutaal als ik was stelde ik de vraag 
of het ook mogelijk was om de groene 
baret te halen. Voor mij betekende het 
dat ik dan als commando een kijkje in 

het werk kon nemen, aangezien ik als 
adviseur zou komen. Ik wilde weten wat 
een commando allemaal doormaakt en 
meemaakt. Door deze vraag kreeg ik 
de vraag terug of ik commando wil-
de worden zonder te reageren op de 
functie als genist. Hier heb ik een dag 
over na moeten denken aangezien dat 
betekende dat ik niet meer bij de Genie 
werkzaam zou zijn. De volgende dag 
ben ik dan ook gaan reageren op de 
functie via de site van Defensie: www.
defensie.nl om deel te kunnen nemen 
aan de kennismakingsdagen KCT.
Na het voltooien van de kennismakings-
dagen (met een positieve uitslag) ben ik 
in maart 2021 gestart aan de Voorop-
leiding en de Elementaire Commando 
Opleiding (VO/ECO). In deze periode 
ben ik als militair op fysiek en mentaal 
vlak zeer geprikkeld. 

Als kers op de taart heb ik in juli 2021 
de groene baret in ontvangst mogen 
nemen. Mijn einddoel is om demolitie 
specialist (demspec-er) te worden om 
zo mijn eerder opgedane kennis bij de 
Genie te kunnen gebruiken. ||
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publiceren die een objectief inzicht 
geven in de uitvoering en ontwikkeling 
van de krijgsmacht.

DAG 1 (ZADAR)
Op de eerste dag waren de EMPA leden 
te gast bij de Kroatische luchtmacht 

Kroatië is weliswaar 30% groter dan 
Nederland maar met een bevolking van 
iets meer dan 4 miljoen inwoners slechts 
een kwart van Nederland. Bij het wel-
komstdiner in het hotel in Zadar sloot 
na het openingswoord door mevrouw 
Vesna Pintari, hoofdredacteur van het 

Kroatische militaire magazine Hrvatski 
vojnik, als bijzondere gast de Staatsecre-
taris van Defensie aan. Tijdens de toe-
spraken werd het belang van een goede 
militaire pers meermaals onderstreept. 
Zo is het van belang dat de vaktijdschrif-
ten gedegen onderbouwde artikelen 

Tekst  ||  Redactie en Tomislav Brandt

Na twee jaar uitstel door COVID heeft de European Military Press Association (EMPA) weer haar 

jaarlijkse congres kunnen houden. Nadat Nederland als organisator in 2018 de lat hoog had gelegd  

was het dit jaar weer de beurt aan Kroatië om als gastheer op te treden. Het was inmiddels 18 

jaar geleden dat de Croatian Ministry of Defence en de Croatian Armed Forces het EMPA congres 

organiseerde in Split. Dit keer werd het EMPA congres in Zadar gehouden van 6 tot en met 8 oktober. 

Nederland was vertegenwoordigt met een delegatie van maar liefst 7 leden.
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(Hrvatsko Ratno Zrakoplovstvo) in Zadar. 
Hier is de 93rd Wing gevestigd. Namens 
de luchtmacht trad kolonel Julev op 
als gastheer. Hij mocht de EMPA leden 
naast enkele lezingen ook een lucht-
show aanbieden.

Op de luchtmachtbasis zijn als onder-
deel van de 93rd Wing verschillende 
onderdelen gehuisvest: naast een Staf-
compagnie is er een opleidingssquadron 
met PC-9M en Zlin 242L-vliegtuigen.
Het operationele gevechtshelikopters-
quadron, met OH-58D en Bell 206B-he-
likopters, heeft op de basis als buurman 
een blusvliegtuigsquadron met drie 

verschillende typen blusvliegtui-
gen: CL-415, AT-802A/FireBoss en 
Air Tractor AT-802 water bombers. 
Dit zijn civiele vliegtuigen die door 
militairen gevlogen en onderhou-
den worden. Deze technische 
ondersteuning gebeurt door een 
luchtvaart-technisch bataljon. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud 
aan alle vliegtuigen, helikopters, 
radar en luchtverdediging.
Het transporthelikoptersquadron, vlie-
gend met de Mi-8 MTV-1 van 93rd 
Wing is gestationeerd bij de 95th Air 
Force Base in Divulje

EMPA CONGRES
In een keurige briefingroom, met 
aan de wanden foto’s van beroemde 
(Kroatische) luchtvaarthelden, kon 

de EMPA in de middag haar congres 
houden. Als gevolg van de recente CO-
VID-pandemie zijn er weinig activiteiten 
geweest waarover bericht kon worden. 
Naast het door de voorzitter, secretaris 
en penningmeester afleggen van de 
verantwoording over de afgelopen peri-
ode werd er ook een nieuwe voorzitter 
gekozen. De vergadering heeft afscheid 
genomen van brigadegeneraal Wolf-
gang Peischel (Oostenrijk) die overigens 
nog wel EMPA-lid blijft. De felicitaties 
voor de nieuwe president waren voor 
mevrouw Jojo Mulder (Nederland).
De deelnemende EMPA-leden heb-
ben met elkaar afgesproken om een 
gezamenlijke Dropbox in te richten om 

Luchtmacht

Opening & ontvangst
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Luchtmacht

elkaar te informeren over elkaars artike-
len / magazines. In overleg kan men dan 
artikelen en beeldmateriaal overnemen.
Onderdeel van het congres is de jaarlijk-
se uitreiking van de ‘EMPA awards’ voor 
beste foto, beste artikel en beste video. 
Helaas vielen de dit jaar de ingezonden 
bijdragen uit de Promotor niet in de 
prijzen. 
• De award voor de beste foto ging 

naar Predrag Vuckovic – Odbrana 

B eklemmung – das ist mein ers-
tes Gefühl beim Aufsetzen 
der ABC-Schutzmaske. Jeder 
Atemzug fällt jetzt schwer. Die 
Luft muss ich mühsam durch 
einen Filter einsaugen. Die 
Maske löst einen Juckreiz im 
Gesicht aus. Oder liegt es nur 
daran, weil ich mich nicht krat-
zen kann? Zusammen mit der 
Maske und einem Schutzanzug 

sind alle meine Sinne eingeschränkt. Bedeckt, 
gedämpft und gefiltert. Zweck der Maßnahme: 
Überleben in einer toxischen Atmosphäre. 

Das Training zur ABC-Abwehr ist we-
sentlicher Bestandteil in der Ausbildung eines 
jeden Soldaten. Jedes Jahr muss ich nachwei-
sen, meine Maske in weniger als neun Sekun-
den aufsetzen zu können. Der Overgarment, 
unser Schutzanzug, wird aus den Kellern ge-
holt und schrittweise an- und ausgezogen. Ein 
lästiges Prozedere – unzählige Male geübt. Ir-
gendwo auf einer Schießbahn oder im Flur des 
Kompaniegebäudes. Alles Vorbereitung auf 

eine Bedrohung, die so abstrakt ist, dass ich 
schon immer wissen wollte: Wie fühlt es sich 
an, einen Auftrag zu erfüllen, wenn die kleinste 
Unaufmerksamkeit tödlich enden kann?

Üben mit einer Massenvernichtungswaffe
Um eine Antwort auf meine Frage zu finden, 
flog ich in die USA zum Fort Leonard Wood, 
Missouri. Dort sind die Experten für chemische 
Kampfstoffe der US-Streitkräfte stationiert. 
Sie werden an der CBRN (Chemical, Biological, 
Radiological, Nuclear) School ausgebildet  – 
das Pendant zu unserer ABC-Abwehrschule 
in Sonthofen. Ihr Ausbildungszentrum ist in 
den Weiten des Mittleren Westens eingerich-
tet. Weites Land bedeutet wenig Menschen. 
Optimale Voraussetzungen für das Üben mit 
einer Massenvernichtungswaffe. 

Dort treffe ich Stabsfeldwebel Oliver 
Mornhinweg. Der Ausbilder an der ABC-Ab-
wehrschule im deutschen Sonthofen hat das 
Dutzend fast voll, so oft war er schon in Missouri. 
Er erzählt mir, dass die Bundeswehr jedes 
Jahr ihre auf atomare, biologische und  

In den USA üben Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr mit tödlichen Kampfstoffen. Zwar sind 

Chemiewaffen international geächtet. Die Realität zeigt aber: 
Vor ihnen muss man sich schützen können.

Umgeben 
von Gift

TEXT Matthias Lehna 
FOTO Jana Neumann

Y-Redaktion  
vor Ort
Redakteur Haupt-
mann Matthias  
Lehna will im Selbst-
versuch wissen,  
wie es sich anfühlt, 
mit ABC-Schutz-
anzug und -maske 
einen Auftrag in  
tödlicher Atmos- 
phäre zu erfüllen.

Letzter Check vor 
der scharfen Übung
Die ABC-Experten 
der CBRN-Unit der 
U.S. Army bereiten 
die Übungsteilnehmer 
vor. CBRN steht für 
Chemical, Bio- 
logical, Radiological 
and Nuclear.

A B C -A B W EH R  AU F TR AG
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Het beste artikel

De beste video

De beste foto

magazine uit Servië. 
• De award voor beste artikel werd 

uitgereikt aan Duitsland voor het arti-
 kel “Poison everywhere” door Matthias 

Lehna in Y-das Magazin der Bundes- 
wehr. Het artikel is elders in deze 
Promotor afgedrukt.

• Voor de beste video ging de award 
naar Vesna Pintaric uit Kroatië van 

CAF voor de film “We are the Croati-
an Armed Forces”. 

DAG 2 (SPLIT)
De tweede dag stond in het teken van 
de marine (Hrvatska Ratna Mornarica). 
De EMPA-leden waren op tijd naar de 
marinebasis in Split vertrokken alwaar, 
na ontvangst door de plv-C van de 

EMPA congres
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betrouwbaarheid van berichten, de 
digitale veiligheid maar ook beïn-
vloeding van en door al dan niet 
betrouwbare bronnen. De militaire 
pers, in welke vorm de berichtge-
ving ook gebeurt, heeft geen com-
merciële belangen. Hierdoor kan 
zij, indien nodig, meer tijd beste-
den aan onderzoek in het kader 
van betrouwbaarheid. Wel dient 
men de digitale publicaties te con-
troleren of deze niet door kwaad-
willende personen ‘aangepast’ 
zijn. In het kader van personeels-
werving is een juiste vorm van 
moderne communicatie van be-
lang. Men moet dan vooraf wel 
nadenken over de logaritmen die 
social media als bijvoorbeeld 
Facebook hanteren. Hier kan men 
dan gebruik van maken.

DAG 3 (KNIN)
De derde en laatste dag vond, 
hoe kan het ook anders, plaats 
bij de landmacht (Hrvatska 
Vojska). De landmacht kent een 
drietal brigades en verschillende 
‘losse’, specialistische eenheden:
•  De Armoured Mechanized 
Guard Brigade is de zware 
    brigade. Verschillende infan-
terie- en tankbataljons 
    vormen de slagkracht. 
Deze worden ondersteund 
door een artillerie- en 
luchtafweerbataljon en een 
pantsergeniebataljon. 
•  De Mechanized Guard Bri-
gade bestaat uit drie geme-
chaniseerde bataljons en een 
gemotoriseerd bataljon. Ook 
hier weer een artillerie- en 
luchtafweerbataljon. Het ge-
niebataljon is ongepantserd. 
•  De derde ‘brigade’ is de 
opleidings- en trainings-
eenheid, bestaande uit een 

genie-, een infanterie-, een artillerie- 
en een logistiek regiment. Daarnaast 
een ‘basisopleidingscentrum’, 
een gevechtstrainingscentrum, 
een simulatiecentrum en 
een opleidingscentrum voor 
internationale operaties.

marine, verschillende lezingen gegeven 
werden. Omdat het varen door het zeer 
slechte weer niet door ging, was er een 
bezoek aan het marine-museum gere-
geld, waarna de afgemeerde schepen in 
de haven bezocht werden.

De marine heeft de verdediging van de 
territoriale wateren van Kroatië als 
hoofdtaak. Zij doen dit d.m.v. anti-schip 
en anti-onderzeeër oorlogvoering.  
Maar ook het leggen van zeemijnen en 
het ruimen van zeemijnen behoort tot 
de taken. De laatste jaren zijn daar anti-
terrorisme en VIP-transport bijgekomen. 
De marine is gevestigd in de marinebasis 
Lora in Split.

De marine is verdeeld in drie squadrons:
• Het “Surface Action Squadron”, deze 

omvat 5 raketboten en 3 mobiele 
RBS-15-raketwerpers aan de kust, die 
het belangrijkste offensieve vermo-
gen van de marine vormen. 

• Het “Mine Countermeasures Squa-
dron”, deze omvat momenteel één 
mijnenjager (LM-51) en twee REMUS 
autonome onderwatervoertuigen die 
in oktober 2016 door de Amerikaan-
se marine werden geschonken.

• Tot slot het “Support Squadron” met 
daarin verschillende sleepboten en 
andere schepen. Hiertoe hoort ook 
een marine-infanteriecompagnie 
welke gelegerd is in Ploce.

• Komende jaren krijgt de marine er 
verschillende nieuwe schepen bij die 
in eigen land gebouwd worden.

PERS LEZINGEN
De middag stond in het teken van ver-
schillende lezingen over met name de 

Museum & 
             Marine

ˇ
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geschoten werd en ook over de pistolen 
die zij in Kroatië fabriceren en wereld-
wijd verkopen. Na deze presentatie was 
het de beurt aan een vertegenwoordi-
ger van Sestan-Busch, een Kroatische 
helmenfabrikant.

VHS BULLPUP ASSAULT RIFLE 
GEMAAKT IN KROATIË 
Kaliber: 5.56 x 45
Gewicht: 3,3 kg
Lengte:  76,5 cm
Standaard een ingebouwde Aimpoint 
(SRIM), anders een Picatinny rail waar 
alle soorten optiek op gemonteerd 
kunnen worden. 
Magazijncapaciteit 20 of 30 patronen. 

Binnen het genieregiment is een speciaal 
‘rivierbataljon’ in de organisatie opgeno-
men. Deze eenheid is verantwoordelijk 
voor rivercrossings en het landinwaarts 
over water vervoeren van mensen en 
middelen.

Kolonel Armanda, plaatsvervangend 
brigadecommandant van de gemecha-
niseerde brigade, verwelkomde ieder-
een in het front van een vijftal nieuwe 
Patria pantservoertuigen waarmee het 
gezelschap naar het oefenterrein werd 
getransporteerd. Daar aangekomen was 
iedereen in de gelegenheid om met het 
nieuwste Kroatische aanvalsgeweer te 
schieten. 

In de middag werd een bezoek gebracht 
aan het monument ter nagedachtenis 
aan de onafhankelijkheidsoorlog 1995 
en het grootste fort in Europa ‘Knin 
Fortress’ met een buitenmuur van twee 
kilometer. 

SPONSORS
Kroatië heeft als relatief klein land 
groots uitgepakt voor het EMPA-congres 
2021. Het kan niet anders dan dat er 
de defensie-industrie aan meegewerkt 
heeeft. Alleen zo was het programma 
betaalbaar. Na het zelf kunnen schieten 
in de ochtend heeft een enthousiaste 
medewerker van HS-produkt uitleg 
gegeven over het VHS-geweer waarmee 

Uitleg bij het monument ter nagedachtenis van de onafhankelijkheidsoorlog 1995 Even pauze...
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De plaats voor de patroonhouder is 
met verloopstukken aanpasbaar voor 
verschillende typen patroonhouders. 
Binnen een minuut is het wapen om 
te bouwen voor een linkshandige 
schutter. ||

Opgericht in 1977 in Rome (Italië) en telt meer dan 100 leden 
uit 20 landen. EMPA is een vereniging voor hoofdredacteuren en 
directeuren van militaire tijdschriften, schrijvende- en fotogra- 
ferende militaire pers. Zij richten zich op militair gerelateerde 
publicaties op het gebied van veiligheids- en defensiebeleid 
in Europa van zowel nationaal- als Europees belang. Dit betreft 
zowel de schrijvende- als audiovisuele media.

EMPA biedt haar leden een forum voor informatie en communicatie, 
uitwisseling van ervaringen en uitwisseling van media.

HET GEDACHTENGOED VAN DE EMPA
Bij het vervullen van haar taken neemt EMPA het basisidee over van 
de Raad van Europa  die in 1949 werd opgericht. Het doel is het be-
werkstelligen van een grotere eenheid en het uitdragen van de idealen 
en principes van het gemeenschappelijk Europees erfgoed alsmede de 
politieke, economische en sociale vooruitgang.

Deze doelen worden bereikt door overleg, overeenkomsten en samen-
werking op het gebied van economische, sociaal-culturele, weten-
schappelijke, juridische en bestuurlijke zaken, alsmede door behoud en  
verwezenlijking van mensenrechten en fundamentele vrijheden. 
Ingebed in het idee van een gemeenschappelijk Europa, wil de EMPA 
een forum zijn voor de permanente uitwisseling van ideeën tussen  
militaire journalisten en mediavertegenwoordigers en tevens bijdragen 
aan het versterken van vrede in vrijheid en ervoor te zorgen dat veilig-
heid en Defensie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

EMPA-DOELEN
• Het ondersteunen van het werk van de leden;
• Het bevorderen van contacten tussen haar leden;
• De mogelijkheden bieden voor informatie-uitwisseling;
• Het bieden van hulp bij het verkrijgen van toegang tot buitenlandse 

militaire informatie;
• Het uitdragen van het begrip voor het veiligheidsbeleid en algemeen 

beleid van andere landen;
• Het promoten van de kennis van de krijgsmacht;
• Het organiseren of ondersteunen van gemeenschappelijke evenementen.

Uitproberen
  Kroatische wapens

EUROPEAN MILITARY 
PRESS ASSOCIATION
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Na de vraag van Erik Slingerland: ”En 
hoe gaat het nu met Fred?” is het tijd 
om in de pen te klimmen.

Op 5 sept 1988 begon ik als ‘spijker-
broek’ op de KMS. Ik begin met een 
korte opsomming van de militaire 
functies die ik in de jaren daarna heb 
bekleed.
-  Gpc pagn in Wezep.
-  C-genietank.
-  Gpc bij 1 (NL)VN-support in Srebrenica 

(DB1)
-  Instructeur schoolbat in Steenwijk.
-  B80X0 (bouwmachinist) opleiding 

Vught, daarna geplaatst in Wezep.
-  Opc pagnpel tijdens SFOR 5.
-  Opc 43 Pagncie
-  Opc pagnpel tijdens KFOR 2.

Daarnaast heb ik uiteraard verschillende 
opleidingen gevolgd. 

Voor mij was het eind 2000 genoeg.
In mijn jaren bij Defensie heb ik veel 
geleerd en wellicht afgeleerd, maar dit 
heb ik goed kunnen gebruiken in de 
periode daarna. Denk hierbij aan: 
initiatief, onderzoeken, eigen mening 
vormen, discipline en weloverwogen 
beslissingen nemen. Daarnaast de 
bekende 360 graden feedback, coachend 
leidinggeven, als het moet ‘direct’ zijn en 
last but not least: zorg voor je collega’s.

PRIVÉ EN WERK
Na mijn defensieperiode heb ik in het 
bedrijfsleven verschillende (leidingge-
vende) functies vervuld. Ook heb ik mijn 
huidige vrouw leren kennen en na 
ongeveer 2 jaar iedere 2e maand naar 
Noorwegen vliegen (14 uur enkele reis 
voor een lang weekend), was het tijd 
om opnieuw de plunjebaal te pakken en 
ben ik begin 2019 geëmigreerd.

Tekst  ||  Fred A. Stokkers, sgt1 (bd)
Foto’s  ||  Norlense AS en privécollectie Fred A. Stokkers

De oplettende lezer heeft kunnen constateren dat in Promotor 166 geen interview heeft gestaan, maar 

dat maken we nu weer goed. Waar we eerder een ‘gepensioneerde’ en ‘een TD’er op een geniestoel’ 

hebben geportretteerd, is het nu de beurt aan Fred Stokkers. Fred heeft als sgt1 de ‘dienst’ verlaten. 

Na verschillende leidinggevende functies in Nederland vertrok Fred naar Noorwegen. Voordat hij naar 

Noorwegen vertrok, was hij jaarlijks aanwezig bij het korpsdiner onderofficieren. Op afstand deelt hij 

ons zijn ervaringen.

HA DET BRA! Ons huis in de sneeuw
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Ondertussen ben ik hertrouwd en 
bonus pappa van 3 jonge mannen en 
per 4 februari 2022 alweer 3 jaar 
woonachtig op een prachtig eiland 
boven de poolcirkel. Onze woonplaats 
heet Melbu (Hadsel kommune). Een 
dorp met ongeveer 2300 inwoners.
Door de warme golfstroom is het hier 
relatief mild, maar af en toe wat minder 
mild en dat laatste is zacht uitgedrukt. 
Iets met ‘uit je geraamte waaien’ is een 
mooi begrip.

Dan woon je ineens in Noorwegen en 
moet je met een bak aan ervaring als 
bagage, werk gaan zoeken. Gelukkig 
had ik in Nederland al taalcursussen 
gevolgd en ben ik hier ‘s avonds nog 
naar een cursus gegaan. Taal is hier een 
must en geeft je enorm veel voor sprong.
Veel op pad, je gezicht laten zien en 
CV’s achterlaten, i.p.v. solliciteren via 
bijvoorbeeld internet, is een aanrader. 
Uiteindelijk kreeg ik een baan aangebo-
den als logistiek manager bij Norlense 
AS. (www.norlense.com)

Dit is een bedrijf dat zich vanaf het 
begin met name bezig heeft gehouden 
met de ontwikkeling en productie van 
opblaasbare en daardoor drijvende 
oliekeringen. Bij een calamiteit uit te 
zetten door middel van hydraulische 
trommels vanaf de wal of vanaf boten. 

Daarnaast zijn er hogedruktenten voor 
bijvoorbeeld de Noorse Defensie en 
NGO’s zoals het Rode Kruis. Snel 
opzetbaar door middel van een com-
pressor en in allerlei kleuren custom 
made aan te bieden. Alle producten 
worden verzonden over de hele wereld, 
inclusief airconditioning modules of 
extra bescherming tegen de zon indien 
dat is gewenst. Voor mij betekent dit 
veel papierwerk, puzzelen en leuke 
wereldwijde contacten. Norlese heeft 
inmiddels hogedruktenten geschonken 
voor de opvang van vluchtelingen uit de 
Oekraïne.

Momenteel heb ik voor het gemak ook 
maar de inkoopfunctie overgenomen en 

heb ik mijn leerling logistiek in een jaar 
zover gekregen dat hij 90-95% van de 
werkzaamheden overgenomen heeft. Hij 
is niet de eerste en ook niet de laatste die 
kennis heeft gemaakt met het principe: 
‘niet goed is opnieuw’. In september/
oktober 2022 gaat hij op voor zijn 
vakproef. Spannend voor hem, maar hij 
verstaat zijn vak en hij gaat het maken.

Tja en dan is er nog vrije tijd. De natuur 
in, klussen, vissen, wat sociale activitei-
ten zoals dugnad (red: hulp of onder-
steuning). Een ‘vrijwillig verplichte’ 
buurtactiviteit om elkaar te helpen en te 
ondersteunen met als beloning kaffe og 
kake en in het weekend naar onze hytte 
(red: huisje).

Drijvers t.b.v windmolens elektra kabel 
Schotland

Oefening olie opruiming

NorLense fabriek
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Veteranen-aangelegenheden:
Op mijn werk kwam ik een overste 
(b.d.) van het Noorse forsvaret (verdedi-
ging) tegen. We raakten aan de praat 
doordat ik hem vroeg wat voor ‘pin’ hij 
op zijn jas droeg. Het VN-logo was hier 
de trigger.
Na wat heen en weer gepraat ben ik 
naar de 1e meeting gegaan. Na hen 
over mijn militair verleden verteld te 
hebben was het mogelijk om als 
niet-Noor lid te worden. Zo’n 2 jaar 
geleden ben ik als bestuurslid gekozen 
voor de Norsk veteranerverbund for 
internasjonale operasjoner (NVIO) 
afdeling Vesterålen. 
Veel activiteiten en sociaal leven speelt 
zich binnen clubs en verenigingen af. 
Voor mij is het een mooie gelegenheid 
om meer mensen te leren kennen en 
wat te kunnen betekenen voor de 
samenleving.
Norsk veteranerverbund for internasjona-
le operasjoner is, zoals waarschijnlijk wel 
te begrijpen, een landelijke vereniging 
met 59 regionale afdelingen. Ze is 

bedoeld voor actief en niet meer actief 
dienende defensiemedewerkers. De 
Koning is beschermheer. Een overkoepe-
lende organisatie zorgt voor het politieke 
spel en de munten. Elke gemeente moet 
een ‘actief’ veteranenplan hebben. De 
vraag is altijd: “wat betekent actief of 
kan het ook actiever?”

Er is een subsidiepot en de contributie 
bedraagt 400 Nok, ongeveer 40 Euro, 
waarvan de helft direct naar de afdeling 
gaat waarbij je aangemeld bent.
Naast het herkenbaar zijn en het in de 
samenleving zichtbaar maken van 
veteranen, is er net zoals in Nederland, 
een soort nulde-lijns buddy-systeem en 
uiteraard ook een 24/7 bereikbaar 
telefoonnummer voor acute nood.
Door het regionale karakter is er veel 
verbinding met elkaar en wordt er van 
alles georganiseerd. Zoals bedrijfsbezoe-
ken, vissen, tochten door de bergen, 
etc. Helaas waren ook hier in de 
afgelopen periode minder activiteiten 
mogelijk door de corona maatregelen. 

We verwachten de activiteiten weer op 
te kunnen pakken nu de maatregelen 
ingetrokken zijn.
Men is erg geïnteresseerd in hoe 
veteranen in andere landen georgani-
seerd zijn en er zijn wat geluiden om 
aan uitwisseling te gaan doen. Hoe en 
wat moeten we nog onderzoeken. Eens 
per maand is er vanaf 19.00 uur een 
inloopmeeting waar iedereen kan 
komen en gaan. En wat is een meeting 
in Noorwegen zonder pizza? Dus daarin 
wordt voorzien.

TOT SLOT
Een korte terugblik in een bewogen 
periode: plannen, voorbereiden, 
aanpassen aan een andere cultuur 
(Jantes Law bestaat echt!) integreren, 
constant leren en er vooral ‘voor gaan’. 
Alleen met ‘can-do’ kom je er niet.
Niets is hier gratis en het is zeker niet 
altijd gemakkelijk geweest.

Maar wat ik ervoor teruggekregen heb: 
mijn vrouw, een nieuwe familie, de 
meest fantastische natuur met al zijn 
voor- en nadelen en tegenstellingen. De 
periode zonder dat de zon zichtbaar is, 
mørketid, maar met de meest mooie 
kleuren tijdens het noorderlicht. De 
periode dat het 24/7 licht is, midsom-
mernatt, waarin je jezelf moet dwingen 
om te slapen.

Tot zover mijn hoogtepunten, mocht 
mijn verhaal aanleiding zijn tot vragen, 
schroom dan niet.

Met vriendelijke (Genie) groet
ha det bra!
Fred Stokkers. ||

Veldhospitaal Singapore

Forsvaret gul telt messe
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Het doel van de SNVM is om veteranen 
met dezelfde hobby samen te brengen. 
Dit doen zij tijdens meerdere motorrit-
ten en de Nederlandse Veteranendag 
Motorrit (NLVD-rit) is er één van. De dag 
voor Veteranendag worden er vanuit zes 
startlocaties door heel Nederland mooie 
routes uitgezet richting Hilversum. Hier 
BBQ-en en overnachten we met zijn 
allen, waarna we de volgende dag door-
rijden met als einddoel het Malieveld.

Tekst  ||  Redactie / Daniël de Groot

Nadat de afgelopen twee jaar door Corona de Nederlandse Veteranendag Motorrit geen doorgang  

kon vinden, is dit jaar weer het voornemen om een poging te wagen. De Stichting Nederlandse 

Veteranen Motorrijders (SNVM) wil deze 10e Nederlandse Veteranendag Motorrit op 24 en 25 juni 

plaats laten vinden. 

Nederlandse Veteranendag 

Opgesteld staan voor de kranslegging op de Korporaal Van Oudheusden kazerne.

M O T O R R I T

 De militaire discipline geldt ook bij het wegzetten van de motoren.  

BBQ-en en overnachten 

met zijn allen
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In 2019 verzamelden we de dag vooraf-
gaand aan de rit met een groep genis-
ten in Vught om daar onder het genot 
van een hapje en drankje de avond door 
te brengen. De volgende morgen zijn 
we gezamenlijk naar één van de start-
locaties gereden om vandaaruit deel te 
nemen aan de NLVD-rit.  Dit viel bij de 
route-coördinatoren van Route Zuid-
West, velen ook oud-genist, dusdanig 
op dat zij op het Malieveld vroegen of 
in 2020 Vught als hun startlocatie kon 
dienen.  

Omdat wij als deelnemende genis-
ten natuurlijk de voordelen hiervan al 
snel van in zagen, zijn wij om de tafel 
gegaan met de toenmalige Regiments-
commandant en de Regimentsadjudant 
met de vraag of zij het geheel wilden 
ondersteunen. Hier kwam een volmon-
dig ja op. Bij voordelen kun je denken 
aan op de avond voor de start van de 
rit wederom een gezellig samenzijn 
houden. Met voornamelijk veteranen 
van de Genie bij elkaar, waar we onder 

het genot van een hapje en drankje 
over onze motoren kunnen kletsen en 
herinneringen op kunnen halen.

Omdat de route-coördinatoren graag 
de route tijdig uit willen zetten en de 
afspraken onderweg willen maken, 
hebben we al snel na de Veteranendag 
2019 alles in Vught proberen te rege-
len. Zodoende konden we er zeker van 
zijn dat Vught de startlocatie van Route 
Zuid-West zou worden. Dit is allemaal 
gelukt, het een wat makkelijker dan het 
ander, maar we konden los. Zoals we 
ook nu weer los kunnen en willen.

Opgave voor de NLVD-rit kan op de site 
van de SNVM (www.veteranenmotorrij-
ders.nl) en dan bij het kopje ‘inschrijven’ 
een ticket boeken voor Route Zuid-
West. Hiermee ben je ingeschreven 
om vrijdagmorgen in Vught te starten 
en dan via Hilversum uiteindelijk het 
einddoel te bereiken op de zaterdag, de 
manifestatie op het Malieveld tijdens de 
Nederlandse Veteranendag. 

Als extra is er de mogelijkheid om don-
derdagavond 23 juni al naar Vught te 
komen en daar in de Multi Functionele 
Ruimte van de MSS (geb. F) gezellig 
samen te komen. Legering is in basis 
vastgelegd, maar het kan geen kwaad 
om deze zeker te stellen door het zelf 
aan te vragen. 

Het hele gebeuren, dus ook de samen-
komst in Vught staat onder leiding van 
de SNVM. Van hen krijg je na inschrijven 
ook verder info. Maar mocht je vooraf 
meer info nodig hebben dan mag je mij 
altijd mailen (d.d.groot.01@mindef.nl).

Ik zeg: ”Poets je motor, schrijf je in en 
we zien elkaar die donderdag.”

P.S. omdat we militairen zijn/blijven vind 
je op de volgende bladzijde een W5H. 
Deze kun je kopiëren en verspreiden, 
zodat we met zoveel mogelijk Genisten 
deel kunnen nemen. ||

Op de vrijdagavond wordt de BBQ opgeluisterd met een drankje en muziek.

Bezoek aan een maatschappelijke instelling, waarbij een brug 
slaan tussen burgers en veteranen centraal staat.

Het aandoen van een maatschappelijke instelling en aandacht 
besteden aan onze medemens of oud veteranen is een vast 
onderdeel van de rit.

 De militaire discipline geldt ook bij het wegzetten van de motoren.  
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WAT 
NLVD-rit, welke bestaat uit een 2-daagse motorrit met als 
einddoel het bezoek aan de manifestatie op het Malieveld 
tijdens de Nederlandse Veteranendag. 

WAAROM 
Door het centraal organiseren van deelname aan de NLVD-rit 
willen we de saamhorigheid van het Regiment naar buiten 
uitstralen en zo de saamhorigheid binnen het Regiment verder 
vergroten. Het uiteindelijke doel is om de onderlinge band 
te versterken en ons zelf meer bewust te laten zijn van het 
veteraan zijn. 

WAAR 
De volgende plaatsen spelen een rol: 
•  Vught:   Eén van zes startlocaties (startlocatie route 

Zuid-West) van de NLVD-rit en in dit geval 
hopelijk in ieder geval de startlocatie voor 
alle genisten die gezamenlijk deel willen 
nemen aan de NLVD-rit. 

•  Hilversum:   BBQ en overnachting korporaal Van Oud-
heusden o.l.v. organisatie NLVD-rit. 

•  Malieveld:  Einddoel van de rit. 

WANNEER 
Van donderdag 23 juni ’s avonds tot en met zaterdag 25 
juni 2022. 

HOE 
Donderdag 23 juni bestaat de mogelijkheid voor iedereen die 
deelneemt aan route Zuid-West om al te verzamelen op de Lu-
nettenkazerne in Vught. Hier verzamelen we in de Multi Func-
tionele Ruimte van de Mineurs en Sappeursschool (geb. F) en 
hebben we een gezellige avond onder het genot van een hapje 
en drankje. Legering is in basis vastgelegd, maar het kan geen 
kwaad om deze zeker te stellen door dit zelf aan te vragen. De 
volgende dag kunt u op eigen kosten gebruik maken van het 
ontbijt in de eetzaal waarna we wachten op de overige deelne-
mers die Route Zuid-West als startlocatie hebben. Als iedereen 
verzameld is, vangt de rit aan onder leiding van de route coör-
dinatoren van de SNVM. Voor de NLVD-rit dient u zich zelfstan-
dig in te schrijven op de website van de Stichting Nederlandse 
Veteranen Motorrijders. http://veteranenmotorrijders.nl 

Verder info ontvangt u na opgave via de SNVM. Zij zijn tijdens 
de gehele activiteit ‘in de lead’ en wij dienen ons te gedragen 
volgens hun regels. ||

Tekst  ||  Redactie

WIE en WAARMEE 

Veteranen, waaronder die van het Regiment Genietroepen, conform het Reglement NLVD-

rit van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders (SNVM), met een motor. 

W5H Geniedeelname NLVD-rit

Tijdsbalk ziet er als volgt uit: 
•  Donderdag 23 juni Verzamelen op Lunettenkazerne in Vught
  Overnachting Lunettenkazerne
•  Vrijdag 24 juni  Aanvang NLVD-rit 
  Overnachting Korporaal Van Oudheusdenkazerne 
•  Zaterdag 25 juni  Rit naar het Malieveld 
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In zijn nieuwjaarstoespraak heeft onze voorzitter Burg Valk 
verteld over de renovatie van de rechtervleugel. 
Op bijgaande tekening kunt u zien hoe de vrijkomende 
ruimten na de verbouwing ongeveer zullen zijn ingedeeld. De 
ramen in de wanden van de vleugel zijn nu nog afgedekt met 
spaanplaat; het plafond is voorzien van een verlaagd systeem-
plafond. Dit wordt allemaal verwijderd. Straks kan het daglicht 
weer overal naar binnen schijnen. Ook zal de originele kap-
constructie weer zichtbaar worden. 
Dit is in de linkervleugel al ruim 15 jaar geleden gerealiseerd. 
Tijdens het leegruimen van de diverse zalen kwam een trapgat 
tevoorschijn. Daarin zit een betonnen trap, die naar de kelder 
leidt. De betreffende kelder is enkele maanden geleden voor-
zien van opbergrekken. 
In het lokaal waar tot heden de scheepsmodellen en andere 
scheepstoebehoren stonden, zal een toiletgroep worden gere-
aliseerd ten behoeve van de bezoekers van het veteranencafé 
‘de Brug’. Ook zal er een werkkamer worden gemaakt voor 
de conservator, alsmede een magazijnruimte voor het vete-
ranencafé. De planning was, tot begin maart, dat de aanne-
mer in april aan de slag zou kunnen. De heropening van de 
rechtervleugel zou plaatsvinden in het jaar 2023, wanneer ons 
regiment 275 jaar bestaat. De planning is echter een beetje 
op losse schroeven komen staan door de vondst van asbest in 
de ondervloer. We weten nog niet hoeveel vertraging dit gaat 
opleveren in het tijdschema. Tijdens het opknappen van de 
vleugel zal telkens bezien worden of authentieke elementen 
kunnen worden teruggebracht. ||

Tekst  ||  Henk Becks, vrijwilliger Geniemuseum

In de afgelopen edities van de Promotor hebben we u op de hoogte gehouden van de activiteiten in de 

Genietuin. Sinds het verschijnen van de vorige editie (Promotor 165) zijn er wat zwaardere werkzaamheden 

in de tuin verricht, zoals het verplaatsen van voertuigen en machines. We kunnen stellen, dat de buitentuin 

zo goed als gereed is, mede dankzij de inzet van het personeel van de 105 Gncie Waterbouw. 

ER WORDT HARD 

GEWERKT

De nieuwe indeling van het museum.
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In 2004 verscheen in de Genie en in de 
Promotor een artikel (Bericht van de oude 
garde) over de ‘Club officieren b.d. Prinses 
Margriet Kazerne’. Dat was ter gelegen-
heid van het wisselen van de voorzitter 
van die club, die in 1983 is opgericht. 
De bij velen bekende kapitein b.d. Jan van 
Wijk nam toen het voorzitterschap over 

van de kapitein b.d. Ko Dingemanse.
Nog steeds is de club springlevend 
en heel veel leden ontmoeten elkaar 
van september tot mei op de derde 
woensdag van de maand. Bij bijzondere 
bijeenkomsten vergezellen hun vrouwen 
onze leden met veel plezier. 
In de eerste periode was er koffie (met 

een plakje cake), een drankje en daarna 
een gezamenlijke maaltijd. 

Ook werd er vanaf het begin aandacht 
besteed aan het wel en wee van de 
leden en hun echtgenotes. Bij het 
laatste afscheid van leden is de club 
altijd goed vertegenwoordigd.

Tekst  ||  Generaal-majoor der genie b.d. K. de Vos

Het gebeurt niet vaak dat de redactie een 
verzoek krijgt van een generaal-majoor 
b.d. om een artikel te plaatsen. Wanneer 
de inhoud gaat over een oud-onderofficier 
die binnen het Regiment maar zeker in het 
‘Wezepse’ een bekende is en zijn sporen 
als onderofficier heeft verdiend, werken 
wij daar graag aan mee. De generaal 
schrijft in zijn mail aan de redactie: “Veel 
van onze leden zijn ‘oud-onderofficieren’. 
Zij waren ook degenen die in 1983 de 
club hebben opgericht. Ik ben blij dat ik 
bij de Genie heb ‘gediend’. Niet alleen om 
de grote variatie van interessante taken/
werkzaamheden, maar ook om de wijze 
waarop onderofficieren en officieren met 
elkaar omgaan. Veel huidige clubleden 
waren in mijn P.M.K.-periode zeer 
gewaardeerde onderofficieren”.
Als redactie kunnen we dan niets anders 
dan onderstaande bijdrage publiceren.

BERICHT VAN DE NU NOG  

OUDERE 
GARDE
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Op 15 september 2021 was er een 
bijzondere bijeenkomst. Na 17 jaar gaf 
Jan zijn functie over aan de kapitein 
b.d. André van Lierop. Jan heeft al die 
jaren met grote inzet op een plezierige 
wijze onze club geleid. Hij had bij zijn 
aantreden de voorwaarde gesteld dat 
het tijdens de ontmoetingen niet alleen 
zou moeten gaan om de gezelligheid en 
de vriendschap. 
Hij is de initiator van de voordrachten 
op de woensdagen. Vanaf 2004 zijn 
op de woensdagen voordrachten 
gehouden over algemene onderwerpen, 

maar vooral over de ontwikkelingen 
bij Defensie, met de nadruk over het 
optreden van de Genie en de grote 
waarde van het Regiment Genietroepen. 
Het is ongelooflijk dat Jan er iedere 
keer weer in slaagde iemand te vinden 
die met grote kennis en ervaring ons 
informeerde over onderwerpen die onze 
belangstelling hebben. 
Het is wel bekend dat hij ook tijdens zijn 
actieve dienstperiode als onderofficier 
en later als officier goed was in het 
‘regelen’ van allerlei zaken. Mede door 
deze voordrachten is de opkomst de 
laatste jaren groot. Vaak 30 man van de 
huidige 50 leden.
Een keer heeft een aantal leden van 
de club twee dagen een bezoek 
gebracht aan een oefening van 
101 Geniebataljon in Duitsland. De 
toenmalige Bataljonscommandant is de 
huidige Regimentscommandant, kolonel 
Ed Caelen.
Bij de overdracht van de functie van Jan 
kon de Regimentscommandant helaas 
niet aanwezig zijn, maar hij werd op 
goede wijze vertegenwoordigd door de 
Regimentsadjudant.
Na de formele overdracht kreeg de 
kolonel b.d. Dick Tees het woord. Hij 
trad op als ‘waarnemend’ Regiments-
commandant. Zelf leidde hij het 
Regiment van 1987-1990.
Dat werd op zijn bekende wijze een 
leuk en lang verhaal, waarin hij tot ons 
genoegen ook aandacht schonk aan zijn 
ervaringen met Jan als onderofficier en 
als officier in hun gezamenlijke actieve 
periode. 

Enkele jaren geleden zijn er enkele 
nieuwe Regimentswaarderingen 
toegevoegd. Een daarvan is de 
Sappeursbijl. Velen van ons kennen 
dat bij het intreden van het Vaandel 
de Vaandelwacht wordt voorgegaan 
door de Sappeur met een bijl over zijn 
schouder, onder het motto “Zij Banen 
de Weg”.

Voor zijn langdurige inzet als voorzitter 
van PMK-club werd Jan namens de 
Regimentscommandant de Sappeursbijl 
van het Regiment door Dick uitgereikt. 
Jan heeft in zijn actieve periode De 
Bronzen Genist al ontvangen 

Jan baande ook de weg. Hij voegde 
vernieuwingen toe in de maandelijkse 
bijeenkomsten en hij was een 
voortreffelijke voorzitter. Mede door zijn 
toedoen ontmoeten oud-collega’s en 
vrienden elkaar nog steeds vele malen 
per jaar.

We verwachten veel van onze nieuwe 
voorzitter en hopen dat, ondanks 
het niet te voorkomen afscheid 
van ouderen, de toestroom van 
jonggepensioneerde officieren het 
ledental in stand zal houden. ||

Sappeursbijl:

de Vaandelwacht wordt 

voorgegaan door de 

Sappeur met een bijl 

onder het motto 

“Zij Banen de Weg”

SAPPEURSBIJL
De genie baant de weg. Wie daar 
een extra steentje aan bijdraagt, 
ontvangt van de regimentscom-
mandant de Sappeursbijl.

BRONZEN GENIST
Bij de Bronzen Genist gaat 
het om ‘bewezen diensten’ of 
‘bijzondere prestaties’ in het 
belang van het Wapen der 
Genie, en dan met name onder 
operationele omstandigheden.
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zijn groepscommandanten, om goed te 
kunnen functioneren allemaal techni-
sche tekeningen moeten kunnen lezen 
en dat hij wil dat ze hierin opgeleid 
worden.

Aangevuld met portretten van de be-
langrijkste sleutelfiguren van de Genie, 
afkortingen, begrippen en bronnen 
verdient dit bijna driehonderd pagina’s 
dikke ingebonden boek een vaste plaats 
in de boekenkast.

Het boek, ISBN 9789090328676, is 
uitgegeven door Uitgeverij Ver-
boden Kringen. Het is verkrijgbaar 
via verschillende internetsites. De 
kosten kunnen oplopen tot € 40 
maar wanneer u lid bent van Menno 
van Coehoorn kost het u maar € 25. ||

Het boek beschrijft de geschiedenis van 
de vestingbouw in de periode 1914-
1940 en is van begin tot eind doorspekt 
met tekeningen, foto’s en technische 
toelichtingen. Zo wordt de gietijzeren 
koepel van de kazemat bij het Genie-
museum, voorzien van de motivatie van 
keuze, uitgebreid beschreven.

De inleiding van het boek begint met 
vragen als: ‘Waarom moet in 1917 mi-
nister Rambonnet, een marineman, de 
opperbevelhebber Snijders, van huis uit 
genist, opdracht geven de betonnering 
van stellingen ter hand te nemen?’ En, 
‘Hoe is de Stelling Holland in 1921, na 
geniestudies op de Belgische- en Franse 
slagvelden, voorbereid op een volgende 
oorlog?’ Maar ook ‘Waarom besluit 
de opperbevelhebber in 1939 dat zijn 
leger de strijd niet in de Vesting Holland, 
maar in zwakke tijdelijke stellingen de 
hoofdverdediging zal voeren?’ 
De hoofdvraag voor de promovendus 
bestaat uit een vijftal sub-vragen. Hierbij 
is vraag 5 voor genisten interessant: 
‘Hoe ontwikkelt de positie van het 
wapen der Genie zich in de militaire 

organisatie? Is zij, zoals in de eeuw 
voorafgaand, binnen het leger een 
factor van betekenis?’

De daaropvolgende vier hoofdstuk-
ken gaan over de Vesting Holland, de 
locaties, keuzes van kazematten, het 
testen, door ontwikkelen maar ook over 
de opgedragen soberheid. Dit alles is 
ruim voorzien van tekeningen en foto’s. 
De laatste twee hoofdstukken gaan in 
op de grensversterkingen na 1935 en 
de keuze om buiten de Vesting Holland 
maatregelen te nemen. Keuzes die zelfs 
van invloed waren op het vervangen 
van de opperbevelhebber Snijders door 
Winkelman. In de laatste maanden voor 
de bezetting door de Duitsers was de 
Genie nog druk bezig……

Men schrijft wel eens dat de geschiede-
nis zich herhaalt. Onze beleidsmakers 
kunnen in dit boek nog wel enkele 
voorbeelden tegenkomen. Wij als 
onderofficieren kunnen veel leren van 
de technische uitleg, tekeningen en 
foto’s. Een Regimentscommandant van 
de Genie adviseerde voor de oorlog, dat 

Tekst  ||  Redactie

Grondslag van dit bijzonder mooie boek is het academisch 

proefschrift ter verkrijging van de titel doctor van de auteur. Het 

boek is geschreven ter nagedachtenis aan de oud-strijders Tinus 

Shutterland (†) en Willem Jansen (†) en beschrijft waarom het een 

tactische blunder van de opperbevelhebber was om de Vesting 

Holland te verlaten, om in de zwakke stellingen Peel en Grebbe 

het militaire avontuur aan te gaan. Lees en huiver hoe tijdens de 

mobilisatie het proces van vestingbouw was georganiseerd en hoe 

de Genie hier mee om moest gaan. Men schrijft 

wel eens dat de 

geschiedenis 

zich herhaalt. 

`… DE FICTIE DAT 
HOLLAND EEN VESTING IS’

VESTINGBOUW DOOR HET WAPEN DER GENIE, 1914-1940

JOOST MICHIELS

58

boekrecensie



In Memoriam Jaap Loosman
Op 11 januari 2022 is Jaap Loosman op 73-jarige leeftijd overleden.

Jaap was vanwege zijn markante lengte en vaderlijke uitstraling een baken voor veel collega’s. 
Zoals een collega Jaap mooi kon samenvatten:

Kameraadschappelijke Genist die van saamhorigheid en gezelligheid hield.

Ten volle geleefd
Als leven lijden wordt, is liefde loslaten.

Wij wensen Hannie, de kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij het verwerken van het verlies.

Geheel naar wens van Jaap heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden na een 
herdenkingsmoment op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.

In Memoriam Ton Houterman
Op 21 december 2021 is Ton Houterman op 81-jarige leeftijd overleden.

Ton, nog bekend bij verschillende oudere collega’s, was de rust zelve.
Wij wensen Reny, de kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij het verwerken van het verlies.

Hij leefde zijn leven rustig,
bescheiden en eenvoudig,

de laatste jaren vol zorg en
aandacht voor mam

Geheel naar wens van Ton heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.
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Het eerste geplande moment, 26 maart 
2020, werd een week voor de datum 
afgelast door de eerste lock-down als 
gevolg van de inmiddels welbekende 
COVID-maatregelen. Tussen de daarop-
volgende lock-downs stond de eenheid 
gepland voor een oefening, had PARES-
TO geen capaciteit, waren de korpsdi-
ners gepland of stonden er kerstactivi-
teiten op het programma.
Op 3 februari 2022 was eindelijk het 
moment daar, om op gepaste wijze 
afscheid te nemen van Louis en hem te 
bedanken.

EINDELIJK MET FLO
In een anderhalve-meter-omgeving was 
PARESTO erin geslaagd om Louis met 
zijn familie en gasten in een gezellige 
ambiance te ontvangen. 
Gelukkig voor Louis waren zijn com-
mandant en ‘best-man’ van destijds nog 
dezelfde twee functionarissen die een 
belangrijke rol speelden.
Lkol De Haan heeft tijdens een toe-
spraak aan Louis de oorkonde en speld 
van C-LAS overhandigd en aansluitend 
werd, zoals gebruikelijk, Louis zijn 
doopceel ‘gelicht’. Lkol De Haan werd 
hierbij gesteund door aoo b.d. Frank 
Dorrestein voor de Duitsland-periode 
en door aoo Mario van Hulten voor de 
OTCGenie-periode.

Voordat de Regimentsadjudant de tra-
dities en de door Louis samengestelde 
eregalerij presenteerde kreeg onze voor-
zitter sm Daniël de Groot het woord.
Daniël memoreerde Louis als trouwe 

bezoeker van de verenigingsactiviteiten 
en zijn lange lidmaatschap. Namens de 
leden van de VGOO feliciteerde hij Louis 
met zijn FLO en overhandigde hem het 
befaamde kistje wijn en een bloemen-
bon voor Karin.

Tijdens het uitgebreide buffet arriveerde 
C-101Gnbat lkol Creemers die hiervoor 
speciaal uit Vught was gekomen. Lkol 
Creemers roemde Louis en gaf aan dat 
hij blij was dat Louis nog enige tijd ver-
bonden blijft aan de Genie omdat hij de 
BBL-opleiding in Wezep steunt. Helaas 
wel bij het andere bataljon…  ||

Tekst  ||  Redactie   ||   Foto’s  ||  Sgt1 Laurens Heideman

Bijna twee jaar na zijn daadwerkelijke FLO was het dan eindelijk zover. Ons gewaardeerde lid aooi Louis 

Klein Schaarsberg kon, of moeten we schrijven mocht, zijn FLO-receptie houden.

UITGESTELDE FLO-RECEPTIE 

VOOR LOUIS
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U wordt t.z.t. verder geïnformeerd over details zoals de locatie 
en de tijden. Ook dit jaar zal er, naast de wedstrijd, voor de (nog) 
niet-golfers een clinic (minicursus) worden verzorgd waarin de 
eerste begin selen van deze mooie Golfsport worden aangeleerd.

Via deze weg willen wij u, de onderofficieren van de Genie en 
hun partners, uitnodigen hier maximaal aan deel te nemen. 
Gezelligheid en sportiviteit gaan bij dit genie-evenement  
hand-in-hand!!  ||

Beide verenigingen hebben het genoegen om u te informeren over de eerstvolgende VOG/VGOO golfdag. 

Heel veel details zijn er nog niet bekend, maar misschien wel het belangrijkste: de datum. Op vrijdag  

26 augustus 2022 wordt de jaarlijkse Genie golfdag georganiseerd. Reserveer deze datum in uw agenda!

GOLFDAG
VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022

SPEEL MEE!
SAVE THE DATE!
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De uitvoering van de enquête gaan we na de uitgave van deze 
Promotor opstarten.
Hierbij zullen naast de vragen van de redactie, ook het bestuur 
en Green Paper Association enkele vragen stellen.

Een aantal leden, maar ook niet-leden, zullen persoonlijk 
benaderd worden. De Promotor is te vinden op verschillende 
leestafels bij diverse kazernes en wordt daarom niet alleen 
door leden van de VGOO gelezen, maar ook door soldaten 
en korporaals. Ook niet-genisten behoren tot ons trouwe 
lezerspubliek.

Mocht u niet tot de uitverkorenen voor 
deelname aan deze enquête behoren, 
maar toch uw mening willen geven,
 dan kunt u ons altijd bereiken via 
promotor@vgoo.nl. U krijgt zeker 

antwoord. ||

E N Q U Ê T E
Het afgelopen jaar hebben we als redactie aangegeven dat we onder een aantal lezers van de Promotor 

een enquête gaan houden. Wij willen graag weten wat onze lezers van de Promotor vinden, want we 

willen tenslotte een interessante en leesbare Promotor voor u verzorgen.

Tekst  ||  Redactie

De uitslag van deze enquête zullen wij in het voorjaarsnummer van 2023 met u delen.
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E N Q U Ê T E

Hierbij wil de organisatie van de jaarlijkse VGOO contactdag 
jullie uitnodigen voor de editie van 2022. Deze zal dit jaar gaan 
plaatsvinden in de Burgers Zoo te Arnhem.

Aan vele zaken is gedacht om de dag tot een succes te maken zoals 
vroege entree in het park, geen parkeerkosten, vrije keuze lunch, 
interessante rondleiding en een buffet ter afsluiting.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering kunnen de partners nog even 
het park in of op het terras, genietend van de omgeving, een drankje 
nuttigen.

Tijdsplan:
Park open 09.00
Ontvangst Safari Bush, aanvang programma (+ lunch) 12.00 – 13.00
Start rondleiding 13.15
Einde rondleiding 14.30
Start Algemene Leden Vergadering 15.00
Eind ALV 16.30
Start buffet 17.00
Einde programma 19.00

Ecodisplays onder de loep
Burgers’ Zoo bouwt sinds meer dan 30 jaar kleine ecosystemen na, de 
‘ecodisplays’. Met de gids vergelijkt u twee ecosdisplays en brengt u in 
ervaring welk denkwerk door onder meer biologen, ontwerper, verzorger 
en educator vooraf is verricht. U komt onder meer aan de weet waarom 
bepaalde diersoorten in de collectie zijn en andere niet, waar bij de 
huisvesting rekening mee wordt gehouden, technische kneepjes en hoe 
we het door slim ontwerp voor elkaar krijgen dat de bezoeker zich écht in 
de tropen waant. Kortom, een rondleiding die ook de echte Burgers’ Zoo 
liefhebber de ogen zal openen!

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden tot 12 augustus 2022 door overmaking van € 15,- 
p/p op rekening NL60RABO0104823577 
t.n.v. T. van Wensveen o.v.v. VGOO Contactdag 2022
Wilt u al vroeg het park in graag even aangeven bij het aanmelden i.v.m. 
het verstrekken van de toegangskaarten.

Vragen of anders?
Voor alle vragen en/of dieet wensen: Bel of mail met:
Sm Jack Goijarts: GAJM.Goijarts@mindef.nl of 06-2538 2248
Sm Paul Rila: PNCM.Rila@mindef.nl of 06-2320 4382

Adres:
Burgers Zoo Arnhem
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
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