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Marionetten of Musketiers
Een marionet is een pop die volledig met touwtjes wordt gestuurd. Als er een draadje 

afbreekt, beweegt er niets meer. Want daar is de marionet niet voor getraind. De 

marionet doet wel altijd wat de ‘poppenspeler’ precies wil. Dat geeft een gevoel – in 

werkelijkheid is dit een illusie - van alles in de hand hebben. Als er echter een situatie 

zich voordoet waarbij de marionet iets zélf zou moeten doen, gebeurt er dus niets. 

Je zou het vergelijk met de commandanten in de KL (en daarbuiten) kunnen maken. 

Zij hebben echter zoveel spreekwoordelijke ‘marionetten’, dat ze alle touwtjes niet 

meer in handen kunnen houden. Ze moeten daarom hun marionetten zelfstandiger 

maken en hen met een ‘missie’ op pad sturen. De marionetten moeten zelf gaan 

nadenken en zullen dus, met de opdracht van de poppenspeler in het achterhoofd op 

hun eigen wijze de taken uitvoeren. 

Waarschijnlijk zullen zij lang niet altijd de dingen doen op de manier waarop de pop-

penspeler het zelf gedaan zou hebben. In die zin is hiermee de poppenspeler vorst 

geworden en de marionet musketier. Een musketier kenmerkt zich doordat hij in de 

geest van de opdracht van de koning of de koningin op pad gaat en zijn doel be-

reikt. 

Binnen de brigade en de bataljons hopen we natuurlijk dat we vooral met musketiers 

te maken hebben en niet met marionetten. Musketiers zijn ook lieden die de vorst 

met enige kritische ogen bekijken. Het gaat hen ook om het koningschap en niet om 

de koning. Het is echter ook zo dat musketiers een onvoorwaardelijke trouw aan hun 

vorst laten zien. 

Ik heb de afgelopen jaren gezien en vastgesteld dat de Bizon brigade over musketiers 

beschikt. Zelfdenkende mannen en vrouwen die je ‘om een boodschap’ kan sturen. 

Dat gebeurt niet altijd op de manier die de leiding als vanzelfsprekend ziet, maar 

wel het is wel effectief. De Bizon brigade is een brigade van musketiers: Ook dat is 

de kracht van de BIZON. In mijn woorden: ik ben er binnen deze brigade BIZONder 

tevreden over. 

Dit is mijn laatste stukje in de BIZON als jullie commandant. Ik heb mij zeer senang 

gevoeld en ben trots op deze brigade. Tot slot kan ik me geen betere commandant 

voor deze brigade voorstellen dan de brigade-generaal De Kruif. Hij is geknipt voor 

de job en ik verwacht dat jullie hem dezelfde support geven, als ik van jullie heb 

gekregen. 

Kolonel Willem van den Boss

Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade
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Verkenning: 45 Pantserinfanterie-
bataljon  
Rugzak op, wapen op de borst en 
gaan. In de stromende regen, bij 
dag of nacht.  Een infanterist trekt 
erop uit als dat van hem wordt 
gevraagd. Bereden of uitgestegen 
kunnen ze in elk gebied opereren. 
Met een enorm arsenaal aan ver-
schillende wapens en waarnemings-
middelen gaan ze het gevecht aan. 
Op verkenning bij het gloednieuwe 
45 Pantserinfanteriebataljon.

Military Search bindt de strijd aan 
met IED’s in Afghanistan  
De IED (improviced explosive de-
vice) dreiging in Afghanistan vormt 
een groot gevaar voor de Neder-
landse troepen. Door zijn relatieve 
eenvoud, lage kosten en grote uit-
werking is de IED uitgegroeid tot 
één van de machtigste wapens van 
de Taliban. In de strijd tegen dit 
wapen heeft Defensie het concept 
Countering IED ontworpen. Een be-
langrijk onderdeel van dit concept is 
de military search dat in Nederland 
nog niet veel langer dan twee jaar 
wordt toegepast.

Rampscenario op Johannes Post-
kazerne
Zou er op de Johannes Postkazerne 
in Havelte een ramp kunnen ge-
beuren zoals 11 september 2001 
in Amerika of de Bijlmerramp? De 
kans is niet groot, maar niets is on-
denkbaar. Om hier zo goed moge-
lijk op voorbereid te zijn, hield de 
brandweer samen met de bedrijfs-
hulpverleners in februari een grote 
oefening.

Voetbalvrouwen gaan voor nieuwe 
wereldtitel 
Het Nederlandse militaire vrouwen-
voetbalelftal behoort tot de beste 
van de wereld. In 2004 werd het 
team wereldkampioen en vorig jaar 
werd het zeslandentoernooi gewon-
nen. Twee speelsters van 43 Geme-
chaniseerde Brigade leveren een 
belangrijke bijdrage aan het succes: 
korporaal Elizabeth Negerman van 
43 Brigade Verkenningseskadron en 
kanonnier-1 Nathalie Donkersloot 
van 14 Afdeling Veldartillerie.

Foto: korporaal Albert Gjaltema

Tweede luitenant Ellen de Jonge is de eerste vrouwelijke pelotonscomman-

dant binnen de cavalerie in de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Sinds kort is 
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Tweede luitenant Ellen de Jonge schrijft geschiedenis in de Nederlandse krijgsmacht. Als eerste vrouw wordt ze pelotonscomman-

dant bij de cavalerie. Eerder was ze al de eerste vrouwelijke lader en de eerste vrouwelijke tankcommandant van het Nederlandse 

leger. 

Ellen de Jonge is in het overwegend mannelijke leger in een 

paar jaar tijd al behoorlijk baanbrekend bezig geweest. Niet 

met het doel om dat te zijn, maar simpelweg omdat als ze een 

doel voor ogen heeft, ze dat ook graag wil bereiken. Met me-

dewerking en anders maar zonder. “Ik zoek niet de weg van 

de minste weerstand. Je moet doen waar je hart ligt.” Toen ze 

na de HAVO besloot bij de Landmacht te willen werken, ging 

ze naar de Banenwinkel om te solliciteren. “Ik wilde schutter 

worden op een tank. Maar ze vroegen me of ik niet naar de 

geneeskundige dienst of de verbindingsdienst wilde. ‘Nee, ik 

wil naar de tanks’, zei ik. Op het keuzeformulier mocht je drie voorkeuren opgeven. 

Bij mij was dit cavalerie, cavalerie en cavalerie. Mij werd vervolgens aangeraden bij de 

tweede en derde keuze toch de geneeskundige dienst in te vullen, maar dat wilde ik 

niet. Als ik iets in mijn hoofd heb, laat ik me daar niet zomaar vanaf houden. Uitein-

delijk is het ook gelukt om schutter te worden, hoewel ik soms wel vreemde reacties 

kreeg. Na de Algemeen Militaire Opleiding moest ik me in Amersfoort melden voor 

de functieopleiding voor schutter. Daar vroegen ze of ik niet een deur verder moest 

zijn. Inmiddels zijn er wel wat meer vrouwen schutter, maar iemand moet het pad 

vrijmaken.” 

Aandacht

De aandacht voor het feit dat zij de eerste vrouw is die pelotonscommandant (PC) 

wordt van een tankpeloton heeft ze eigenlijk liever niet. “Ik wil er niet teveel ophef 

over maken. Ik word liever gezien als één van de PC’en en niet als die vrouwelijke PC. 

Niet dat ik er niet trots op ben, maar ik wil geen stempel opgedrukt krijgen.”

Banenwinkel

Op de HAVO was De Jonge al geïnteresseerd in het leger. “Vroeger kwam ik regel-

matig bij de Banenwinkel om te kijken of ze nog posters hadden of zoiets dergelijks. 

In 1998 kreeg ik een uitnodiging van de Banenwinkel in de bus om tijdens de vakan-

“Ik zoek niet de weg 
Tweede luitenant Ellen de Jonge eerste 
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van de minste weerstand”

tie een oriëntatieweek mee te maken. Ik besloot daaraan mee te doen. Je 

kreeg allerlei lesjes, ging in bivak en ging veel sporten. Dat trok me toen zo, 

dat ik direct wist dat ik dit wilde gaan doen. Toen ik een jaar later klaar was 

met de HAVO, ben ik nog die zomer met de AMO begonnen.”

Tankcommandant

Na het afsluiten van haar militaire opleiding werd ze schutter bij het Bravo-

eskadron van 42 Tankbataljon. Na ook nog een half jaar als lader met SFOR 

9 te zijn mee geweest, ging ze in augustus 2002 naar de Koninklijke Mili-

taire School om onderoffi cier te worden. De KMS werd met goed gevolg 

afgesloten, waarna ze tankcommandant werd bij het Bravo-eskadron. Die 

baan beviel haar prima, maar na verloop van tijd wilde ze meer. “Ik had 

het idee dat ik meer aankon. Hierin werd ik ook gestimuleerd door andere 

mensen die vonden dat ik kon doorgroeien.” Dus besloot ze om naar de 

KMA te gaan. Ook deze opleiding werd met goed resultaat afgesloten, 

waarna ze haar huidige peloton leerde kennen tijdens een stageperiode bij 

het Charlie-eskadron.

Acceptatie

Achteraf heeft de 25-jarige Emmeloordse nooit spijt gehad dat ze niet 

direct na het behalen van haar HAVO-diploma naar de KMA is gegaan. 

“Absoluut niet. Ik heb een goede tijd gehad als manschap en als tankcom-

mandant, waarin ik de nodige ervaring heb opgedaan die ik nu prima kan 

gebruiken als PC. Het is per persoon afhankelijk, maar ik zie het als een 

voordeel dat ik deze weg heb bewandeld. Zeker als vrouw. Ik weet wat 

ik kan, omdat ik al de nodige tankervaring heb. Ook in de acceptatie van 

de mannen is het een groot voordeel, want zij zien ook dat je weet waar 

je over praat. En natuurlijk heb ik ook een beter beeld bij elke laag.” Haar 

peloton heeft nooit vreemd gereageerd op het feit dat zij een vrouwelijke 

pelotonscommandant hebben gekregen. “In ieder geval heb ik daar niets 

over gehoord. Ik ben als vrouw misschien wel een vreemde eend in de bijt, 

maar zo zie ik mezelf niet.” 

Grappen

De Jonge is in de wereld van hoofdzakelijk mannen nooit vervelend bena-

derd. Mannelijke grappen worden er wel eens gemaakt. “Je moet er wel 

tegen kunnen dat er grappen en grollen gemaakt worden over bijvoorbeeld 

seks. Daar moet je niet teveel op ingaan, maar als je er genoeg van hebt en 

je tegen je mannelijke collega’s zegt dat je het liever niet hebt, dan wordt 

dat ook geaccepteerd. Er zullen altijd collega’s zijn die er een probleem 

mee hebben dat er een vrouw op deze positie zit, maar daar sta ik boven. 

Vroeger wilde ik wel graag door iedereen aardig gevonden worden, maar 

dat kan nou eenmaal niet. Zolang de werkrelatie er maar niet onder lijdt, 

heeft het op mijn functioneren geen invloed.” 

Hecht peloton

Het peloton van De Jonge bestaat naast de PC verder uit wachtmeester-

1 Kleijer als opvolgend pelotonscommandant, twee wachtmeester tank-

commandanten en twaalf manschappen, waarvan ook één vrouwelijke 

schutter. De Jonge heeft zichzelf als doel gesteld als een hecht peloton te 

werk te gaan. “Ik probeer de mensen te enthousiasmeren en te zorgen 

dat we met z’n allen het nagestreefde doel halen. Uiteindelijk moeten 

we aan een half woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen. Ik wil 

dat iedereen met plezier naar het werk gaat. Daarnaast wil ik een goede 

spil zijn tussen mijn peloton en het hoger kader.” Over haar verdere toe-

komst heeft ze nog niet veel nagedacht. “Eerst wil ik deze functie zo 

goed mogelijk draaien en daarna zie ik wel weer verder. Het belangrijkst 

vind ik dat ik plezier heb, zowel in mijn werk als daarbuiten.”

vrouwelijke pelotonscommandant cavalerie



Soldaat 1 Peter Moolevliet, Minimi-schutter 44 Pantserinfanteriebataljon: 

“Ik denk dat we op zich de goede kant opgaan en dat er behoorlijk realistisch wordt 

getraind, alleen de omgeving en de gebieden waar in getraind wordt zou wel wat 

meer missiegericht kunnen. Denk aan de warmte in bepaalde landen, maar ook aan 

de cultuur en de omgeving. Dat is volgens mij zeker van belang.”

Sergeant-majoor Arjan Damhuis, algemeen militair verpleegkundige 14 Afdeling 

Veldartillerie: “Ik ben het er wel mee eens. In de geneeskundige tak doen we daar al 

zoveel mogelijk aan. We worden reëel getraind door bijvoorbeeld drie maanden per 

jaar mee te gaan met de civiele ambulancedienst. Ik denk dat de rest best ook wat 

realistischer getraind mag worden, zodat ze beter voorbereid zijn op een missie.” 

Sergeant Tim van Kesteren, groepscommandant Alfa-compagnie 45 Pantserinfan-

teriebataljon: “Op dit moment vind ik dat er wel meer aandacht mag zijn voor de 

mentale aspecten. Fysiek gezien zitten we al aan de goede kant. Echter gaan we in 

de loop van het jaar uitzendgericht trainen, dus dan wordt dat mentale stukje ook 

meegepakt.” 

Adjudant Kees van Overveld, compagniesadjudant 43 Herstelcompagnie: “Ik ben 

een voorstander van realistisch trainen om zo de weerbaarheid te vergroten, zeker 

voor het logistieke personeel. Vroeger was de situatie duidelijk. Toen zaten de ma-

noeuvre-eenheden bij de “VLET” (voorste lijn eigen troepen)  Tegenwoordig met 

“asymmetrische gevechtshandelingen” geldt dit ook steeds meer voor het logis-

tieke personeel en zij komen dus ook meer in contact met vijandigheden.”

Luitenant-kolonel Martin Wijnen, commandant 11 Pantsergeniebataljon:

“Ik ben het er wel mee eens. We moeten zoeken naar mogelijkheden om personeel 

mentaal te harden door ze uit hun comfortzone te halen. Dus confronteren met 

onzekerheden, weinig slaap en grensverleggende activiteiten. Maar je moet niet de 

situatie in Uruzgan krampachtig gaan nabootsen.”

Soldaat 1 Samantha Kromodipo, chauffeur ziekenauto 43 Geneeskundige compag-

nie “Ja, natuurlijk, we moeten zo sterk mogelijk voor de dag komen, je weet name-

lijk nooit in welke situatie je terecht kunt komen .Wij als geneeskundigen moeten 

weten wat we moeten doen, waar en in welke situatie dan ook. Dit moet dus ook 

zeker goed getraind worden.” 

Sergeant-majoor Ruud van Dalen, compagnies sergeant-majoor 11 Pantsergenieba-

taljon: “Ik denk niet dat het veel zin heeft de mentale tikken tijdens oefeningen op 

te voeren. Het gaat meer om het besef hoe het er daar aan toegaat. Er moet dus goed 

worden voorgelicht. En men moet goed luisteren naar de verhalen van uitgezonden 

collega’s.”6
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Defensie heeft een verantwoordelijkheid voor zijn personeels-

leden, zeker voor de personeelsleden die uitgezonden zijn ge-

weest in crisisbeheersingsoperaties. Met het toenemen van de 

zwaarte van de missies staat mentale begeleiding meer in de 

aandacht dan ooit tevoren. Niet alleen achteraf, maar ook voor 

en tijdens een missie. De Bizon ging bij twee eenheden te rade 

hoe hiermee omgesprongen wordt.

“De tijd dat er nonchalant werd gedaan over mentale problemen en dat 

je je moest groot houden is geweest”, zegt luitenant-kolonel Tjerk Hoge-

veen, commandant van 44 Pantserinfanteriebataljon. “Het besef is nu wel 

voldoende aanwezig dat iedereen een grens heeft. Iedereen heeft zwakke 

kanten.” 

Voordat een militair feitelijk wordt uitgezonden, wordt een opleiding en 

training bij de School voor Vredesmissies gevolgd. Hier krijgen de betrok-

ken militairen missiegerichte informatie, zoals uitgebreide voorlichting over 

het gebied waar ze naar toe gaan, over de cultuur, de geschiedenis en de 

internationale betrekkingen, maar ook over oorlogsrecht en omgang met 

de media. Ook dit programma besteedt aandacht aan stress en psychotrau-

ma’s, en hoe militairen de symptomen ervan bij zichzelf en collega’s kunnen 

herkennen. “Maar hoe je stress kunt voorkomen, zit niet in deze lesstof 

verwerkt”, vertelt Hogeveen. “Daar moeten we vooral tijdens oefeningen 

aan werken.”

Grens bereikt

“In de aanloop naar een uitzending zijn de oefeningen in eerste instantie 

hoofdzakelijk technisch gericht”, legt Hogeveen uit, “zodat mensen au-

tomatisch weten wat ze moeten doen in een bepaalde situatie. Pas in een 

later stadium worden ze meer onder druk gezet, door ze bijvoorbeeld te 

confronteren met tijdsdruk, zware fysieke training, vermoeidheid en on-

verwachte situaties. Nooit met de bedoeling om mensen te breken, maar 

puur om te bekijken hoe ze in bepaalde situaties reageren. Deze worden 

naderhand altijd geëvalueerd, anders was de oefening zinloos. Pas door 

te vragen waarom je reageerde zoals je gedaan hebt, ontstaat het leeref-

fect. Het evalueren gaat ook in het uitzendgebied door. Je moet daar tijd 

krijgen voor rust en psychisch herstel. Mensen hebben de neiging om door 

te gaan totdat ze erbij neervallen, dus moet je ze tegen zichzelf in bescher-

ming nemen. Maar het is moeilijk om te herkennen wanneer iemand z’n 

grens heeft bereikt. Het probleem is dat dit per persoon verschilt. Waar de 

één heel goed tegen kan, heeft een ander allang de grens bereikt. Het is 

ook niet zo dat mensen die in een gevechtssituatie zijn beland, meer last 

hebben van psychische problemen dan mensen die nauwelijks het kamp 

“Vertel ook de 
schokkende ervaringen”
Extra aandacht voor goede mentale voorbereiding

‘Train as you fi ght’. Het oefenen moet harder om de werkelijke situatie 
realistischer na te bootsen.

Om ook in mentale zin goed voorbereid te zijn op een missie, is het een 

goede zaak om hard te trainen, zodat je bent opgewassen tegen moeilijke 

situaties waarin je op uitzending kunt belanden. Op oefeningen beleef je 

wel eens een ‘knakmoment’, maar zou dit om je mentale weerbaarheid te 

vergroten niet nog veel vaker moeten? Met andere woorden, trainen we 

niet te slap?
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zijn afgeweest. Juist niet. Als je alleen op het kamp zit, kun je je heel 

machteloos voelen. Je voelt een constante dreiging, terwijl je je er niet 

tegen kunt verzetten.”

Zelfvertrouwen

Het vergroten van de mentale weerbaarheid leidt ertoe dat een op-

dracht effectief en professioneel wordt uitgevoerd en dat er zo min 

mogelijk psychische schade wordt opgelopen tijdens een uitzending.

>>>
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Majoor Haran Gorissen, commandant van 43 Brigade Verkenningseskadron, on-

derscheidt drie aspecten die ertoe moeten leiden dat het personeel van het verken-

ningseskadron mentaal zo goed mogelijk voorbereid op uitzending kan: “In de 

eerste plaats is het belangrijk om voldoende zelfvertrouwen te hebben. We willen 

dat het personeel boven de stof staat. Dus niet alleen bereiken dat ze bepaalde 

dingen doen, maar ook dat ze begrijpen waarom ze het doen. Met name het kader 

krijgt daarom veel extra oefeningen buiten het normale Opleidings- en Trainings-

traject om. Hierdoor krijgt het kader veel zelfvertrouwen en dat slaat weer over op 

de manschappen.” Volgens Gorissen is een goede mentale gezondheid met name 

van belang voor verkenners. “Het zijn ploegjes die alleen voor in het veld zitten. 

Voor de troepen uit. Daar moet je fysiek en mentaal goed op voorbereid zijn. In 

het voorterrein ben je helemaal op jezelf en je naaste collega’s aangewezen. Daar is 

geen dokter en geen hersteller als de Fennek stuk gaat. Wanneer zij een opdracht 

krijgen, moeten ze denken: “Dit kunnen we prima aan!” Voldoende zekerheid over 

eigen kunnen leidt eerder tot succes.”

Schok

Het tweede aspect is mentale hardheid kweken. Militairen van 44 Pantserinfante-

riebataljon die uitgezonden zijn geweest bezoeken in dit kader andere eenheden 

om te vertellen over hun ervaringen in Afghanistan. Gorissen: “Ik heb gevraagd 

of ze ook de schokkende dingen willen vertellen die ze hebben meegemaakt. Dit 

brengt dan een schok teweeg, die je beter nu al gehad kunt hebben, want dan 

komt het in het uitzendgebied minder koud op je dak vallen. De boodschap moet 

zijn dat de oorlog in Afghanistan een hele serieuze zaak is.” Hogeveen vult aan dat 

mentale hardheid geen mentale afstomping mag worden. “Het ethisch besef moet 

boven alles gaan, volgens de heersende normen en waarden. Je moet in staat zijn 

om anderen te willen helpen, ook al levert dat voor jezelf gevaar op. Het is belang-

rijk om je verantwoordelijkheden te kennen.”

Breekpunten

“Een fl exibele mindset is tenslotte het derde aspect”, vertelt de eskadronscom-

mandant. “We willen het personeel constant prikkelen en verrassen. In een reële 

situatie bepaal je ook niet zelf wanneer je een gewonde tegenkomt, dus dat is niet 

aan lestijden gebonden. Zo hebben we wel eens een gewonde na het appèl die 

dan door iemand verzorgd moet worden of worden andere IMV-zaken verrassend 

opgespeeld. Na de laatste oefening hebben we, toen iedereen dacht dat we klaar 

waren na terugkomst op Havelte, nog een paar kilometer gemarcheerd. Ook laten 

we zes man vijf dagen lang een waarnemingspost innemen. Dat lijkt niet moei-

lijk, maar dat is echt zwaar. Dat zijn breekpunten, waarvan je uiteindelijk mentaal 

harder wordt. In Nederland zijn we redelijk gewend om van 8.00 tot 17.00 uur te 

werken. Wij stappen daar bewust wel eens van af.”

Boeken

Naast de drie aspecten die al genoemd zijn, is ook omgevingsbewustzijn belangrijk, 

vindt bataljonscommandant Hogeveen: “Het is belangrijk om je in Afghanistan 

ervan bewust te zijn dat je in een andere omgeving verkeert. Je moet de dingen 

die je ziet kunnen vertalen naar de Afghaanse cultuur en gebruiken. Voordat je op 

een bepaalde situatie hebt gereageerd, moet je al een vertaalslag hebben gemaakt. 

Wat gebeurt er? Wat betekent dat? Als je het voorval herkent, kun je een betere 

afweging maken. Hier is niet op te trainen, maar het is belangrijk om voldoende 

kennis over Afghanistan te hebben. Naast de lessen over de Afghaanse cultuur pro-

beren we het lezen van boeken extra te promoten. ‘De boekhandelaar van Kabul’ is 

een voorbeeld van een eenvoudig boek waarin de gebruiken 

van het Afghaanse volk goed in beschreven staan. Het lezen 

van zulke boeken helpt om het goede gevoel te krijgen.”

Mentex

Bij 43 Brigade Verkenningseskadron is mentex (mental exercise, 

training van mentale weerbaarheid) een belangrijke pijler in het 

opwerktraject. Het houdt niet op bij een paar grensverleg-

gende activiteiten. “We zijn heel bewust bezig met mentex”, 

vertelt opperwachtmeester Max Pollux, die als opperwacht-

meester opleidingen deels verantwoordelijk is voor de mentale 

training. Eskadronscommandant Gorissen vult hem aan: “We 

pakken het gestructureerd aan. In elke oefening stoppen we 

mentex-doelstellingen. Het maakt doelbewust deel uit van ons 

programma.” Volgens beide verkenners is het werk verras-

send en spannend houden belangrijk. “Het moet niet zo zijn 

dat de mensen op de klompen aan kunnen voelen komen wat 

er gebeurt en dat alles in een automatisme verloopt. Er kan 

altijd iets gebeuren. We oefenen vaak ook geïntegreerd. Een 

lesje patrouille lopen in het oefenterrein is normaal gesproken 

weinig verrassend, maar wij zorgen voor verrassingselemen-

ten. Zo moeten ze rekening houden met een gewonde, een 

aanval, NBC, materieelherkenning, opbouw HF verbindingen, 

enzovoort. Je ziet dat mensen die niet goed weten wat ze in 

zo’n situatie moeten doen ’s avonds de boeken in duiken, om-

dat ze de volgende keer misschien ook aan de beurt zijn. En 

ze willen het wel goed doen.” Toch is niet elke werkzaamheid 

voorzien van een verrassingselement. “Soms is niets doen juist 

weer veel spannender”, vertelt Pollux. “Als ze constant een ac-

tie verwachten, maar er gebeurt dan helemaal niets. Dat kan 

behoorlijk op de zenuwen werken.” 

Huzaartje pesten

“In geen geval moet het ‘huzaartje pesten’ worden”, zegt Gorissen. “De han-

delingen en momenten daarvoor worden bewust gekozen. Het moet aansluiten 

bij de doelstelling die we vooraf hebben gesteld. Zolang het gepland gebeurt, 

wordt het geen pesten.” “Als we ze pakken, dan mogen ze op dat moment 

heel erg gefrustreerd zijn”, zegt Pollux. “Daarna gaan we het evalueren en 

moet dat vervelende gevoel weg zijn. We confronteren ze met hun eigen ge-

drag, zodat ze er de volgende keer beter mee om kunnen gaan.”

Stiekem sterk

Gorissen denkt dat de resultaten van de extra prikkels niet eenvoudig te meten 

zijn. “Het is vooral ‘stiekem sterk’ worden. Je bent je er vaak niet bewust van, 

maar uiteindelijk kun je na verloop van tijd veel meer verdragen. Wat ze nu 

bijvoorbeeld normaal vinden, vonden ze twee maanden geleden nog niet nor-

maal.” Hogeveen is dezelfde mening toegedaan: “Wat je ook wilt doen, het 

is nooit voldoende. Je kunt de werkelijke omgeving zoals je die in Afghanistan 

tegenkomt maar in een beperkte mate nabootsen. Het is moeilijk om vast te 

stellen wat nu precies effect sorteert en wat niet. Een goede training zorgt 

voor minder problemen, maar voorkomen doe je het nooit. Ik zou het bataljon 

graag nog beter willen voorbereiden op dit gebied, maar dat vergt veel tijd en 

die hebben we niet.”

Nazorg

Niet alleen over de mentale voorbereiding wordt bij de eenheden nagedacht, 

ook de nazorg wordt onder de loep genomen. Hogeveen: “De terugkeer naar 

Nederland kan een grote overgang zijn. Het kost een tijdje om de spanning 

weg te krijgen. Hiervoor zijn er allerlei terugkeergesprekken. Voor een groot 

gedeelte gebeurt dit binnen het eigen peloton. Daarnaast passen we de oe-

feningen ook aan de situatie aan. Deze moeten aansluiten op de ervaringen, 

waarin de fysieke en mentale inspanningen terugkomen. Net als bij een top-

sporter die stopt, is het na een uitzending belangrijk om de spanning en stress 

af te bouwen. Dit kan natuurlijk niet in het echt, want je stapt in het vliegtuig 

en bent ineens in een volledig andere situatie. Maar we moeten het wel probe-

ren, want zo breng je het weer ter sprake.” Ook over de langere termijn wordt 

nagedacht. Gorissen: “43 BVE is van plan een jong veteranenplatform op te 

richten. Per missie is het verschillend, maar als het heftig is geweest, is vaak de 

behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen groot. Als mensen de dienst 

verlaten, is het belangrijk dat ze nog ergens terecht kunnen.” 

Militaire Zelfverdediging

Ook de les militaire zelfverdediging (MZV) wordt gebruikt om te leren incas-

seren. Opperwachtmeester Max Pollux: “Met een cyclus MZV willen we de 

gevechtsbereidheid vergroten. Dat kan niet als je één keer in de twee maanden 

een lesje hebt, maar wel als je het vaak doet. Tijdens de zelfverdediging vallen 

er echte klappen. Uiteindelijk kom je een keer in de ‘house of terror’. Je krijgt 

dan de opdracht om een bepaalde route door een huis te lopen zonder dat je 

weet wat je te wachten staat. Dan kan het zijn dat er in een kamer drie man 

klaar staan om jou fl inke klappen te geven. De normale reactie is dat je weg-

rent, maar wij willen dat je je niet omdraait maar het gevecht aangaat. Dat kan 

er wel hard aan toe gaan.” r
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Mascotte
BeVertje

Mascottes nemen binnen de eenheden van 43 Mechbrig een 

belangrijke plaats in. Talloze fi guren kenmerken de verschillen-

de onderdelen. De Bizon maakt maandelijks een rondje langs 

deze in het oogspringende symbolen. Deze maand laat het Be-

Vertje van 43 Herstelcompagnie zijn hoofd zien.

Het BeVertje heeft zijn kop er weer bij

Wie kent ze niet, de sympathieke gebroeders Ed en Willem Bever uit de 

fabeltjeskrant. De met zwaar Rotterdams accent sprekende bevers staan 

erom bekend dat ze elk klusje wel even opknappen voor de bewoners 

van het Grote Dierenbos. Bij 43 Herstelcompagnie herkennen ze zich wel 

in de twee gebroeders. Het mag dan ook duidelijk zijn het BeVertje de 

mascotte is van de compagnie.

Bevers staan er om bekend dat het ijverige hard werkende diertjes zijn. Als je wel eens 

een beverdam hebt gezien snap je dat het beestje ook nog eens over technisch ver-

nuft beschikt. “Vandaar dat het een uitstekende mascotte is voor ons”, vertelt Ludie 

Spijk, stafmedewerker Arbo en Milieu bij 43 Herstelcompagnie (43 Herstelcie). “Net 

als de bevers zijn wij niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en alles 

wat los en vast zit te repareren.”

De naam van de mascotte wordt niet zonder reden geschreven met twee hoofdlet-

ters. De V in het woord BeVertje staat symbool voor het V-monument op de Johannes 

Postkazerne in Havelte. De V staat voor Verzet, Victorie en Vrede.

Spijk legt uit dat het BeVertje als mascotte voor de compagnie van grote waarde is. 

“De herstelpelotons van de compagnie zitten vastgeplakt aan verschillende eenhe-

den, zoals een tankbataljon of een pantserinfanteriebataljon. Daarom zijn ze vaak 

zeer autonoom aan het werk. Het BeVertje zorgt ervoor dat er toch een bepaalde 

band is tussen de verschillende pelotons van 43 Hertselcie.” 

In het verleden was het BeVertje altijd nadrukkelijk aanwezig wanneer er belangrijke 

gebeurtenissen plaatsvonden bij 43 Herstelcie. Voor een ceremonie werd er iemand 

in een groot beverpak gehesen. Geen medaille-uitreiking zonder dat het BeVertje er 

op toe zag op een vlekkeloze afhandeling van de formaliteiten. Helaas was dat de 

afgelopen twee jaar niet mogelijk. Een niet onbelangrijk deel van het beverpak, het 

hoofd, was namelijk zoek. Omdat de herstelcompagnie na twee ‘beverloze jaren’ de 

mascotte nieuw leven wilde inblazen, werd er de afgelopen tijd gezocht naar een 

bedrijf dat een nieuw beverpak kon maken. De contacten waren al gelegd toen plot-

seling het hoofd van het oude beverpak weer boven water kwam. 

 

Tijdens een grote schoonmaak bleek dat de beverkop al die tijd verstopt had gelegen 

in het gebouw van de Herstelcompagnie zelf. Nu het BeVertje uit zijn lange winter-

slaap is ontwaakt kan hij binnenkort weer menig ceremonie opluisteren.
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BIZONDERHEDEN

Zeven militairen van 43 Geme-

chaniseerde Brigade hebben op 

donderdag 22 februari de Ne-

derlandse Herinneringsmedaille 

voor Vredesmissies kregen. Ze 

maakten deel uit van de eerste 

rotatie van het hoofdkwartier 

van het Regional Command 

South in Afghanistan.

De militairen moesten onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk 

verrichtten. Generaal Rosengarten, projectoffi cier herstructurering Konink-

lijke Landmacht, reikte namens de ex-minister van Defensie Henk Kamp 

de medailles uit. In totaal kwamen 31 militairen in aanmerking voor het 

eremetaal. 

Het Nederlandse personeel dat de medaille kreeg uitgereikt, werkte op het 

hoofdkwartier, dat onder leiding stond van de Canadese brigadegeneraal 

David Fraser. Tot 1 augustus was een belangrijke taak van de staf van RCS 

het voorbereiden op de NAVO/ISAF-missie, zoals deze sindsdien in Kanda-

har operationeel is. Zo is er onder andere steun verleend aan de ontplooiing 

van de Deployment Task Force, dat de missie in Uruzgan voorbereidde.

De Militaire Commissie voor Automobiel- & Motorwedstrijden 

(MCAM) organiseert op za-terdag 21 april 2007 een oefenrit kaartle-

zen voor al het burger en militair (inclusief Reserve en NatRes) perso-

neel van alle krijgsmachtdelen. 

De rit heeft een lengte van ongeveer 105 kilometer en voert in zijn 

geheel over verharde wegen. De oefenrit start om 10.00 uur op de 

locatie van Legerplaats De Harskamp. Deelname is in teamverband (een 

chauffeur en een kaartlezer) in een gevorderden- of beginnersklasse 

mogelijk. De kosten voor deelname aan de oefenrit bedragen € 7,50 

per equipe. 

Tijdens deze oefenrit geldt voor de beginners een aanzienlijk vereen-

voudigd reglement. Om-dat het een oefenrit is, zal er vooraf en tussen 

de te rijden trajecten uitleg gegeven worden met lichtbeelden over het 

reglement, de kaartleessystemen en na afl oop van een traject over de 

ideale route. Voor de gevorderden telt deze rit mee voor het Defensie-

kampioenschap Kaartle-zen. De tweede rit die meetelt voor dit kampi-

oenschap is de 18-uursrit op 5 en 6 oktober 2007 vanaf de Luchtmacht-

basis De Peel. Een inschrijfformulier voor de oefenrit kan per e-mail of 

telefonisch (alleen maandag en dins-dag) worden aangevraagd bij het 

secretariaat van de MCAM, e-mailadres: A.Balm-dePruis@mindef.nl, 

telefoon MDTN *06-497-8661 / PTT 0346-338661

KAARTLEESRIT MCAM
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Uitreiking Herinneringsmedaille voor 
Vredesoperaties 

Film Tschuss Seedorf nog 
steeds verkrijgbaar
Naar aanleiding van het vertrek van de Nederlandse troepen uit 

Seedorf, verscheen medio 2006 een dvd. De fi lm geeft in drie kwar-

tier een speelse impressie van de 43-jarige aanwezigheid van de Ne-

derlandse militairen en hun gezinnen in de Noord-Duitse laagvlakte. 

De dvd is nog steeds gratis verkrijgbaar en aan te vragen bij de 

communicatieoffi cier van staf Nasag, kapitein Arnold van den Dob-

belsteen. Tel: 0049-2161-57540-222,  e-mail: ajt.vd.dobbelsteen@

mindef.nl

Met enig ceremonieel is vanochtend bij 14 Afdeling Veldartil-

lerie offi cieel de Fennek als waarnemingsvoertuig verwelkomd. 

Tijdens een bijzonder Afdelings-appèl kwamen vanuit de bos-

sen bij Legerplaats Oldebroek geruisloos drie Fenneks tevoor-

schijn. 

“Jullie hebben het zelf kunnen zien. Qua geluid en qua uitstraling 

hebben we nu een verschrikkelijk veel beter waarnemingsvoer-

tuig”, vertelt commandant 14 Afdeling Veldartillerie luitenant-

kolonel Wilfred Rietdijk. “Het is precies een jaar geleden dat we 

de eerste schoten van de PzH 2000 hebben gehoord. De komst 

van de nieuwe vuurmond betekende voor ons een enorme revo-

lutie. Nu, een jaar later, verwelkomen we de Fennek als waarne-

mingsvoertuig. Dit hebben we niet onopgemerkt voorbij willen 

laten gaan, want voor ons betekent dit een tweede minstens zo 

belangrijke revolutie.”

Na het appèl krijgen de mannen en vrouwen van de Afdeling kof-

fi e en gebak in de loods van de brandweer. Daar kunnen ze ook 

de Fenneks van dichtbij bekijken en uitleg krijgen van het peloton 

van kapitein Mirko van Dongen. De pelotonscommandant is blij 

met het nieuwe voertuig: “Het is een meer dan honderd procent 

verbetering. Het waarnemings- en navigatiesysteem is veel beter 

en het voertuig is dag en nacht inzetbaar.” Het waarnemingspe-

loton kan nog goede chauffeurs en waarnemers gebruiken. 

Fenneks voor 14 Afdeling 
Veldartillerie



behoefte aan nog een infanteriebataljon. Zonder die extra kracht kun je een zesde ro-

tatie in Afghanistan wel vergeten. Vandaar dat er veel mogelijk was om snel een goed 

bataljon te formeren.”

Nulpunt

Majoor Van Loon ziet het als een groot voordeel dat het bataljon vanaf het nulpunt kon 

worden opgebouwd. “Je kunt je volledig focussen op de oprichting van het bataljon. 

Je wordt

zeker ook lastig gevallen met alle soorten van steunverlening die er ook even tussen-

door moeten, maar je hebt een heel duidelijk doel om aan te werken. Je weet precies 

welke stappen je moet gaan maken. Die heldere structuur zorgt voor een bepaalde rust 

bij het personeel. Daarom denk ik dat 45 Painfbat een geliefde eenheid is voor militairen 

om bij te werken.” 

45 Painbat huist op de generaal Spoorkazerne in Ermelo. Niet naast de deur ten op-

zichte van de meerderheid van de eenheden binnen 43 Mechbrig, namelijk Havelte. 

Toch is van Loon tevreden met de huidige locatie. “We liggen centraal ten opzichte van 

andere kazernes in Nederland en we hebben een mooi oefenterrein naast de deur. Ook 

het schietterrein bij ’t Harde en de Harskamp liggen om de hoek.”

Vrouwenwerving 

Het bataljon heeft tijdens de oprichting de nadruk gelegd op de werving van vrou-

wen. Het doel was om 10 procent vrouwen binnen het bataljon te krijgen. Die opgave 

blijkt echter moeilijk haalbaar. Bij elke compagnie werken een aantal vrouwen, vaak 

in een ondersteunende functie. Voor gevechtsfuncties blijken nog weinig vrouwelijke 

kandidaten te vinden. “Binnen 45 Painfbat organiseren we veel op het gebied van 

vrouwenwerving”, legt Van Loon uit. “Op die wervingsdagen komen altijd wel 30 tot 

40 vrouwen kijken. Maar de vrouwen die zich aanmelden kiezen tijdens de AMO vaak 

alsnog voor een andere functie. Uiteindelijk komen er maar zeer weinig vrouwen daad-

werkelijk door de poort bij 45 Painfbat. Maar we blijven zoeken.”

45 Painfbat was eigenlijk aangewezen om als eerste infanteriebataljon het nieuwe in-

fanteriegevechtsvoertuig, de CV90, binnen haar gelederen te krijgen. Echter is besloten 

dat deze pas na de hun uitzending in 2008 bij 45 Painfbat instromen. Van Loon: “Eigen-

lijk is dat wel een voordeel. Dan hoeven wij de kinderziektes er ook niet uit te halen.”

Militaire snufjes

De afgelopen tijd hebben de militairen van 45 Painfbat veel nieuwe militaire snufjes 

getest in het kader van het Soldier Modernisation Project (SMP). Een van de nieuwe 

technieken is het ‘red dot system’. Een rode stip verschijnt op het doel, waardoor de 

militair veel beter kan richten. Ook is er veel getest met de digital assistent; door mid-

del van GPS kan een groepscommandant op een beeldscherm voortdurend zien waar 

zijn troepen zich bevinden. De nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en 

enkele kunnen op korte termijn al worden ingevoerd.

Alleskunner

De veelzijdigheid bij de infanterie was voor eerste luitenant Dirk Morsink, plaatsver-

vangend commandant van de Bravo-compagnie, een belangrijke reden om voor 45 

Painfbat te kiezen. “Je hebt binnen het bataljon veel verschillende soorten wapens en 

materieel tot je beschikking. Daarmee kun je op meerdere manieren optreden. Er ko-

men dus ook veel verschillende gevechtstechnieken bij kijken Die diversiteit trekt mij erg 

aan. Een infanterist is een alleskunner. Het ene moment ben je keihard aan het vechten, 

het andere moment loop je een sociale patrouille of ben je aan het beveiligen. Je hoeft 

je hier nooit te vervelen.”

Hij noemt nog een kenmerk: de zorg voor elkaar. “Je moet blindelings op elkaar kunnen 

vertrouwen, anders kun je het gevecht niet in gaan. Daardoor is de groepsbinding erg 

groot. En over zijn mensen: “Het zijn straatvechters, je hebt wellicht iets meer werk aan 

ze dan bij andere eenheden, maar dat vind ik juist het mooie aan dit werk.  Ze hebben 

een enorme hoeveelheid geweld tot hun beschikking, maar daar gaan ze uitermate 

professioneel mee om. Dat is het verschil tussen Rambo en een infanterist.” r

“We zijn geen zeikerds”

Deze maand: 45 Pantserinfanteriebataljon

Binnen 43 Gemechaniseerde Brigade heeft elke eenheid zijn eigen materiaal, specialiteit en eigenaardigheden. De Bizon maakt een verkenning langs deze 

onderdelen, op zoek naar de militairen achter de eenheid. Met welke middelen voeren zij hun taak uit? Waarom vinden zij hun eenheid zo speciaal?

Verkenning
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Rugzak op, wapen op de borst en gaan. In de stro-

mende regen, bij dag of nacht.  Een infanterist trekt 

erop uit als dat van hem wordt gevraagd. Bereden of 

uitgestegen kunnen ze in elk gebied opereren. Met een 

enorm arsenaal aan verschillende wapens en waarne-

mingsmiddelen gaan ze het gevecht aan. Maar ook het 

lopen van een sociale patrouille of het beveiligen van 

een locatie behoort tot de mogelijkheden. Bij de infan-

terie kom je niet toe aan vervelen. Op verkenning bij 

het gloednieuwe 45 Pantserinfanteriebataljon. 

In de zomer van 2005 tekenden de eerste signalen zich af van 

wat een nieuw bataljon infanteristen moest gaan worden: 45 

Pantserinfanteriebataljon (45 Painfbat). Het bataljon bestond 

toen nog uit enkele personen. Maar al snel kwam daar veran-

dering in. Anderhalf jaar later is het bataljon al voor 85 procent 

gevuld. Majoor Marcel van Loon, commandant van de Bravo-

compagnie van 45 Painfbat is erg trots dat het nieuwe bataljon 

zo snel van de grond is gekomen. “Het is razendsnel gegaan. 

De Bravocompagnie had binnen een half jaar al 130 man bin-

nen. De totale vulling van het bataljon bedraagt nu ongeveer 

650 mensen.” Inmiddels beschikt 45 Painfbat over bijna al het 

materiaal om goed te kunnen functioneren, van gloednieuwe 

legeringsgebouwen en bureauruimtes tot AS-hokken. Het 

plaatje is bijna compleet. “Er was binnen de landmacht grote 

Discipline 

Een infanteriebataljon is groot. De totale sterkte bedraagt 

rond 650 personen. Een compagnie is 170 man sterk. Bij zo’n 

grote club is hiërarchie en discipline dus erg belangrijk. Dat uit 

zich bijvoorbeeld in keurige tenues en netjes marcheren. Een 

bloemkoolformatie zul je bij de infanterie niet snel tegenko-

men. “Daarin merk je af en toe wel een cultuurverschil ten op-

zichte van andere eenheden”, bekent Van Loon. “Hier is geen 

tijd voor discussie, je doet gewoon wat je opgedragen wordt. 

We zijn geen zeikerds.” 

Ook fysiek moet alles kloppen. De meeste uitrusting wordt zelf 

gedragen, bij nacht en ontij en dat meerdere dagen achter-

een. Dat vraagt een hoop van het lichaam van de infanterist. 

“Luchtmobiel heeft een reputatie als het gaat om fysieke hard-

heid, maar daar doen wij bij 45 Painfbat niet voor onder”, be-

weert Van Loon.  “Sterker nog, luchtmobielers die bij ons in 

dienst komen vinden het hier minstens zo zwaar maar ook in-

gewikkelder (en we hebben heel wat personeel dat luchtmobiel 

is geweest). Dat komt omdat wij minstens zo veelzijdig zijn als 

de luchtmobiele infanterie. Wij maken gebruik van voertuigen 

die ook aan het gevecht kunnen deelnemen, met alle complexe 

wapensystemen die daar bij komen kijken. Ook die manoeu-

vres moeten pantserinfanteristen beheersen.” 

Optimale gevechtskracht

Om een optimale gevechtskracht te ontwikkelen beschikt 45 

Pantserinfanterie over een groot arsenaal aan wapens. Voorna-

melijk is dit de Diemaco (met of zonder granaatwerper) en de 

Minimi. Verder beschikken de infanteristen over de net nieuw 

ingevoerde Pantserfaust voor het uitschakelen van pantser-

voertuigen op korte afstand. Het ‘geweer lange afstand’ wordt 

gebruikt om op grotere afstand vijanden uit te schakelen. Voor 

een beetje extra vuurkracht kunnen de ‘zandhazen’ de punt 50 

of de MAG- mitrailleur inzetten. Het infanterie gevechtsvoer-

tuig de YPR kan daarbij nog vuursteun geven met het 25mm 

kanon of de Coax-    mitrailleur. Een compagnie heeft twintig 

YPR’s ter beschikking, veertien gevechtsvoertuigen en zes on-

dersteunde voertuigen voor bijvoorbeeld gewondentransport. 

De antitankpelotons, de mortiergroep en de waarnemers ma-

ken gebruik van Fenneks, waarvan er tien bij elke compagnie 

zijn ingedeeld. 



De improviced explosive device dreiging in Afgha-

nistan vormt een groot gevaar voor de Nederlandse 

troepen. Door zijn relatieve eenvoud, lage kosten en 

grote uitwerking is de IED uitgegroeid tot één van de 

machtigste wapens van de Taliban. In de strijd tegen 

dit wapen heeft Defensie het concept Countering IED 

ontworpen. Een belangrijk onderdeel van dit concept 

is de military search dat in Nederland nog niet veel 

langer dan twee jaar wordt toegepast. 11 Pantserge-

niebataljon heeft veel betekend bij de ontwikkeling 

en implementatie van dit concept.

Military search, kortweg search genoemd, hoeft niet altijd 

betrekking te hebben op bestrijding van IED’s, (improviced 

explosive device), maar heeft wel altijd tot doel om een bij-

drage te leveren aan een veilige omgeving. Bijvoorbeeld door 

het controleren en gericht doorzoeken van personen, auto’s, 

schepen, vliegtuigen, infrastructuur, gebieden, routes en 

kwetsbare punten op wapens, explosieven, chemicaliën of 

munitie. Alle search-activiteiten vinden plaats in een systeem 

waarbij opgeschaald kan worden van de inzet van de indivi-

duele militair naar de inzet van een expert team. 

Vertrouwensbreuk

Vooral de search naar IED in Afghanistan is erg belangrijk. 

“Het gevaar van de IED is dat het grote afbreuk doet aan 

de eigen troepen”, legt de commandant van 11 Pantserge-

niebataljon (11 Pagnbat) luitenant-kolonel Martin Wijnen uit. 

“maar ook dat het geloofwaardigheid van de missie aantast. 

Intermediate search

Bij intermediate search gaat het om geplande, doelgerichte acties om bijvoor-

beeld een IED-dreiging weg te nemen. Dit is dus een offensieve manier van 

optreden. Hier ligt een grote taak voor de genie. De genisten maken gebrui-

ken van specialistische apparatuur zoals metaal- en kabeldetectors om de IED’s 

op te sporen. Met stoormiddelen zoals de jammer, kunnen ze radiosignalen, 

waarmee een IED tot ontploffi ng kan worden gebracht, onderdrukken,.Een in-

termediate search-operatie vindt over het algemeen plaats als gecombineerde 

inspanning van manoeuvre-eenheden en genisten versterkt met een ploeg van 

de explosieve opruimingsdienst (EOD). Zij maken een eventueel gevonden ob-

ject onschadelijk.

Advanced search

De tweede deelstudie is pas kortgeleden afgerond en wordt daarom nog niet 

toegepast in Afghanistan. Het betreft hier alles wat te maken heeft met ad-

vanced search. Wanneer de dreiging groot is, wordt er naar advanced search 

opgeschaald. Deze zeer gespecialiseerde genisten beschikken meestal over 

specifi eke inlichtingen over bijvoorbeeld de aanwezigheid van explosieven. 

Aan zo’n team (die ook weer ondersteund worden door manoeuvre-eenhe-

den) kunnen specialisten worden toegevoegd van de EOD, maar ook de inzet 

van clip-on-teams van search-honden, duikers en NBC-verkenners behoort tot 

de mogelijkheden. 

Of advanced search ook daadwerkelijk onderdeel gaat worden van het con-

cept Countering IED is nog niet zeker. Over de invoering moet nog worden 

besloten. Wijnen: “Er komt een hoop bij kijken voordat we zover zouden zijn 16 17

“Je merkt dat het effect heeft”

Bij het plaatsen van een IED komt namelijk veel kijken aan voorbereiding, plan-

ning en logistiek. De lokale bevolking moet vaak wel weten dat een explosief 

is geplaatst en als dat niet wordt gemeld kan dat tot een serieuze vertrouwens-

breuk leiden met de eenheden.”

Als antwoord op deze dreiging heeft een team van experts het initiatief ge-

nomen om te onderzoeken wat militairen kunnen doen om de veiligheid te 

vergroten. Dit zogenaamde ‘Tiger Team’ – waarvoor 11 Pagnbat als gastheer 

optrad – heeft inmiddels twee studies afgerond naar de mogelijkheden van 

military search. Hierbij konden ze putten uit de ervaringen van de Britten, die 

veel expertise op dit gebied hebben opgedaan in onder andere Noord-Ierland. 

“Met de uitkomsten van de eerste deelstudie wordt al volop gewerkt in Af-

ghanistan”, legt Wijnen uit. “De tactieken, technieken en procedures van basic 

search en intermediate search worden daar dagelijks in de praktijk gebracht.’ 

Basic search

Bij basic search draait het om defensieve acties. Voor alle militairen geldt dat ze 

op de hoogte moeten zijn van de search awareness: het herkennen van muni-

tie of een potentiële IED en het uitvoeren verplaatsingsdrills. De lessen search 

awareness worden tegenwoordig dan ook al bij het schoolbataljon gegeven. 

Een andere vorm van basic search is patrol search: manoeuvre-eenheden voe-

ren checks uit op bijvoorbeeld personen, voertuigen of huizen. 

en het kost uiteraard ook veel geld. Dit clubje elite-genisten 

moet gebruik gaan maken van een hoop dure specialistische 

apparatuur. Maar dan heb je wel het beste wat momenteel 

beschikbaar is om de IEDs te vinden.”

Effect

Het doorvoeren van de concepten basic- en intermediate search heeft zijn 

waarde inmiddels ruimschoots bewezen in Afghanistan. “Je merkt dat het ef-

fect heeft, omdat de tegenstander zijn werkwijze aanpast. Zodra bermbom-

men niet meer effectief zijn, kan de tegenstander eigenlijk nog maar op één 

manier opschalen: de inzet van Suicidal Controlled IEDs.” Wijnen legt uit dat 

het een voordeel is dat de search-technieken meteen in de praktijk gebracht 

kunnen worden in Afghanistan. “We leren een hoop van de ervaringen die 

daar worden opgedaan. We hebben dus erg veel rugwind bij de snelle imple-

mentatie van hetgeen we bedacht hebben.”

De ontwikkeling van de twee studies heeft de afgelopen tijd voor behoorlijke 

werkdruk gezorgd, maar dat heeft Wijnen er graag voor over. “Het is een 

nuttige uitbreiding op ons takenpakket als pantsergenist. We zijn van plan om 

deze concepten goed door te ontwikkelen. We moeten de ambitie hebben om 

er het beste uit te halen om onszelf zo goed mogelijk te beschermen.”Het gaat 

immers om de veiligheid bij missies.”

Military Search bindt de strijd aan met IED’s in 
Afghanistan
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Nationale operaties vormen een steeds belangrijkere 
taak binnen defensie. Als in  Nederland ergens de nood 
aan de man is kan ook de landmacht steun verlenen. 
Om dit te oefenen hebben eenheden van 45 Pantser-
infanteriebataljon samen met het politiekorps Zuidoost 
Brabant op 6 maart een grote oefening gehouden. Het 
was voor de eerste keer dat in het kader van Opplan 10 
(operations plan) op deze schaal werd geoefend.

In een leegstaand pand is een illegale houseparty in volle gang. 

De politie van het korps Zuidoost Brabant is vast besloten om 

hier een eind aan maken. Men vreest echter dat de feestgan-

gers met hun mobieltjes veel volk van buitenaf op de been weet 

te krijgen die het de politie moeilijk kan gaan maken. Daarom 

besluit men om de hulp van de landmacht in te zetten. De mi-

litairen moeten ervoor zorgen dat er geen mensen richting het 

pand kunnen komen. En ze moeten patrouilleren door de aan-

grenzende wijk om relletjes zo snel mogelijk door te geven aan 

de politie. 

Kale koppen

Rond de tweehonderd militairen van de Bravo-compagnie en 

de Charly-compagnie van 45 Painfbat worden ingezet om de 

zogeheten tweede en derde ring te vormen, ofwel het effect-

gebied. Dit gebied ligt rond het brongebied, het pand waar het 

feest wordt gehouden. In het brongebied treedt alleen de Mo-

biele Eenheid van de politie op. De militairen zijn bij deze oefe-

ning niet gewapend. Verder wordt alles zo realistisch mogelijk 

nagebootst. Zo lijken zelfs de feestgangers uitgezocht op hun 

uiterlijk. Veel brede schouders en kale koppen. Enkele van hen 

behoren zelfs tot de harde kern van Feyenoordsupporters.  

Stampende beats

Rond het middaguur wordt het startschot gegeven voor de oe-

fening. De ME maakt zich gereed om het pand binnen te val-

len. De militairen hebben een ring gevormd rond het complex. 

Terwijl binnen de stampende beats van de housemuziek de 

muren bijna naar buiten blazen, sluiten zij alle toegangswegen 

tot het gebouw af. Een groepje raddraaiers dat buiten rond-

hangt, zoekt meteen de confrontatie met de militairen. “Zijn 

jullie hiervoor ingehuurd”, schreeuwt een vent met een mutsje 

op. De militairen proberen de man te kalmeren en verzoeken 

hem dringend doch vriendelijk het gebied te verlaten. 

En dat is fl ink moeilijk. Omdat de militairen hun Diemaco niet mee mochten nemen 

kunnen ze alleen hun mond als wapen gebruiken. Volgens het oefenscenario moet de 

nadruk liggen op het verlenen van steun. Aanhoudingen mogen de militairen niet ver-

richten. “We hebben een uitnodiging, dus we willen naar binnen”, houden de ‘acteurs’ 

vol. “We willen feesten. We komen er toch wel doorheen,” dreigen ze. Omdat de 

militairen de groep zelfs niet mag aanraken kunnen ze er op dat moment weinig tegen 

inbrengen.

In de wijk houden zich intussen ook groepjes militairen op. Zij vormen de zogeheten de 

derde ring. Ze houden goed in de gaten of er groepen jongeren richting het brongebied 

trekken. Zodra ze iets verdachts zien, geven ze dat door aan de commandopost van de 

politie, zodat deze hierop kan reageren.

Pantserinfanteristen schieten 
politie te hulp
45 Painfbat houdt realistische oefening met politiekorps Zuid-Oost Brabant

Terwijl de militairen buiten in de stromende regen de boel goed in de gaten 

houden, is het binnenin het pand een chaos. De muziek mag tijdens de oe-

fening niet uitgezet worden en ook mogen de lampen niet aan. Dit verhoogt 

het realisme in de oefening. “Vorig jaar hebben we deze situatie aan den lijve 

ondervonden tijdens een echte illegale houseparty”, legt een woordvoerder 

van de politie uit. “Door de harde muziek hadden we niets aan onze com-

municatiemiddelen, zoals het dragen van oortjes.”

Verrassing

De oefening kwam voor de militairen van 45 Painfbat als een complete ver-

rassing. “Zondagnacht werden we op de hoogte gebracht dat we zouden 

worden ingezet”, vertelt soldaat der tweede klasse Frank van Zon, van de 

Charly-compagnie. “We dachten in eerste instantie dat we met onze wapens 

op pad moesten, maar die hadden we dus niet nodig.” 

Om de commandanten van de politie en de landmacht genoeg tijd te geven 

om de commandovoering goed te kunnen beoefenen, werd pas op dinsdag 

tot actie overgegaan. De militairen konden de nacht van maandag op dins-

dag doorbrengen in de sporthal op de kazerne in Oirschot.

Ondanks dat de militairen van 45 Painfbat niet doelgericht mochten optre-

den is de oefening wel in de smaak gevallen. Vooral omdat het de eerste keer 

was dat er met een dergelijk scenario werd geoefend maakte het speciaal. 

Soldaat der eerste klasse Andre Erdsieck kijkt daarom ook tevreden terug op 

de oefening. “Onze taak was het spotten van eventuele relschoppers. Dat is 

goed gelukt.”

Frustrerend

“We kregen uiteraard een hoop verbaal geweld te verduren van de oefen-

vijand”, vertelt sergeant der eerste klasse Peter Klein. ”Wij probeerden de 

oproerkraaiers er van te overtuigen dat ze niet richting het brongebied moes-

ten gaan omdat ze dan het risico zouden lopen te worden opgepakt door de 

politie. Het was soms wel frustrerend dat we niet meer konden doen, maar 

dat behoorde niet tot onze taken.” Soldaat der eerste klasse Michel Adriaans 

beaamt dat: “Ik denk dat iedereen wel iets had van we pakken die gasten 

even aan, maar je moet je op dat moment houden aan je opdracht.”

Soldaat der eerste klasse Mark Oosterveen was tijdens de oefening ingedeeld 

bij de Quick Reaction Force (QRF). “Wij reden rond tussen de verschillen-

de groepen om daar waar nodig was meteen bijstand te kunnen verlenen. 

Maar het was soms inderdaad wel lastig dat we niet daadwerkelijk iets 

konden doen.” De bewoners van de aangrenzende wijk de Strijp keken 

wel even raar op van al dat militaire vertoon in hun buurt. “Maar we 

kregen veel positieve reacties”, zegt Klein. “Naast het gebruikelijke gegil, 

boden de bewoners ons koffi e aan. Over het algemeen vond iedereen het 

wel interessant.”  r



Hormonen in Ermelo onder controle

In september vorig jaar werd 45 Pantserinfanteriebataljon (45 Painfbat) offi ci-

eel opgericht. Het bataljon kreeg als standplaats Ermelo, dè thuisbasis van 400 

Geneeskundig Bataljon. Lang voordat de nieuwe defensiebrede gedragscode 

haar intrede deed, brainstormden de commandanten van beide bataljons hoe 

zij een gezonde werksfeer konden en moesten creëren in het vrouwenwalhalla 

op de Generaal-majoor Spoorkazerne. Een terugblik op afgelopen jaar.

Door eerste luitenant Ellen Beernink

Commandant 400 Geneeskundig Bataljon, 
luitenant-kolonel Tony Bek: 

“Menigeen hield zijn hart vast toen werd beslo-

ten het op te richten pantserinfanteriebataljon te 

plaatsen op onze kazerne. Je bindt de kat toch 

niet op het spek? Maar ik kan niet anders zeg-

gen dan dat het honderd procent is meegevallen. 

Tussen de mannen en vrouwen zijn relatief weinig 

problemen, wel moesten we wennen aan elkaars 

cultuur. Natuurlijk zijn wij net als de infanteristen 

op de eerste plaats militair, maar bij ons overheerst 

de zorginstelling en bij hen de krijgerhouding. We 

steken er vanaf het begin veel tijd in om elkaars 

culturen te verstaan en te begrijpen en we respec-

teren elkanders positie. Concreet betekent dit dat 

we kennismakingsborrels en feesten houden, meedoen aan elkaars 

sportdagen en elkaar helpen met opleiden en trainen. Militairtech-

nisch kunnen wij veel van hen leren. We hebben continue een an-

tenne uit dat als er iets misgaat, dat we dan weten wat er leeft bij 

de ander. Misschien is dat wel het belangrijkst, dat je geen vreemden 

voor elkaar bent. Zowel bij ons als bij 45 Painfbat is duidelijk het 

besef aanwezig dat we elkaar nodig hebben, geneeskundige zorg en 

krijgers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon, 
luitenant-kolonel Kees de Rijke: 

“De angst die er in het begin was, blijkt onge-

grond. Sterker nog; ik durf te beweren dat we 

hier een successtory hebben neergezet. Een groot 

voordeel is dat ons bataljon heel geleidelijk is op-

gericht. Het is niet zo dat er hier ineens een blik 

infanteristen werd opengetrokken. We hebben 

langzaam aan elkaar kunnen wennen. De Ge-

neraal-majoor Spoorkazerne was natuurlijk dè 

kazerne van 400 Geneeskundig Bataljon. Wie of 

wat daar ook bij zou komen, zij zouden moeten 

indikken. We hebben besproken hoe we de ka-

zerne konden inrichten dat we elkaar niet voor de 

voeten zouden lopen. De bataljonsstaf van 400 

kreeg een nieuw gebouw en onze staf nam haar intrek in het oude 

gebouw van het geneeskundige bataljon. Dit was een slimme zet in 

de acceptatie van de staven onderling.”

Hoe zat het met de acceptatie van andere onderdelen van de bataljons?

De Rijke: “Nog niet alle gebouwen waren klaar toen de eerste mensen van ons 

bataljon binnendruppelden. Onze mannen en vrouwen wilden meteen aan de 

slag en 400 wilde uiteraard haar plek behouden, dat is logisch. 

Dat gaf hier en daar wel wat wrijving, maar dat hebben de 

commandant van 400 en ik op tijd gesignaleerd en opgelost. 

Vanaf het begin kijken we niet naar de nadelen maar naar de 

toegevoegde waarde die we voor elkaar hebben. “

Hoe?

Bek: “Door samen de werkvloer op te gaan en pratend 

met iedereen tot oplossingen te komen.”

Zo van goed voorbeeld doet goed volgen?

Bek: “Inderdaad. We hebben letterlijk laten zien dat we 

schouder aan schouder staan.”

De Rijke: “Relatief zijn er weinig incidenten tussen de bataljons. Natuurlijk is 

er wel eens ruzie. Deze komen echter niet voort uit onze cultuurverschillen. 

Als er iets gebeurt dan zitten we er meteen bovenop.”

Bek: “Bij ons heerst een open cultuur. Wat speelt wordt uitgesproken. Als 

iemand over de grens gaat wordt er corrigerend opgetreden.”

Hoe weten jullie of er iets is gebeurd, ik neem niet aan dat jullie overal bij 

zijn.

Bek: “Uniek op deze kazerne is dat wij en 45 Painfbat een kaderlid van 

eenheidsdienst hebben die van maandag tot vrijdag buiten de dienstu-

ren toezicht houdt. Een soort sergeant van de dag, maar 

dan in de avonduren. Hij of zij is voor iedereen het aan-

spreekpunt. Omdat we een grote populatie op een klei-

ne kazerne hebben, heeft iedereen baat bij deze dienst. 

Daarnaast hebben we geweldige huismeesters. Zij en de 

clusterbewoners lossen waar nodig samen problemen op. 

Mochten ze er niet uitkomen - wat zelden gebeurt - dan 

is er een directe lijn met mij. Als een huismeester bij mij 

komt met een probleem dan luister ik goed en dan volgt 

actie vrij snel.”

Accepteren de militairen als ze worden aangesproken op 

hun gedrag?

Bek: “Wij zijn streng, maar rechtvaardig. Ongewenst gedrag wordt niet ge-

accepteerd, daar zitten wij bovenop. Iedereen weet dat ook. Daar staat wel 

tegenover dat we onze mensen vertier bieden. In overleg met de Lokale Fa-

cilitaire Dienst (LFD) en met personeel van 400 en 45 wordt zeker één keer 

per maand een kazernefeest gehouden. We verwachten van alles van onze 

mensen, dan moet je ze ook wat bieden. Ik heb liever dat de LFD een 

feest organiseert dan dat ze met zijn allen Ermelo op stelten zetten. 

De kazerne is voor het inwonende personeel meer dan een werklo-

catie. Het hoort erbij om vertier en ontspanning te bieden. Wat dat 

betreft hoop ik dat de aanbevelingen van de Commissie Staal wor-

den opgevolgd en dat commandanten en de LFD’en meer armslag 

krijgen om activiteiten buiten de diensturen te fi nancieren.” 

De Rijke: “Zo’n tachtig procent van mijn mensen komt recht-

streeks van de Algemene Militaire Opleiding. Zij zijn gewend dat 

zij worden aangesproken op hun gedrag. Ook is het voor hen 

heel normaal dat er vrouwen in hun eenheid en op de kazerne 

zitten. Zelf hebben we dertig vrouwen binnen onze club, dat is 

extreem veel voor een pantserinfanteriebataljon en toch ook heel 

gewoon. Dat wij een heel nieuw bataljon zijn, geeft ons een sta-

tus aparte vergeleken met andere pantserinfanteriebataljons.”

We hebben het al een paar keer over cultuurverschillen gehad. Zijn 

er nog verschillen die nog niet zijn genoemd?

Bek: “Wij verschillen bijvoorbeeld op het gebied van leidinggege-

ven. Rangen en standen spelen een minder prominente rol. Het 

gaat erom dat iedereen geneeskundig zijn mannetje staat. Sociaal 

leiderschap is bij ons heel gewoon.”

De Rijke: “Bij 400 is de omgang informeler, dat moet ook bij een 

zorgverlener, waar iedereen van hoog tot laag van elkaars kennis 

en kunde afhankelijk is. Hoewel deze beroepshouding mij per-

soonlijk erg aanspreekt en ik respect heb voor hun vakmanschap 

is mijn eenheid veel afhankelijker van eenhoofdig leiderschap. Wij 

treden meer collectief op, hebben jonger personeel en hebben 

een krijgerhouding. Bij dit laatste gaat het erom dat we geweld 

moeten kunnen beheersen. Of het nu gaat om discriminatie, in-

timidatie of agressief gedrag. Als iemand je slaat, dan sla je niet 

terug, maar dan meld je dat, of het nu aan de barkeeper is of aan 

een kaderlid, dat maakt niet uit.”

Klinkt wel heel braaf. Gebeurt dat ook zo in de praktijk?

De Rijke: “Incidenten zijn er altijd. Drank is altijd de grote boos-

doener. Overmatig drankgebruik leidt altijd tot problemen.”

Dus drank verbieden?

De Rijke: “Nee! Dan wordt er stiekem gedronken. Tijdens een 

weekendbreak op oefeningen mag mijn personeel gerust drin-

ken, maar oh wee degene die over de schreef gaat, dan is het 

Twee bataljons met totaal verschillende cul-
turen. Het ene voor meer dan de helft ge-
vuld met vrouwen en kenmerkend door haar 
zorgattitude, het andere met veruit een man-
nenoverschot en bekend om haar krijger-
mentaliteit. Wat gebeurt er als je die twee 
samenbrengt op één kazerne?
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feest meteen afgelopen en zal er geen weekendbreak meer volgen. Ie-

dereen weet dat en de onderlinge controle is groot. Ik ben overigens fel 

tegenstander van de ‘2 can rule’ (de regel dat er maximaal twee drankjes 

mogen worden gedronken). Het systeem is oncontroleerbaar. Er zijn altijd 

collega’s die niet drinken en de drinkers matsen met hun drankje. Als we 

mensen zoveel verantwoordelijkheid geven op de werkvloer, dan moeten 

ze hier toch ook volwassen mee om kunnen gaan.”

In hoeverre houden jullie rekening met elkaar? Passen jullie bijvoorbeeld je 

eigen gewoontes aan?

Bek: “We willen van elkaar leren, maar nemen absoluut niet elkaars cul-

tuur over. Dat doet geen recht aan beide eenheden.”

Terugkijkend op het eerste jaar, kunnen we dan stellen dat 400 en 45 elkaar 

helemaal hebben gevonden?

De Rijke: “Wij zijn geoormerkt voor Afghanistan en zijn ons bewust van 

het belang van een goede geneeskundige verzorging. Mensen met uitzen-

dervaring wijzen de jonge broekjes op dit belang. ‘Heb maar respect, want 

je kunt ze nog eens heel hard nodig hebben’, zeggen zij dan. Missies zijn 

de verbindende factor voor ons. Rechts heb je het wapen, links ben je hu-

manitair bezig. Onze mannen krijgen het straks voor hun kiezen en krijgen 

te maken met dilemma’s als moet ik schieten of niet. Het karakter van mijn 

personeel wordt hier al gevormd.”

Bek: “Missies zijn inderdaad de verbindende factor. Samen wordt de missie 

waargemaakt. Wij zijn blij met een infanterist die zijn vak goed verstaat. Wij 

leren veel van onze nieuwe buren. En wij zijn blij dat ze inzien dat ze niet 

zonder ons kunnen. Wij zijn er primair voor hen maar ook voor medische 

hulp aan de lokale bevolking. Dat draagt ook bij aan de ‘goodwill’ en de 

‘force protection’ van de troepen op uitzending. De doorlopende inzet in 

Uruzgan zorgt ervoor dat jonge mensen bij 400 zeer snel volwassen wor-

den. Dat zien de nog niet uitgezonden jongens en meiden van 45 ook en 

dat levert vanzelf respect op.”

Toch blijft 45 Painfbat een pantserinfantiebataljon met jong personeel waar 

de hormonen ongetwijfeld door het lijf gieren. Maak de kat wijs dat ze daar 

niks mee doen?

De Rijke: “Er zullen best stelletjes ontstaan. Dat mag ook, is heel menselijk. 

Maar relaties mogen absoluut geen problemen geven onder de dienst-

tijd.”

Bek: “Wij verwachten dat iedereen op een volwassen manier met elkaar 

omgaat, dat geldt dus ook op het gebied van relaties. De gedragscode die 

op 31 maart ingaat, bestaat voor mijn gevoel hier al jaren.”
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Een eenmotorig vliegtuigje is vanuit een duikvlucht tegen het 

bijna leegstaande gebouw L gevlogen. Van het vliegtuig blijft 

de linkervleugel in de pui op de bovenste verdieping hangen, 

de overige resten van het vliegtuig liggen op het parkeerter-

rein vlakbij het kantoorgebouw. Door de inslag is kortsluiting 

ontstaan, waardoor één van de kantoren vlam heeft gevat. Van 

gebouw L zijn alleen enkele kantoren op de begane grond in 

gebruik door de Koninklijke Marechaussee (KMAR). De twee 

aanwezige KMAR-medewerkers zijn door de harde klap op-

geschrikt en gaan op onderzoek uit. Op de bovenste verdie-

ping ontdekken ze de brand. Door middel van een handblusser 

proberen ze het vuur onder controle te krijgen, maar door de 

hevige rookontwikkeling raken ze onwel en blijven op de ver-

dieping liggen. Een derde collega probeert hen nog te zoeken, 

maar is door de rook genoodzaakt naar buiten te gaan.

Vergoeding

BHV-ers kunnen rekenen op een extra vergoeding.  

Wie BHV-er wil worden kan dat aangeven bij zijn of 

haar commandant, die dit vervolgens weer doorgeeft 

aan de LFD. Er wordt wel vanuit gegaan dat de per-

soon ongeveer 190 dagen per jaar aanwezig is. Als de 

LFD de persoon geschikt acht, volgt er een opleiding 

van een week in Soesterberg. Deze opleiding dient 

overigens door de eenheid zelf te worden aange-

vraagd. Daar wordt dan een kledingpakket uitgereikt. 

De BHV-ers hebben nog geen strak oefenschema zoals 

de bedrijfsbrandweer, maar het is in de toekomst wel 

de bedoeling dat er meer oefenmomenten komen.

LET OP: 

Het alarmnummer op de kazerne 

wordt begin april gewijzigd. 

*87

wordt vervangen door 

**3333

Ook buiten gaat alles mis. De andere vliegtuigvleugel komt op een personenauto 

terecht, waarna de bestuurder op het gas trapt en tegen een geparkeerde vracht-

auto aanbotst. Door de botsing vallen er vaatjes met een chemische stof uit de 

vrachtauto en beginnen te lekken.

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) komen ter plaatse en voeren een verkenning uit. 

Enkele minuten later komt de bedrijfsbrandweer ter plaatse. Omdat de chaos 

groot is, schieten ook de gemeentelijke brandweerkorpsen van Havelte en Vled-

der te hulp. Op last van de brandweer moet ook het dichtstbijzijnde legerings-

gebouw worden ontruimd.

Redelijk extreem

Het scenario is redelijk extreem. In eerste instantie gaat alles mis wat er mis kan 

gaan. De kans dat er een dergelijke ramp gebeurt, is klein. Om hier goed op 

voorbereid te zijn, wordt er één tot twee keer per jaar een oefening op deze 

schaal gehouden. Voor het eerst hebben de BHV-ers een nadrukkelijke rol ge-

kregen in de oefening.

Zou er op de Johannes Postkazerne in Havelte een 

ramp kunnen gebeuren zoals 11 september 2001 in 

Amerika of de Bijlmerramp? De kans is niet groot, 

maar niets is ondenkbaar. Om hier zo goed mogelijk 

op voorbereid te zijn, hield de brandweer samen 

met de bedrijfshulpverleners in februari een grote 

oefening. (Foto’s Wim Echten)

Rampscenario op Johannes 

Bedrijfshulpverleners gezocht

Hans Verbeten is namens de LFD Steenwijk coördinator van de BHV-ers op 

de Johannes Postkazerne. Volgens Verbeten is het belang van goed opgeleide 

BHV’ers in een dergelijke noodsituatie heel groot. “De BHV’ers zijn in zo’n 

noodsituatie de eerst aangewezenen die weten wat ze moeten doen om de 

schade te beperken. Zij maken een inschatting van de situatie en zorgen voor 

zover mogelijk dat iedereen in veiligheid wordt gebracht. Vervolgens is de BHV-

er het aanspreekpunt voor de opgetrommelde hulpdiensten. Daarna kan de 

BHV-er worden aangestuurd door de commandant van de brandweer.”

Volgens Verbeten is het daarom van belang dat er binnen elke eenheid voldoen-

de opgeleide BHV’ers rondlopen. Op dit moment is er dringend behoefte aan 

meer BHV-ers: “Wettelijk gezien zijn we verplicht om een bepaald percentage 

aan BHV-ers te hebben, maar op sommige locaties komen we daar niet aan. Op 

gemiddeld 50 personeelsleden moet er één BHV-er aanwezig zijn. Het aantal 

kan per locatie verschillen. Dit heeft te maken met de plek waar het werkterrein 

zich bevindt. In gebouw S waar de brigadestaf is gehuisvest, is bijvoorbeeld 

meer behoefte aan BHV-ers, want dat gebied ligt buiten de kazerne en is dus 

minder snel bereikbaar voor de bedrijfsbrandweer. Ook op de herstelplaatsen is 

de noodzaak groter, want daar wordt meer met gevaarlijke of brandbare stof-

fen gewerkt.”

Een honderd procent vulling volgens de wettelijke norm is volgens Verbeten 

niet voldoende. “In feite moeten we een vulling van 200 procent nastreven. 

Militairen zijn regelmatig op uitzending of op oefening, dus dat betekent dat ze 

niet aanwezig zijn. Om dit probleem te ondervangen is het dus een goede zaak 

om meer BHV-ers te hebben.”

Postkazerne



De LO/Sportgroep JPK uit Havelte organiseert op 

dinsdag 8 mei 2007 een wedstrijd in een nieuwe tak 

van sport, de Biath-OL. Deze wedstrijd is een afge-

leide van de biathlon, maar in plaats van langlaufen 

en schieten bestaat de Biath-OL uit een oriënterings-

loop en Diemaco-schieten.

De wedstrijd bestaat uit 3 oriënteringslopen van elk onge-

veer 3,5 kilometer en 4 x vijf patronen Diemaco-schieten. Het 

schieten gebeurd in verschillende houdingen en er kan met 

zowel C7 als C8 en de A1 versies geschoten worden. Bij elke 

misser moet er een strafafstand worden gelopen. Het kaartle-

zen is op het oefenterrein Havelte–West. Elke ronde krijgt de 

deelnemer een ander middel om zich te oriënteren: een kopie 

van een luchtfoto, een stafkaart en een OL-kaart. Het tenue 

waarin wordt deelgenomen is het zgn, PT tenue: GVT broek, 

gevechtslaarzen en T shirt.

De Biath-OL staat voorlopig alleen nog op de sportkalender 

van regio Noord/Oost-Nederland, maar iedereen mag eraan 

deelnemen. “De bedoeling is dat het uiteindelijk wordt op-

genomen op de kalender van CLAS en dat er een landelijke 

competitie ontstaat”, vertelt adjudant Klaas de Jong van LO/

Sport in Havelte. “We denken dat het de potentie heeft om 

te groeien tot een KL-kampioenschap”. Om de wedstrijd wat 

bekendheid te geven heeft de organisatie elke infanterie-een-

heid van de landmacht aangeschreven. “Het is een goede 

training voor met name infanteristen. Als een eenheid dit wil 

kunnen wij deze tak van ‘sport’ opnemen in het Opleidings- 

Biath-OL nieuwe tak van sport

Vrij in beweging

en Trainingstraject. Maar ook andere militairen uit andere eenheden zijn van harte 

uitgenodigd.”

De Stafstafcompagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon had de eer om in 2006 voor 

het eerst de Biath-OL te mogen volbrengen. “In een try-out hebben we bekeken of 

alles uitpakte zoals we hadden bedoeld”, vertelt De Jong. “Dat ging prima. De snelste 

tijd was 1.51 uur. Voor de echte wedstrijd denk ik dat 1.35 uur voor de winnaar een 

goede richttijd is.” 

Inschrijven voor de Biath-OL kan nog tot 20 april. Voor opgave en nadere 

informatie: LO/Sport JPK, adjudant De Jong of sergeant-majoor Blokzijl: 

*06-532-48160.

Het Nederlandse militaire vrouwenvoetbalelftal behoort tot de 

beste van de wereld. In 2004 werd het team wereldkampioen en 

vorig jaar werd het zeslandentoernooi gewonnen. Twee speelsters 

van 43 Gemechaniseerde Brigade leveren een belangrijke bijdra-

ge aan het succes: korporaal Elizabeth Negerman van 43 Brigade 

Verkenningseskadron en kanonnier-1 Nathalie Donkersloot van 

14 Afdeling Veldartillerie.

Sinds de oprichting van het militaire vrouwenvoetbalteam heeft de ploeg al 

de nodige successen geboekt. Op het WK in 2003 werd in Duitsland nog de 

fi nale verloren van het gastland, maar een jaar later werd in het Amerikaanse 

Nordfolk revanche genomen. In de fi nale werd Duitsland met 3-0 versla-

gen, waardoor het Nederlandse team zich nu regerend wereldkampioen mag 

noemen. Ook in 2006 werd succes geboekt, toen er op Nederlandse bodem 

het Zeslandentoernooi werd gewonnen. Achtereenvolgens werden Frankrijk 

(4-0), Canada (6-0), Duitsland (2-1) en de Verenigde Staten (2-0) verslagen. 

Door dit goede resultaat wist de ploeg van teammanager majoor Douglas 

Broman zich rechtstreeks te plaatsen voor de militaire wereldspelen in India, 

die in oktober worden gehouden. Om zo goed mogelijk aan de start te ver-

schijnen, heeft het team zich sinds het begin van dit jaar in de voorbereiding 

op het toernooi gestort. Daarom wordt er regelmatig getraind en af en toe 

een oefenwedstrijd gespeeld. 

Rechtsbuiten

Elizabeth Negerman, boordschutter/verkenner op de Fennek, en Nathalie 

Donkersloot, chauffeur batterij-operwachtmeester, kwamen in de aanloop 

naar het wereldkampioenschap 2004 bij het militaire elftal en inmiddels zijn 

ze niet meer weg te denken uit het team. Negerman is op haar best als rechts-

buiten, de positie die ze ook inneemt bij haar club ONS Sneek. Donkersloot 

Vrouwen gaan voor nieuwe wereldtitel
kan in Oranje in principe op elke positie voorin uit de voeten, maar is 

bij haar club de Jonge Spartaan uit Middelharnis keepster: “Niemand 

durft op goal te staan, dus doe ik dat meestal. Maar als we een mak-

kelijke tegenstander hebben of ver voor staan, wil ik wel het veld in. 

Dan gaat er iemand anders in de goal.” Beide vrouwen begonnen al 

op jonge leeftijd met voetballen. 

Training

Voor het defensieteam moeten ze met enige regelmaat een training 

bijwonen. Deze vinden verspreid over het hele land plaats. Neger-

man: “De ene keer is het bijvoorbeeld in Wezep, de andere keer bij 

de KMA in Breda. De trainingen beslaan soms één, soms twee dagen. 

Vaak wordt er overdag getraind waarna er dezelfde avond een oe-

fenwedstrijd tegen een voetbalclub uit de buurt wordt gespeeld. Dat 

kan wel eens lastig zijn, want als je in Breda moet voetballen, moet 

je daarna nog naar huis. De volgende dag wacht het werk bij 43 BVE 

weer.” Over het algemeen kan ze voor de trainingen en wedstrijden 

redelijk gemakkelijk worden vrij gepland van werkzaamheden bij 

haar eenheid. “Soms gebeurt het wel eens dat ik geen vrij kan krij-

gen. Als we bijvoorbeeld op oefening zijn, kan de commandant het 

belangrijk vinden dat ik blijf. In dat geval moet ik een training laten 

schieten. Meestal wordt er wel een compromis gezocht. 

Als we bijvoorbeeld onderhoud moeten verrichten, sla ik wel eens 

de training overdag over. Maar dan mag ik wel eerder weg om op 

tijd voor de wedstrijd te zijn.” Donkersloot ondervindt minder pro-

blemen om te kunnen trainen. “Eigenlijk mag ik bijna altijd wel weg 

voor een training. Tijdens oefeningen krijg ik negen van de tien keer 

wel toestemming om te trainen.”
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Eredivisie

Het vrouwenvoetbal staat tegenwoordig vol in de belangstelling. 

De KNVB start volgend seizoen met een Eredivisie Vrouwen. Negen 

profclubs hebben zich bij de voetbalbond gemeld, en topclubs als 

PSV en Feyenoord hebben aangegeven in de nabije toekomst ook 

een elftal te willen oprichten. In Nederland is voetbal na hockey de 

populairste teamsport onder vrouwen. Negerman juicht een eredivi-

sie voor vrouwen toe: “Heerenveen behoort ook tot die negen clubs. 

Dat is heel mooi.” Negerman, zelf iedere thuiswedstrijd van Heeren-

veen te vinden in het Abe Lenstrastadion, ziet een profcarrière bij 

haar favoriete voetbalclub wel zitten: “Als het zou kunnen, dan wil ik 

daar wel alles voor doen. Voor een baan als profvoetballer zou ik de 

dienst wel uit willen.”

Militaire Wereldkampioenen gezocht! 

Het militaire vrouwenvoetbalteam is op zoek naar toppers die het team 

kunnen versterken. De vrouwenvoetbal equipe is één van de jongste 

equipes binnen het Bureau Internationale Militaire Sport en heeft in haar 

korte bestaan al de nodige eervolle resultaten behaald. De selectie be-

staat uit speelsters uit alle vier de krijgsmachtdelen. Het niveau varieert 

van hoofdklasse tot de vierde klasse. Wil jij dit team versterken? Neem 

dan contact op met Chef d’Equipe Majoor Douglas Broman op 06- 220 

442 68. Kijk voor meer informatie op www.cdc.nl/bims
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 Mascotte van 43 Herstelcompagnie

 Nieuwe sport bestaande uit oriënteringsloop en Diemaco-schieten

 Eerste vrouwelijke pelotonscommandant cavalerie 

 Begrepen!      

 Schreef zijn laatste column in deze Bizon  

 43 BVE richt dit op voor dienstverlaters  

 Commandant van 45 Pantserinfanteriebataljon  

 Training van mentale weerbaarheid  

 ‘Train as you …’     

 Lokaal Facilitaire Dienst     

 Improviced Explosive Device    

 Commandant van 11 Pantsergeniebataljon  

 Training       

     

De oplossing van de vorige puzzel was ‘verplaatsingen’. Er 

waren dit keer maar bitter weinig goede inzendingen, dus is 

de overwinning van mevrouw Damhuis van 43 Geneeskun-

dige compagnie extra eervol. Wel is besloten om deze puzzel 

niet nog moeilijker te maken, want we zien graag veel inzen-

dingen tegemoet. Uiteraard is ook deze puzzel op militaire 

leest geschoeid. Dat wil niet zeggen dat ook alleen militairen 

de puzzel kunnen maken, maar ook een leek moet de puzzel 

nog tot een goed einde weten te brengen. Als u de Bizon 

maar goed leest…

Puzzel
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Heeft u de oplossing van deze puzzel gevonden, dan maakt u kans op een Iris 

Cheque ter waarde van vijftien euro. Stuur dan de goede oplossing voor 16 

maart naar de redactie van de Bizon: Sectie Communicatie, Postbus 10100, 8330 

KA, Steenwijk, MPC 33A, of per interne e-mail: communicatie.43mechbrig@

mindef.nl. Wilt u uw prijs in goede staat ontvangen, dan is het wel zo handig 

uw volledige contactgegevens te vermelden. 
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Algemeen Militair Nederlands

Schietschijf

Wilt u eens gewapend met een pen een schot afvuren op iets wat u dwarszit? 

Of wilt u juist bemoedigende woorden uiten over onze onvolprezen organisa-

tie? De Schietschijf biedt iedereen de kans om de pen op te pakken en uw col-

lega’s van 43 Gemechaniseerde Brigade te voorzien van een kritische noot. 

“We zijn ervan”
Het militaire taalgebruik staat bol van de clichés. Soms zijn het 

normale uitdrukkingen, die hier extra vaak voorkomen, maar 

vaker hier in het leven geroepen verzinsels. Een gesprek tus-

sen majoor W. Oordenbraker en eerste luitenant C. Liché. 

Liché:  “Majoor, heeft u even tijd voor mij?”

Oordenbraker:  “Positief, maar ik moet zo wel even hakken- 

 billen-maken richting de commandant. 

 Zeg het maar.”

Liché:  “Heeft u nog een ei gelegd over dat idee 

 dat ik u heb doorgefunkt?”

Oordenbraker:  “Ja. Ik heb meteen geprobeerd ook mijn 

 collega’s in het plaatje te praten. Ze vonden 

 het een peppie idee, maar we moeten het 

 eerst nog handjes en voetjes geven. Voordat 

 we het inschieten, kunnen we beter eerst de 

 lijn in klimmen en proberen de commandant  

 al wat naar rechts te richten.” 

Liché:  “Die heb ik al in het vizier.”

Oordenbraker:  “Je moet niet willen, dat hij het te laat 

 hoort.”

Liché:  “Roger, daarom heb ik ook de adjudant 

 gevraagd of hij hem op het doel wil praten.”

Oordenbraker:  “Is de adjudant hiermee al bij hem op het 

 net geweest?”

Liché:  “Dat heb ik nog niet op mijn radar.” 

Oordenbraker:  “Dan kan ik het misschien beter zelf doen. Ik moet 

  toch nog wat voorpoekelen bij de hogere legerleiding.”

Liché:   “Honderd punten! Des te groter is de kans dat de 

  commandant akkoord geeft.”

Oordenbraker:  “Als jij even in gierende looppas koffi e voor ons gaat 

  halen, zal ik direct bij hem binnenstormen.”

Liché:   “Majoor, misschien kunt u beter eerst even pas op de  

  plaats maken, zodat we even rustig kunnen oplijnen wie  

  er wat van vindt.” 

Oordenbraker:  “Nee, dat moet je niet willen. Iedereen vindt er wel wat  

  van, maar als de commandant zijn akkoord geeft, is het  

  geregeld. Die uch anderen die er wat van vinden, 

  kunnen we dan naar hem doorfunken.”

Liché:   “Roger.”

Oordenbraker gaat het kantoor van de commandant binnen en na een 

paar minuten keert hij weer terug bij luitenant Liché op het net.

Liché:   “En, wat vond de commandant?”

Oordenbraker:  “We zijn ervan! Naar rechts richten was niet nodig. 

  Hij vond het idee zo goed, dat ik hem niet eens op het 

  doel hoefde te praten. We mogen direct invulling aan 

  het idee geven, maar we moeten wel zorgen dat het 

  fi nanciële plaatje niet uit de klauwen giert.”

Liché:   “Roger, dan ga ik nu direct over op Operatie Stofwolk.”

Als u een reactie hebt op deze dialoog of u kunt bovenstaand verhaaltje 

aanvullen met nog meer mooie clichés, dan kunt u deze “doorfunken” 

naar de redactie van de Bizon.
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Gespot
Voorzichtig klimt de nieuwe Minister van Defensie, 
Eimert van Middelkoop uit het mechanische mijn-
ruimmiddel de Scanjack. De minister bracht op 12 
maart een bezoek aan 11 Pantsergeniebataljon. In 
aanwezigheid van ondermeer de Commandant der 
Strijdkrachten generaal Dick Berlijn en de Comman-
dant der Landstrijdkrachten luitenant-generaal Peter 
van Uhm, maakte Van Middelkoop kennis met de 
verschillende disciplines van de genie.  Onder een 
strakblauwe hemel lieten zij een demonstratie zien in 
een ‘Afghaanse setting’.


