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Het eerste nummer van het nieuwe jaar geeft altijd een goede gelegenheid om ieder-

een een gezond en voorspoedig 2007 te wensen. Zoals ik in het decembernummer 

van vorig jaar al aangaf kan de BIZON brigade veel en dat is vooral te danken aan de 

mentaliteit van het personeel, de olie in de machine. Helaas is 2007 onfortuinlijk be-

gonnen met het plotselinge overlijden van de bataljonsadjudant van 42 Tankbataljon, 

de adjudant Melle Benneker. Onze gedachten gaan vooral naar zijn gezin en familie, 

wij wensen hen sterkte toe met het verwerken van dit verlies van hun dierbare. Melle, 

net terug uit Afghanistan genoot van een welverdiende vakantie en is in functie over-

leden, een groot verlies voor het bataljon, waar hij alom werd gerespecteerd. Gelijker-

tijd met deze droeve tijding moet ik nog een erratum van datzelfde decembernummer 

aan u kwijt. In mijn voorwoord heb ik namelijk niet vermeld het overlijden van de 

eerste luitenant Pearson van 112 Pantsergeniecompagnie in februari van 2006. Ook 

hij zij niet vergeten. 

Nu ondanks deze trieste start moeten we toch vooruitkijken. In plaats van het tra-

ditionele brigade appel heb ik negen maal bataljons- en compagniesappels bezocht, 

waar ik aan u allen mijn boodschap kwijt kon. Dat gebeurde soms in de vroegte, bui-

ten, voorafgaand aan een sportmoment zoals bij 43 BVE, maar ook in de fi lmzaal of 

bij een nieuwjaarsdiner of brunch. Mocht u het allemaal niet hebben kunnen onthou-

den, wil ik de kern in dit stukje ter opfrissing neerzetten. De kracht van de bizon is de 

can do mentaliteit. De personele factor van de machine die bizon-brigade heet maakt 

dat deze brigade meer kan dan anderen voor mogelijk houden, dat is de verdienste 

van ons allemaal. Samen zijn wij sterk geldt niet alleen voor een kudde Tatanka’s. Sa-

menwerking tussen de eenheden is een cruciaal deel van het slagen van de missie en 

missies, zowel vooraf als in de uitvoering. We hebben hierin dus allen, van soldaat tot 

kolonel onze eigen verantwoordelijkheid. Mijn boodschap hierbij is dan ook om elkaar 

te durven aanspreken, bijvoorbeeld op elkaars gedrag. De kracht van een team is dat 

je elkaar aanspreekt zonder dat je kwaad wordt of er gefrustreerd van raakt. 

Gedrag is het tweede onderwerp wat ik in deze column wil aansnijden. Zoals ik al 

heb verteld bij de verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten lijkt goed gedrag vanzelf-

sprekend. Dit is het blijkbaar niet altijd. Ontoelaatbaar gedrag zoals overmatig alco-

holgebruik, discriminatie en onzedelijk gedrag worden door mij nooit getolereerd, en 

dus ook niet door u! In het volgende nummer kom ik hierop terug, want dan zijn de 

nieuwe gedragsregels die nu worden besproken bekendgemaakt. Dan is er ook geen 

ruimte om deze gedragsregels te bediscussiëren, maar om uit te voeren en elkaar er 

op aan te spreken. Ook dat is de kracht van de bizon. 

Het jaar 2007 wordt een uitdagend jaar, alleen door samen de taken voor elkaar te 

krijgen, wordt het jaar 2007 ook een succesvol jaar. 

Waarnemend commandant 43 Gemechaniseerde Brigade

Kolonel Willem van den Bos 3

Tankbataljon oefent samen met 
mariniers

Begin december oefenden de drie 
krijgsmachtdelen met elkaar in 
Marnehuizen. Namens de land-
macht waren hier het Charlie-eska-
dron van 42 Tankbataljon en 112 
Pantsergeniecompagnie bij betrok-
ken. Er viel een hoop van elkaar te 
leren.

De Verkenning: 43 Geneeskundige 
Compagnie

Waar de soldaten van de gevechts-
eenheden vechten aan het front, 
strijden de mannen en vrouwen 
van 43 GNK voor het welzijn van 
deze eenheden. Hun lijfspreuk is 
niets voor niets ‘al helpende dien ik 
de overwinning’.

Onder vuur in Afghanistan: Blin-
delings vertrouwen op je maatjes

Er zijn gelukkig niet veel Nederland-
se militairen die veel gevechtsacties 
hebben meegemaakt. Het tweede 
peloton van de Bravo-compagnie 
44 Pantserinfanteriebataljon heb-
ben die acties wel gehad tijdens 
hun uitzending naar Afghanistan. 
Het is een indrukwekkend verhaal. 

Soldaat Roy Schoemaker eerste 
zwaargewonde na aanval Taliban

Het leven van soldaat Roy Schoe-
maker is door de missie naar Af-
ghanistan voorgoed veranderd. Als 
eerste Nederlandse militair raakte 
hij zwaargewond na een aanval 
van de Taliban. Schoemaker ver-
loor zijn rechterbeen en is nu hard 
aan het werk om te revalideren.

Foto voorpagina: Sld 1 Sjors Marra

Vlak voordat de duisternis invalt verkent sld 1 Rick Remkes de omgeving bij 

Krakaha Hill, ten noorden van Deh Rawood. Het is de laatste zoekslag voor 

dat het pikdonker wordt. Dan schakelen de mannen het warmtebeeld van de 

YPR in.
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Voor u ligt de hagelnieuwe Bizon. Het vertrouwde 

brigadeblad heeft een compleet nieuwe opmaak. Dit 

nummer telt de Bizon maar liefst 32 pagina’s. Het 

Bizonblad kent een lange geschiedenis. Door de ja-

ren heeft het blad al een aantal veranderingen on-

dergaan. En ook de naam is niet altijd hetzelfde ge-

weest. Tijd om nog eens achterom te kijken.

In april 1973 verschijnt het eerste nummer van het blad 

Pantserpraet. Het moet het lijfblad worden van de 43 Pant-

serbrigade. Het blaadje is in eerste instantie gedrukt op A5  

formaat, maar een jaar later wordt er wegens druktechnische 

redenen en ‘om foto’s en tekeningen beter tot zijn recht te la-

ten komen’ overgestapt op A4. Desondanks is het tijdschrift in 

deze  beginjaren geen lang leven beschoren. Na 1975 wordt 

even heel stil rond Pantserpraet. Sporadisch verschijnt in die 

jaren wel het Bison Bulletin, een informatiebrief met de laatste 

nieuwtjes en belangrijke aankondigingen.

In september 1979 wordt de draad na ‘een lange brigadeblad-

loze periode’ weer opgepakt. 

Het blad krijgt gelijk een nieuwe naam mee: Bison Magazine. 

Inderdaad werd Bison nog met een ‘S’ geschreven. Een jaar 

later wordt de S vervangen door de Z en wordt het Bizon Ma-

gazine.

Dit blad, voor het personeel van 43 Pantserinfanteriebrigade, 

brengt in het eerste nummer in september 1979 onder an-

dere een verhaal over de invoering van de eerste viertonner- 

vrachtwagens bij de brigade.

Begin jaren tachtig krijgt het blad, meedeinend op de techno-

logische vooruitgang, steeds meer een professioneler uiterlijk. 

Jarenlang komt Bizon Magazine met artikelen en nieuws om 

het personeel op de hoogte te houden van de Pantserinfan-

teriebrigade. 

In 1994 wordt de brigade echter mobilisabel gesteld. De bri-

gade houdt dus op te bestaan.

In juni van dat jaar kan men in het blad het volgende lezen: 

‘Het zit erop….De Bizon heeft zijn laatste adem uitgeblazen. 

Deze Bizon is de laatste. Op dit moment bestaan er nog geen middelen of zelf plan-

nen voor een nieuw blad voor Havelte en omstreken’.

Echter, op 1 oktober 1998 wordt de brigade nieuw leven in geblazen als toenmalig 

minister van Defensie Frank de Grave deze weer paraat stelt. De nieuwe parate een-

heid krijgt als symbool weer de vertrouwde Bizon mee. Dit is ook het moment dat 

het personeelsblad uit een lange winterslaap kan ontwaken. De naam blijft nagenoeg 

hetzelfde. Alleen het woord ‘magazine’ verdwijnt van de cover. Grote vooruitgang is 

dat er vanaf nu regelmatig kleurenfoto’s in het blad verschijnen. 

Vanaf 1999 verandert de lay-out van het blad enkele keren. En voor u ligt dus de 

allereerste Bizon nieuwe stijl. Uiteraard blijven de vaste rubrieken bestaan, zoals de 

Stellingpagina, de Verkenning, de Puzzel en de Bizonderheden. Kolonel Van den Bos 

zal de nieuwe Bizon maandelijks openen met een column.

Terug van weggeweest is de sportpagina, genaamd ‘Vrij in beweging’ en u kunt zelf 

ook weer uw mening kwijt in de nieuwe rubriek ‘de Schietschijf’. Tevens zal elke 

maand een dienstdoende mascotte van een eenheid in de schijnwerpers staan. 

Namens de redactie wensen we u veel leesplezier toe!

Extreme make-over
voor de Bizon 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden 

van onze Bataljonsadjudant 

Melle Benneker

Adjudant Benneker was de bataljonsadjudant van 42 Tankbataljon Regiment Huzaren 

Prins van Oranje. Hij was net teruggekeerd uit Afghanistan, waar hij vijf maanden lang de 

Regimental Sergeant-Major van het Provinciaal Reconstructie Team in Uruzgan was. 

Hij had zijn sporen verdiend bij alle drie de tankregimenten en tankschieten was zijn 

passie. Wij kennen Melle als een opgewekte en enthousiaste collega, een echte Cava-

lerist in hart en nieren. Zo zullen we hem ons ook blijven herinneren. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie.

Commandant en personeel 42 Tankbataljon

In memoriam
Melle Benneker
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Sergeant Johan Hoogendijk, commandant MRAT – peloton (anti-tank) 45 Pantser-

infanteriebataljon

“Ik heb er zelf geen moeite mee om iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag. 

Ik vind het goed dat dit gebeurt. Het zou wat mij betreft wel wat vaker mogen ge-

beuren. Je moet elkaar wel aanspreken op basis van wederzijds respect. Zolang je de 

waarheid vertelt sta je sterk, dan staat de organisatie achter je en hoef je niet bang te 

zijn voor de consequenties.” 

Kapitein Rick Gaspersz, commandant Alfacompagnie 45 Pantserinfanteriebataljon

“Het mag geen kwestie zijn of iemand hoger in rang is of niet. Je moet wel goed 

kijken naar de omstandigheden. Soms gebruikt iemand een wat ongelukkige woord-

keus. De bedrijfscultuur is ook wat directer dan in de civiele maatschappij. Maar het is 

belangrijk dat je durft aan te spreken, echter altijd onder vier ogen.” 

Kapitein René van Gurp, hoofd sectie 1  44 pantserinfanteriebataljon.

“Ja, ongewenst gedrag is iets wat we niet kunnen gebruiken binnen onze organisatie. 

Zeker onder collega’s onder elkaar is dit not done.”

Adjudant Klaas de Jong, planning en coördinatie LO/Sport 

“Eigenlijk zou iedereen elkaar moeten kunnen aanspreken op elkaars gedrag. Maar in 

dit bedrijf werkt dat niet. Als de rangen dichtbij elkaar liggen gaat het natuurlijk mak-

kelijker. Maar ik zie het niet zo snel gebeuren dat een korporaal een overste terecht 

wijst. Daarvoor is de afstand te groot.”

Sergeant Simon Mensink, Distributeur 43 stafstaf compagnie

“Nee, ik vind dat kaderleden goed naar zichzelf moeten kijken, zij hebben natuurlijk 

een voorbeeldfunctie. Ik denk niet dat ik de aangewezen persoon ben om iemand op 

zijn of haar gedrag te wijzen.”.

Soldaat der eerste klasse Gerda Venema, hulpbeheerder 43 Geneeskundige 

compagnie

“Defensie staat voor open- en eerlijkheid. Je elkaar dus eigenlijk overal op kunnen 

aanspreken. Maar dat is wel lastig. Ik ken verhalen van collega’s die een opmerking 

maakten tegen een militair die hoger in rang was. Maar die kregen te horen dat ze 

zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. 

Sergeant majoor E.L. Helsloot, Staf onder offi cier HPG  43 Geneeskundige compagnie 

“Ja, ik ben verantwoordelijk als lid van een team, daarin hebben we elkaar nodig.

Wanneer het nodig is moet men elkaar op dit gedrag kunnen aanspreken.” 
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Stelling

Hogendijk

Gaspersz

van Gurp

de Jong

Mensink

Venema

Helsloot

Tussen de verschillende krijgsmachtdelen bestaan nog grote verschillen. 

Met het oog op de toekomst is het van belang deze verschillen te ver-

kleinen. Begin december oefenden de drie krijgsmachtdelen met elkaar 

in Marnehuizen. Namens de landmacht waren hier het Charlie-eskadron 

van 42 Tankbataljon en 112 Pantsergeniecompagnie bij betrokken.

Over en weer bestaan binnen de krijgsmachtdelen ideeën over elkaar die soms niet 

stroken met de werkelijkheid. Jarenlang zijn de drie krijgsmachtdelen afzonderlijke 

bedrijven geweest met ieder hun eigen identiteit en hun eigen manier van optreden. 

En daar wil de defensietop vanaf. Het huidige beleid van defensie is dat de verschillen 

moeten worden verkleind om te komen tot één organisatie. Samenwerken is nood-

zakelijk, zeker met het oog op toekomstige missies. “In Eritrea en Irak hebben we al 

met de genie samengewerkt”, vertelt majoor Zwijnenburg van de marine. “Door een 

goede samenwerking kunnen wij als krijgsmacht als geheel meer betekenen. Het is 

een toevoeging op de inzet. Ik juich het joint optreden toe, omdat dit in de uitzendin-

gen al praktijk is. In een hoog geweldsspectrum kom je tekort als mariniersbataljon. 

Zo hebben wij bijvoorbeeld de manoeuvre-, genie- en logistieke eenheden van de 

landmacht keihard nodig.”

Afdwingen van vrede

Om beter op elkaar ingespeeld te raken is het belangrijk om veel met elkaar te oefe-

nen. Joint Caribbean Lion was een eerste grote oefening waarbij landmacht, lucht-

macht, marine en marechaussee ieder een rol hadden. De oefening in Marnehuizen is 

een vervolg hierop. In deze oefening werden verschillende aspecten beoefend, zoals 

het afdwingen van vrede, vredesbewaring en het evacueren van burgers. Dergelijke 

operaties zijn nodig om in missiegebieden, zoals nu in Afghanistan, een veilige en 

stabiele omgeving te creëren zodat een land weer opgebouwd kan worden. 

Van elkaar leren

De oefening in Marnehuizen wordt door de deelnemers vooral gezien als nuttig. “We 

kunnen van elkaar leren”, vindt wachtmeester der eerste klasse André Kleijer. “De 

mariniers hebben een ander karakter, maar dat is niet negatief. Als je beide aanpast, 

dan kom je er wel uit.” Ook marinier korporaal Van Buren ziet verschillen, maar is net 

als Kleijer wel positief. “We hebben een andere werkwijze, maar kunnen hierdoor ook 

veel van elkaar leren. Binnen mijn eenheid heeft nog bijna niemand eerder met de 

landmacht geoefend. Wat mij betreft zou dit wel vaker mogen gebeuren.”

Andere woorden

Tijdens de oefening treedt de plaatsvervangend eskadronscommandant eerste luite-

nant Peter de Bock op als waarnemend eskadronscommandant van het Charlie-eska-

dron. Gedurende de  oefening heeft hij naast de teamstaf en eigen tankpelotons ook 

een infanteriepeloton en een anti-tankpeloton van de mariniers onder bevel. Voor De 

Bock zijn de verschillen tussen de marine en de landmacht duidelijk zichtbaar.  >>>

“We hebben de landmacht   
keihard nodig”

Mariniers krijgen hulp van tanks en genie tijdens oefening

Ik spreek iedereen aan op ongewenst gedrag, ongeacht zijn of haar rang.

Ongewenst gedrag binnen defensie heeft de afgelopen maanden veel aan-

dacht gekregen. Volgens de commissie Staal, die onderzoek heeft gedaan 

naar wanpraktijken binnen defensie, moeten militairen elkaar meer aan-

spreken op ontoelaatbaar gedrag. Hierbij moet geen onderscheid worden 

gemaakt in rang tussen militairen. Moeten militairen die lager in rang zijn 

hun meerdere kunnen aanspreken op hun gedrag? 



8

>>>

“De mariniers hebben een eigen organisatiecultuur, een eigen 

vakjargon en duidelijk ander materiaal in de bewapening dan 

wij. Zo is bijvoorbeeld de verbindingsapparatuur van de land-

macht en de marine niet volledig op elkaar afgestemd. Het is 

toch apart dat dit binnen één leger niet op elkaar aansluit.” 

Een ander groot verschil zijn de radioprocedures. “Niet alleen 

spreken zij Engels over de radio, maar ook voor vrijwel alle uit-

drukkingen gebruiken ze andere woorden. Zo is bijvoorbeeld 

‘reveille’ bij hen ‘overal’, ‘bevelsuitgifte’ een ‘O-groep’ en 

‘verbindingen’ is ‘comms’. Hierdoor is er teveel communicatie 

nodig om elkaar goed te begrijpen.”

Samen ingezet

“Ook kun je merken dat mariniers niet gewend zijn dagelijks 

te trainen in het gemechaniseerde optreden”, vindt De Bock, 

“In de voorbereidingen naar acties hebben wij meer tijd nodig 

dan mariniers. Is er tijd ingepland om de tanks terreingereed te 

maken? Is er gedacht aan voldoende brandstof? Bij hen is het 

spullen pakken en gaan. Mariniers zijn hierdoor erg fl exibel en 

hebben een juiste ‘can do’-mentaliteit, maar ze hebben zeker 

ook hun inzetbeperkingen. Wij kunnen hen steunen met onze 

tanks in het optreden in verstedelijkt gebied. Hopelijk worden 

we in de toekomst ook daadwerkelijk samen ingezet.”

Anticiperen

Het optreden verstedelijkt gebied met de tanks is de mariniers 

heel goed bevallen. Sergeant Boudewijn: “Zij anticiperen heel 

goed op ons. Met de vuursteun van de tanks hebben we met 

anderhalve geweergroep in korte tijd dertig woningen gezui-

verd. Nu weten ze van de landmacht ook dat wij ook kunnen 

optreden in verstedelijkt gebied.” 
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Oorlog in Marnehuizen

Tijdens oefening ‘Gathered Cloud’ is in het oefenscenario in Drenthia een oor-

log uitgebroken tussen groeperingen die aansluiting zoeken bij het oostelijke 

Emsland en andere die zich meer bij Batavia thuis voelen. Het is aan het First 

Batalion Royal Netherlands Marine Crops Battle Group de vijandelijke milities 

uit te schakelen, de wapentoevoer te stoppen en de burgerbevolking te be-

schermen. Marnehuizen geldt als belangrijke doorvoerhaven van wapens aan 

twee rebellerende groeperingen. 

De operatie begint op maandagavond met de nachtelijke luchtlanding van 

mariniers die met parachute vanuit een C-130 Hercules springen. Vervolgens 

komen op de grond de andere eenheden in actie. Dinsdagmorgen wordt in alle 

vroegte in twee konvooien tactisch verplaatst van vliegbasis Leeuwarden naar 

Marnehuizen. Het Charlie-eskadron, 112 Pantsergeniecompagnie, twee F-16’s 

en verscheidene helikopters ondersteunen de mariniers met hun actie om het 

dorp te zuiveren van vijandelijke elementen. Tijdens de inbraak in het dorp zijn 

drie teams betrokken, waarvan één team onder leiding van de staf van het 

Charlie-eskadron. Met de inzet van tanks en de infanterie van de marine wordt 

het dorp redelijk snel ontdaan van vijandelijke elementen. r
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Mascotte
Alphons

Mascottes nemen binnen de eenheden van 43 Mechbrig een 

belangrijke plaats in. Talloze fi guren kenmerken de verschil-

lende onderdelen. De Bizon maakt maandelijks een rondje 

langs deze in het oogspringende symbolen. De mascotte van 

het Alfa-eskadron 42 Tankbataljon mag het spits afbijten: Maak 

kennis met Alphons..

Onsterfelijk, onvermoeibaar en afzichtelijk

De nieuwe mensen binnen het Alfa-eskadron van 42 Tankbataljon moe-

ten wel even aan hem wennen. Geen stoer roofdier met scherpe slacht-

tanden of een groot giftig reptiel als mascotte, maar een dikke afzichte-

lijke trol, luisterend naar de naam Alphons.

In eerste instantie wordt er gelachen. Maar al snel veranderen de tankers van mening. 

Als ze Alphons een beetje beter hebben leren kennen sluiten ze de breed lachende 

trol ogenblikkelijk in hun harten. Dat kan ook niet anders. Wie het gebouw van het 

Alfa-eskadron binnenloopt, kan niet om Alphons heen . Zijn beeltenis prijkt op stic-

kers, foto’s, vlaggen en er zijn beeldjes van hem in alle soorten en maten. “Iedereen 

die hier nieuw binnenkomt krijgt gelijk twee stickers aangereikt”, vertelt eskadrons 

opperwachtmeester Van Nieuwkasteel van het Alfa-eskadron. “Die mogen overal 

opgeplakt worden, behalve in ons eigen gebouw.” Je komt Alphons binnen defensie 

dan ook overal tegen.

De roots van Alphons liggen in het hoge Noorwegen, in het Hohneknuder Trollenbos. 

Volgens Alphons zelf beschikt hij over een aantal interessante eigenschappen: onster-

felijk, onvermoeibaar, in staat tot grote krachtinspanning.

Een trol als mascotte voor een tankeskadron is dus geen onzin. Van Nieuwkasteel legt 

uit: ”De trol staat bekend als een redelijk logge verschijning. Dat komt overeen met 

de tank, die ook een lomp uiterlijk heeft.” Je moet echter geen ruzie krijgen met een 

trol. Dan gaat hij verschrikkelijk tekeer en is dan onverslaanbaar. Daarbij heeft een trol 

het eeuwige leven, wat weer symbool staat voor de duurzaamheid en de kracht van 

een Leopard tank.”

Dat Alphons de camera niet schuwt blijkt uit de vele foto’s die er van hem zijn. Hij is 

zelfs met kroonprins Willem Alexander op de gevoelige plaat gezet. Hij doet gewoon 

mee met de grensverleggende activiteiten als parachutespringen. Om de belangrijke 

status van Alphons te benadrukken lost hij bij de introductie van een nieuw type 

tank altijd het eerste schot, door met zijn lange neus precies op de ontstekingsknop 

te vallen.

Het is wel duidelijk dat Alphons door de jaren heen een speciale plek heeft inge-

nomen binnen het Alfa- eskadron. Als de mensen het eskadron verlaten krijgen ze 

altijd een Alphons-beeldje mee ter herinnering. Van Nieuwkasteel: “Een tijdje geleden 

mocht het personeel zich uitspreken of er een nieuwe mascotte moest komen. Maar 

niemand dacht eraan Alphons buiten de deur te zetten.” Of zoals ze bij het Alfa Es-

kadron zeggen; ‘Alphons Rules’. r
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BIZONDERHEDEN

Gezondheidszorg goed?

De militaire gezondheidszorg beschikt over professioneel per-

soneel en een professionele organisatie. Het is echter goed om 

regelmatig te bezien hoe u de verleende zorg ervaart en waar-

deert. Daarom heeft de Afdeling Gezondheidszorg Staf CLAS 

in samenwerking met de Afdeling Gedragswetenschappen een 

tevredenheidsonderzoek ontwikkeld. Dit onderzoek geeft u de 

gelegenheid uw ervaringen met de geboden zorg aan te geven. 

Sinds 22 januari 2007 liggen er vragenlijsten bij de gezondheidscentra van 

43 Geneeskundige compagnie voor u klaar. Deze centra bevinden zich 

op de volgende landmacht locaties: Havelte, Amersfoort, Soesterberg, 

Geen discriminatie, geen drugs en een minimum aan alcohol. 

Maar ook professionaliteit, collegialiteit en eigen verantwoor-

delijkheid. De nieuwe defensiebrede gedragscode die op 17 ja-

nuari is gepresenteerd en op 31 maart wordt vastgesteld, laat er 

geen onduidelijkheid over bestaan: Defensie maakt korte met-

ten met ongewenst gedrag!

De nieuwe gedragscode maakt onderdeel uit van de defensie-

campagne tegen ongewenst gedrag waarin eigen verantwoorde-

lijkheid centraal staat. Voor de totstandkoming van de gedrags-

code is geput uit de bevindingen van de defensiemedewerkers. 

Van soldaat tot generaal; elk niveau binnen defensie heeft haar 

steentje bij mogen dragen aan het formuleren van passende re-

gels. En nog steeds staat betrokkenheid voorop: tot 31 maart 

kan iedereen reageren op de nieuwe gedragscode. De code moet 

immers een document worden waarin iedereen zich herkent. Om 

de invoering van de nieuwe gedragscode te ondersteunen heeft 

Defensie een aantal ‘Peter-van-Straaten-achtige’ advertenties 

ontwikkeld. De eerste advertentie tref je aan in deze Bizon.

De campagne rond Ongewenst Gedrag is ontwikkeld naar aan-

leiding van de uitkomsten van de bevindingen van de Commissie 

Staal. De CDS, generaal Berlijn, heeft als reactie op het rapport 

een werkgroep ingesteld onder leiding van generaal-majoor Ber-

tholee. Deze werkgroep moet de aanbevelingen uit het rapport 

vertalen naar initiatieven die ongewenst gedrag ook echt terug-

dringen. Vier speerpunten vormen hierbij de basis: 1) een nieuwe 

set gedragsregels, 2) verbetering van sociaal leiderschap, 3) voor-

komen van ongewenst gedrag als pesten, machtsmisbruik, discri-

minatie en seksuele intimidatie. Het vierde speerpunt, het opzet-

ten van een nieuwe organisatie voor vertrouwenspersonen, is in 

handen van Hoofddirecteur Personeel, luitenant-generaal Leijh. 

Gedragscode

Utrecht en Hollandsche Rading. Voor het onderzoek wordt een periode 

van 3 à 4 weken aangehouden. Dit betekent dat u tot medio februari 

2007 de gelegenheid heeft uw mening te geven over de aan u verleende 

zorg. Wij verzoeken u om deze vragenlijsten in te vullen en weer in te 

leveren. Uw reacties zijn anoniem en dus niet te herleiden naar u zelf.

Mocht u, in een voor u specifi ek geldend geval, een negatieve ervaring 

hebben over de geboden zorg wijzen wij u graag op de formele klach-

tenprocedure. Folders over deze procedure zijn te verkrijgen bij uw ge-

zondheidscentrum.

Uw ervaringen tellen mee om de kwaliteit van de dienstverlening te ver-

beteren. Het gezondheidscentrum is er immers voor u! Uw medewerking 

wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Afd Gzhz St Clas

Het groene pak begint de nieuwe brigadedominee Erik Huiting 

al te wennen, maar aan de heldere kleuren is te zien dat het 

nog splinternieuw is. Hij stelt zichzelf voor.

“Sinds begin november ben ik als nieuwe dominee op de Johannes Post 

Kazerne in Havelte werkzaam. Het 42 Tankbataljon en 43 Herstelcom-

pagnie zijn mijn onderdelen. Mijn eerste indrukken zijn bijzonder positief. 

Ik ervaar veel ruimte voor een geestelijke verzorger en ook voor mij als 

dominee. Een wereldbaan vind ik het.

Ik ben 43 jaar, Groninger, getrouwd met Christa en samen hebben we vijf 

kinderen. Tot voor kort was ik werkzaam als dominee in een kerkelijke 

gemeente in Enschede. Het ging vooral om kerkmensen en om de kerk. 

Dat ligt bij defensie heel anders: meer wereld en minder kerk. Het is hier 

een heel ander publiek en dat spreekt me aan: mensen die in beweging 

zijn, in ontwikkeling en ook ergens voor gaan. Dat je daarbij als mens 

soms tegen je eigen grenzen of de grenzen van de organisatie aanloopt, 

spreekt bijna voor zich. Voor een gv-er is het een voorrecht dat je mensen 

toch kunt helpen op hun levensweg. Ik ben dominee voor iedereen en 

niet alleen voor gelovigen. Dat betekent voor mij dat ik mijn gezicht wil 

laten zien en zo een vertrouwensband wil opbouwen. Dat kost tijd. Maar 

trek mij gerust aan mijn jasje. Ik heb tijd om te luisteren.”

Even voorstellen
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De 19-jarige kanonnier eerste klasse Harmen is lader/

afvuurder en boordschutter op een pantserhouwitser 

in Uruzgan. Een functie die hij regelmatig wisselt met 

zijn collega die dezelfde opleidingen achter de rug 

heeft. In de vier maanden dat Harmen op uitzending 

is geweest heeft hij aardig wat operationele ‘vuur-

tjes gelegd’. Niet in de laatste plaats tijdens Operatie 

Medusa in de provincie Kandahar. Een periode die de 

kanonnier als een hoogtepunt bestempelt.

“Voor Operatie Medusa zaten we een paar kilometer achter 

Fire Base Wilson, samen met vier stukken van de Canadezen. 

Zogenaamde ‘triple sevens’. Dat waren echt twee mooie we-

ken omdat je daar doet waarvoor je in Nederland getraind 

hebt. We hebben hard gewerkt om te zijn waar we nu zijn 

met de Pantserhouwitser. Je moet niet vergeten dat we nog 

een winteroefening hebben gedraaid met de M109 en dat we 

een paar maanden later me de Pantzerhouwitser in Afgha-

nistan stonden.” De twee weken in Kandahar waren drukke 

tijden voor de twee stukken die daar stonden. Harmen: “De 

omstandigheden ter plekke waren primitief. We leefden op 

noodrantsoenen, het water was schaars en je ontlasting deed 

je in een zakje. We hebben daar ons eigen geïmproviseerde 

toilet gemaakt. Maar het was wel een hoogtepunt. We heb-

ben elke dag geschoten en je weet dat het ertoe doet. De 

waarnemers in het voorterrein vragen niet voor niks een vuurtje aan. Je weet ook 

dat er mogelijk mensen doodgaan door jouw handelingen. Maar het is heel simpel: 

het is óf zij óf onze collega’s. Ik denk dat je ook niet teveel moet nadenken over de 

uitwerking van ons vuur.”

Eenmaal in Uruzgan hebben de artilleriestukken ook nauwelijks stil gestaan. Er wordt 

veel geschoten. Voor eigen training, voor de training van de waarnemers maar zeker 

ook om de troepen buiten de poort te steunen. “Wat we hier oefenen is met name 

het schieten in directe richting. Daarnaast moeten de waarnemers ook getraind blij-

ven en schieten we voor hen. Natuurlijk halen wij daar ook weer onze trainingsmo-

mentjes uit. Wat we hier verder schieten is lichtgranaten. Dan krijgen we vanuit de 

opsroom te horen dat er verdachte bewegingen in het voorterrein zijn waargenomen 

en dan moeten wij de boel op de grond even verlichten. Pasgeleden hebben we licht 

geschoten en bleek dat opstandelingen mortierstellingen aan het innemen waren. 

Door ons in te zetten zijn ze weggegaan en bleef het rustig. Het is echt gaaf als onze 

inzet effect heeft.”

De inzet van de Panzerhouwitsers kenmerkt zich door rennen en stilstaan. Toch heb-

ben de bemanningen weinig echte rust. Harmen daarover: “In de afgelopen vier 

maanden heb ik één low ops dag gehad, één dag waarop we echt niks hoefden 

te doen. Als we niet ’s nachts geschoten hebben sta ik om half zeven op en na het 

ontbijt beginnen we met het onderhoud aan de stukken. De schietbuis doorhalen, de 

binnenkant van het stuk stofzuigen en waar nodig smeren. De munitie en kardoezen 

moeten worden aangevuld en deelladingen die niet gebruikt zijn, verbranden we. 

We staan standaard op twintig minuten notice to move en we kunnen dus ook geen 

andere taken uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld niet op wacht gaan staan als je 

mogelijk moet gaan doen waarvoor je hier bent. Alles bij elkaar hebben mijn collega’s 

en ik niet heel veel vrije tijd.”

Als lader/afvuurder zorgt Harmen dat de kardoezen met kruit achter de granaat de 

schietbuis ingaan. Zoals eerder gezegd heeft hij ook een taak als boordschutter, achter 

de MAG. “Als boordschutter hou je het voorterrein en het luchtruim in de gaten. Een 
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Pantserhouwitser veelvuldig 
ingezet in Uruzgan

‘Je weet dat het ertoe doet’

tijdje terug schoten we directe richting en kwam er ineens een auto door het 

terrein gereden. Het is de taak van de boordschutter om dan meteen alles stil te 

leggen. Ook het luchtruim moet je in de gaten houden. Niet dat er ineens een 

vliegtuig of helikopter voorbij vliegt als wij aan het schieten zijn.”

Kanonnier 1 Harmen heeft zijn uitzending van vier maanden bijna achter de 

rug. De twee groepen van de Alfa-batterij, 14 Afdeling Rijdende Artillerie wor-

den afgelost door twee andere groepen van dezelfde batterij. Ook zij zullen 

voor vier maanden de lange arm van de Task Force zijn. r
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Er wordt stevig gevochten aan het front. Kogels fl uiten 

de soldaten om de oren. In een onbewaakt moment 

dringt een granaatscherf het lichaam van een soldaat 

binnen. Ernstig gewond wordt hij door zijn makkers 

naar een gewondennest gesleept. De YPR van de af-

voergroep is al onderweg. Door het landschap ploe-

gend probeert dit pansterrupsgewondentransportvoer-

tuig zo snel mogelijk de hulppost te bereiken. Tijd voor 

43 Geneeskundige Compagnie (43 Gnkcie) om aan het 

werk te gaan.

Voor het personeel van 43 Gnkcie Mechbrig zijn dit de scena-

rio’s waar ze keihard voor trainen. Waar de soldaten van de 

gevechtseenheden vechten aan het front, strijden de artsen, 

verplegers en gewondenverzorgers van 43 Gnkcie voor de ge-

zondheid van deze eenheden. Hun lijfspreuk is niets voor niets 

‘eripiendo victoriae prosum’, al helpende dien ik de overwin-

ning. De geneeskundige compagnie verzorgt voor een belang-

rijk deel de militaire gezondheidszorg voor de meeste eenheden 

van de brigade. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling én 

het transport van zieken en gewonden tijdens oefeningen te 

velde, maar ook tijdens daadwerkelijke inzet bij gevechtsacties, 

crisisbeheersings- en vredesoperaties, rampenbestrijding en 

nationale taken. De geneeskundige compagnie is ook belast 

met de geneeskundige verzorging op de kazernes te: Havelte, 

Amersfoort, Soesterberg, Hollandsche Rading en Utrecht. 

Essentiële hulp

43 Gnkcie bestaat onder andere uit vier geneeskundige pelotons die geïntegreerd 

met de manoeuvrebataljons of de afdeling veldartillerie worden ingezet. De pelotons 

bestaan uit twee hulpposten en vier ziekenauto’s. De hulpposten kunnen razendsnel 

ergens in het veld worden neergezet. Groot zijn deze hulpposten niet. In slechts twee 

tenten wordt de essentiële hulp geboden. Het voordeel is wel dat deze hulpposten 

snel op- en afgebouwd kunnen worden. Over het algemeen wordt een hulppost door 

zeven personen bemand. Standaard is er altijd een AMA (Algemeen Militair Arts) aan-

wezig. Deze wordt bijgestaan door twee AMV’ers, (Algemeen Militair Verpleegkun-

dige) twee VIG’ers (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) en twee PTLS’er (Pri-

mary Trauma Life Support). De hulppost is zo ingericht dat er de (eerste) noodzakelijk 

hulp kan worden geboden. Waneer de situatie niet levensbedreigend is, bijvoorbeeld 

als een militair ‘verdacht’ wordt van een hersenschudding, dan kan deze te observatie 

ook een nachtje in de hulppost worden opgenomen. 

De gewonden worden in de regel gebracht door een YPR gewondentransport die 

ingedeeld is bij de compagnieën en eskadrons van de manoeuvre-eenheden. De afde-

ling veldartillerie beschikt (nog) over ziekenauto’s voor deze taak. Op deze gewon-

denafvoermiddelen zijn van huis uit ook AMV’ers en PTLS’ers ingedeeld.

Ziekenauto’s

De gewonden worden door de gewondenvervoersgroepen van 43 Gnkcie opgepikt 

met speciale Mercedes Benz ziekenauto’s, ook wel ZAU’s genoemd. Het zijn robuuste 

bakken die tegen een stootje moeten kunnen. Dat is wel zo handig aangezien ze ook 

moeten kunnen rijden in het terrein. De hoofdtaak van de ZAU’s is het gewonden-

vervoer vanaf de hulppost naar een hospitaal. “De ZAU’s zijn er oorspronkelijk op 

gemaakt om maximaal vier gewonden mee te nemen. Legt 

AMV’er Sgt1 Pascal Schell uit. “Maar als je zo’n bak vols-

touwt met patiënten gaat dat ten koste van de veiligheid. Dus 

in de regel nemen we maar één gewonde per rit mee. Voor-

deel is dat die dan wel de optimale aandacht kan krijgen.” 

De optie om meerdere personen te vervoeren is altijd nog 

aanwezig. “Als de nood echt aan de man is, kun je in de ZAU 

heel wat mensen kwijt, maar dat doen we zelden.”

Omdat een ZAU slechts drie liggende gewonden mag ver-

voeren, blijft er ruimte over voor de benodigde apparatuur. 

De ZAU’s zijn standaard uitgerust met speciale apparatuur, 

zoals zuurstofvoorziening, defi brillator en een afzuigpomp, 

om bijvoorbeeld bloed of speeksel uit de mond van de ge-

wonden te verwijderen. Bovendien moet alles draagbaar zijn. 

Aan een brancard met kleine wieltjes heb je weinig in het veld. 

De geneeskundige uitrusting aan boord van de ZAU komt in 

kwalitatieve zin in grote lijnen overeen met die van een am-

bulancevoertuig uit de burgermaatschappij. 

Vrouwen

De geneeskundige compagnie kent een relatief groot aandeel 

vrouwen binnen haar gelederen. Korporaal Sharon van den 

Berg, chauffeur gewondenverzorger, denkt dat het grotere 

aantal vrouwen in de compagnie enkele voordelen heeft. “De 

vrouwen kunnen de mannen op bepaalde aspecten aanvullen 

en andersom. Mannen en vrouwen zien bepaalde dingen soms net even anders. Daar 

kun je handig gebruik van maken.” 

Studie

Schell: “Kenmerkend voor 43 GNK is dat iedereen beseft dat je niet voor je zelf aan 

het werk bent. Je moet er voor zorgen dat de patiënt niets te kort komt. Dat bereik je 

door altijd te zorgen dat je spullen in orde en compleet zijn en vooral door opleiding 

en training. Het personeel zit vaak met de neus in de boeken of volgt praktijklessen. 

Er wordt ook veel tijd gestoken in het volgen van civiel erkende studies en cursus-

sen. Schell kan er als AMV’er over meepraten. “Binnen defensie krijgen wij een zeer 

gedegen opleiding. Daarnaast worden wij zeer intensief getraind. Daarvoor worden 

wij tijdelijk te werk gesteld bij een ziekenhuis zoals in Heerenveen en Meppel. Hier 

worden we geschoold in medische zaken als intuberen, aanleggen van infusen en 

anesthesie”.

Opleiden & Trainen

Kapitein arts Rolf de Bie heeft de afgelopen maanden stage gelopen bij 43 Gnkcie. In 

februari voltooit hij zijn opleiding als Algemeen Militair Arts. “Ik heb gekozen voor de 

AMA-opleiding omdat de uitdaging mij aantrok. Tevens is het een goede en diverse 

opleiding. Zo maak je tijdens de opleiding kennis met het werk op de eerste hulp van 

een ziekenhuis, forensische geneeskunde, de psychiatrie en NBC. Uiteindelijk wil ik 

in de toekomst als huisarts aan de slag. Door mijn AMA-opleiding kan ik die studie 

straks in minder tijd voltooien.”

De artsen, tandartsen en fysiotherapeuten van 43 Gnkcie zijn, behalve bij: opleiden 

en trainen, oefeningen en operationele inzet, aan het werk in de eerder genoemde 

gezondheidscentra. Ook is bij de compagnie een apotheker geplaatst die erop toeziet 

dat het bewaren en verstrekken van geneesmiddelen op de wettelijk voorgeschreven 

wijze geschiedt.

Hygiëne & Preventieve Gezondheidszorg (HPG)

43 Gnkcie heeft ook nog een HPG-groep. Deze werkt voor én op brigadeniveau. De 

hoofdtaak is om een risico-inventarisatie te maken op mogelijke gezondheid bedreigen-

de factoren voorafgaand aan, maar ook tijdens operationele inzet en oefeningen. Ook 

kan de HPG-groep maatregelen treffen deze bedreigende factoren te bestrijden, dan 

wel te beperken (vectorpreventie, ongediertebestrijding, wateronderzoek, etc.). r
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Nooit voor jezelf aan het werk

Deze maand: 43 Geneeskundige Compagnie 

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



1918

Er klapt een RPG voor de colonne op de grond en de 

vijand begint te vuren. In drie kwartier verschieten 

jij en je peloton twee palletboxen munitie en als het 

gevecht afgelopen is, moet één van je maatjes afge-

voerd worden door de MEDEVAC heli… Hoe voel je 

je dan? Er zijn niet veel militairen die dat uit eigen er-

varing kunnen vertellen. Gelukkig zijn er maar weinig 

Nederlandse militairen die veel gevechtsacties hebben 

meegemaakt. Het tweede peloton van de Bravo-com-

pagnie 44 Pantserinfanteriebataljon hebben die acties 

wel gehad tijdens hun uitzending naar Afghanistan. Een 

indrukwekkend verhaal. 

Het tweede peloton was het gemechaniseerd infanterie pelo-

ton in Deh Rawod. De base was infanterie zwaar te noemen 

met de mannen van Luchtmobiel die er ook zaten. Hun taken 

waren het verkennen van het gebied, contact  maken met de 

bevolking voor het inwinnen van inlichtingen en een opstart 

maken met de opbouwmissie. In het begin was dat door het 

gehele inzetgebied rond Deh Rawod. In de laatste periode van 

hun uitzending kregen ze een eigen gebied iets ten zuiden van 

de rivier Teri Rod waar ze verantwoordelijk voor waren.

De eerste maand van de uitzending was het rustig voor het 

tweede peloton. Een dikke anderhalve maand daarna vanaf eind 

augustus tot en met de derde week van oktober was het erg hec-

tisch met alle TIC’s (Troups In Contact) die ze hebben gehad. 

De TIC’s vonden allemaal ten noorden van Deh Rawod plaats. 

Langs de Helmand River en de rivier de Teri Rod. De eerste keer 

dat ze in aanraking kwamen met vijandige activiteiten was tij-

dens een gebiedsverkenning in het noord-oosten van Deh Ra-

wod op 30 augustus. Ze bevonden zich bij de zogenaamde Rol-

ler Coaster Hill. De heuvel heeft deze bijnaam gekregen door 

zijn markante vorm. De bocht in de route langs de heuvel is een 

strategisch punt in het landschap daar. Het is een ‘weg’ van de 

zuid woestijn naar de noord woestijn en één van de twee ma-

nieren om van en naar de Teri Rod te komen. De rivier komt uit 

Tarin Kowt en mondt uit in de Helmand River. Met een colonne passeerden ze het stra-

tegisch punt in de Roller Coaster Hill en startten de search drill. Genie in combinatie met 

uitgestegen infanterie ging voorwaarts om te controleren op IED (Improvised Explosive 

Device) dreiging. “De search is op zo’n moment tactisch en nooit waterdicht. Waar-

schijnlijk was het een Italiaanse plastic mijn die minder makkelijk gevonden worden”, 

legt opvolgend pelotonscommandant sergeant der eerste klasse Martijn Brian uit. 

Jammers, die ze die dag ook bij zich hadden, zijn apparaten die de frequentie storen, 

waarop mijnen veelal met behulp van mobile telefoontjes gedetoneerd worden. “Het 

nut van de Jammers werd meteen bewezen, want zodra de colonne gepasseerd was 

en de mijn buiten de ‘bubble’ van storing kwam, ging hij af”, aldus Brian. 

Foto sergeant majoor Erik Lukkenaer.

Deze foto is twee minuten na de ontploffi ng van de IED op 30 augustus gemaakt. 

De rookpluim is bijna 50 meter hoog.

Blindelings vertrouwen 
op je maatjes

De gevechtservaringen uit Afghanistan van het tweede peloton Bravo-

compagnie 44 Pantserinfanteriebataljon  

Hinderlaag

Op 2 september reed het peloton in hetzelfde gebied verder stroomopwaarts van 

de Teri Rod. Ze waren op de terugweg van een dorpje Moruch waar ze die dag met 

één majoor-arts, vier algemeen medisch verpleegkundigen en twee geneeskundige 

voertuigen een spreekuur voor de bewoners hadden gehouden. 

De colonne stond in de rivierbedding met ongeveer vijftig meter vlakte om hen heen 

en dan omringd door een twee meter hoge wal en een irrigatiekanaal waar de voer-

tuigen niet door heen konden. “Het was een schoolvoorbeeld van een hinderlaag. 

Omdat het enorm vertragend terrein was, moesten we steken. Zo konden ze ons 

goed vanaf de wal beschieten”, vertelt Marx.

Brian: “Het was eigenlijk niet anders dan anders. In het dorp was het gewoon rustig, 

maar op een gegeven moment zagen we allerlei vrouwen en kinderen door de bergen 

weg trekken. De eerste keer dat je dat ziet, vind je het een beetje vreemd, maar weet 

je nog niet wat dat inhoudt...”, Als eerste werden ze beschoten met acht RPG’s (roc-

ket propelled granates) . Eén kwam terecht op de voorruit van het derde voertuig van 

de colonne, een Patria. (43 Gnkcie). De tweede treffer sloeg 

door het motorcompartiment heen van het achtste voertuig, 

een YPR. 

De drill die in zo’n geval standaard is, is versnellen en veel 

vuur uit brengen. Dat hebben ze gedaan. Twee palletboxen 

munitie hebben ze in totaal verschoten. In totaal werd er drie 

kwartier lang doorlopend vuur uitgebracht. Groepscomman-

dant sergeant der eerste klasse Iwan Kamminga: “Je probeert 

in zo’n geval een vuuroverwicht te creëren en onze wapens 

zijn daar heel goed geschikt voor. Die drill voer je gewoon uit. 

Als je geen reactie geeft, gaat het namelijk mis.”

Soldaat der eerste klasse Roy Schoemaker was de chauffeur 

van de YPR en werd geraakt door de inslag van de RPG. Er 

schoot van alles los binnen in de YPR door de grote overdruk 

van de holle lading. Schoemaker raakte aan z’n beide benen 

gewond. Sergeant Brian en korporaal Jens van der Sman wa-

ren degenen die Schoemaker boven uit het luik trokken. Van 

der Sman had al alarm geslagen. Soldaat der eerste klasse Eric 

Koek nam de sticks over van Schoemaker. Brian: “Het was 

de meest risicovolle manier om hem eruit te halen, maar de 

aard van zijn verwondingen liet het niet toe om hem er an-

ders uit te halen. Eigenlijk denk je dan niet aan het risico dat 

je zelf loopt. Je vertrouwt blindelings op je maatjes dat ze je 

dat dekkingsvuur geven, zodat je alleen nog maar met het 

slachtoffer bezig hoeft te houden. De rest krijg je dan niet 

meer zo mee.” 

De colonne is gelijk door gegaan naar de hulppost van Deh 

Rawod. Gezien de situatie en de tijdsinschatting wanneer de 

heli zou landen was dit de snelste manier om hem af te voe-

ren. Vanuit daar is hij naar Tarin Kowt gevlogen en binnen 

twee en een halve dag was Schoemaker in Nederland. In Ne-

derland bleek het rechterbeen van Schoemaker niet meer te 

redden en moest het gedeeltelijk geamputeerd worden.

Niet slim

Het volgende vuurgevecht waar de mannen in verzeild raak-

ten, was vier dagen later. “Na zo’n aanval als op twee septem-

ber, moet je niet te lang wachten met weer de poort uit gaan, 

anders wordt de drempel om het te doen steeds hoger”, >>>

Veelvuldig werd er door de rivierbedding verplaatst. Niet de meest veilige weg, maar 

meestal de enige uitweg om verder te kunnen. 

Foto AVDD
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aldus Marx. Ze gingen op patrouille naar Cutu een dorpje ten noord-westen 

van Deh Rawod aan de Helmand River. Dit om te kijken of het schooltje dat 

daar leeg stond, geschikt zou zijn voor een actie van het Provincial Reconstruc-

tion Team. 

Toen ze bij de Cutu-crossing op overwatch stonden, werden ze beschoten met 

Kalashnikovs en RPG’s. Sergeant Kamminga’s commentaar over het geluid dat 

zo’n beschieting op je voertuig maakt, was erg droog: “Wie tikt daar op m’n 

YPRetje?”

Weer hebben ze drie kwartier vuur uitgebracht. Ze hebben snel nadat de eerste 

schoten gelost waren luchtsteun aangevraagd en nadat het gevechtsvliegtuig 

z’n bommen had laten vallen, was het gevecht over. Sergeant Brian’s inschat-

ting van de situatie was, dat ze die dag vermoedelijk heel wat Taliban hebben 

uitgeschakeld: “Het was niet slim van de Taliban, want wij hadden duidelijk 

overwicht. Ze hadden gewoon hun schoffels moeten pakken en moeten doen 

alsof er niets aan de hand was.”

Gewond

Op 19 september gingen ze weer in de richting van Cutu. Dit keer om een YPR 

te helpen die vlak voor het dorpje Shingolah stilstond, omdat er concertinas 

(rollen prikkeldraad red.) in z’n tracks waren gekomen. Nadat ze de concertinas 

hadden losgeknipt, moesten ze met de colonne door de straatjes van het dorp, 

omdat ze niet konden keren. Soldaat der eerste klasse Sjors Marra vertelt over 

zijn verbazing toen ze ineens beschoten werden: “De kinderen kwamen toen 

eigenlijk allemaal naar ons toe. De vrouwen en kinderen trokken niet weg, dus 

volgens ons was er eigenlijk niets aan de hand tot er een RPG voor het voorste 

voertuig klapte.”

Dit gevecht omschrijven de mannen als heel persoonlijk, omdat de vijand, on-

geveer 50 man sterk, soms op minder dan twee meter aan het vuren was. Het 

vond allemaal plaats in een nauwe straat met veel stof, waar ook nog eens rook 

gegooid was, over een afstand van 600 meter. Een persoonlijk gevecht waar 

veel vuurdiscipline bij komt kijken, omdat de burgerbevolking zo dicht in de 

buurt is. Marra: “Je ziet op zo’n moment alleen de wapens en geen lichamen. 

Het lijkt wel slowmotion waar je in terechtkomt. Je maakt de keuze voor jezelf 

heel duidelijk, op wie je vuurt en niet. Er wordt zeker niet in het wilde weg 

gevuurd.” 

Hoe persoonlijk het gevecht werd, heeft sergeant Kamminga ervaren. Hij reed 

in een MB (Mercedes Benz) toen hij geraakt werd. In zijn linker been had hij 

een schampschot en in zijn rechterbeen had hij een in-en-uitschot. “Ik ben nog 

een stukje door gereden, maar toen ik niet meer kon ‘wissel wissel’ riep en uit-

stapte, ging ik tegen de vlakte. Ik wilde nog zelf instappen, maar dat lukte niet 

en toen hebben ze me achterin gelegd. Daarna is het voor mijn gevoel eigenlijk 

best heel snel gegaan. De heli was er zo en in Tarin Kowt hebben ze de mantel 

van de kogel uit m’n been gehaald.” 

Vlak na de operatie heeft Kamminga samen met de MDD (Maatschappelijke 

Dienst Defensie) en de GV (Geestelijke Verzorging) naar huis gebeld. De nuch-

tere Groninger Kamminga: “Ik was redelijk plat gespoten dus ik was niet hele-

maal meer bij de les toen ik ze aan de lijn had. Ik heb het maar gewoon verteld 

zoals het was; ik zat in een hinderlaag en ben gewond geraakt. Dan schrikken 

ze wel natuurlijk.”

Kamminga wilde na zijn operatie niet naar Nederland, maar in het uitzendge-

bied blijven. Hij heeft anderhalve week in Tarin Kowt in het ziekenhuis gelegen, 

waarna hij gerevalideerd heeft en daarna is hij weer naar Deh Rawod gegaan. 

“Ik heb voor mezelf een aantal dingen in overweging genomen en toen de 

beslissing genomen om te blijven. Ik wilde gewoon erg graag weer naar die 

kerels toe, omdat je het dan ook goed voor jezelf kunt afsluiten. Al met al was 

het een goede keuze.”

Emotie

Toen Kamminga weg vloog met de MEDEVAC heli, moest de rest van de co-

lonne nog terug rijden naar Deh Rawod. Wat zijn dan de emoties? Brian:“Dat 

is echt een zwaar klote gevoel als je jouw maatje weg ziet vliegen in die heli. Er 

viel een complete stilte. We moesten echt even pas op de plaats maken en ons 

weer even organiseren voordat we weg gingen.”

Eén van de laatste incidenten die het peloton meemaakte vonden plaats op 

24 september. Op 24 september gingen ze als Quick Reaction Force de poort 

uit, omdat een groep van het Nederlandse Korps Commando Troepen en een 

patrouille Amerikanen in een vuurgevecht bij Derapet verwikkeld waren. Dera-

pet is ook het dorpje waar Schoemaker gewond raakte. “We hadden goed 

overzicht over Roller Coaster Hill en we zagen zeven vijandelijke personen lo-

pen. Toen ze ons in de gaten kregen, openden ze het vuur op ons met hun 

Kalashnikovs. We hebben het gemeld, toestemming gevraagd en toen hebben 

we ze uitgeschakeld. we hebben er een paar   geraakt en enkelen zijn gevlucht. 

De Amerikanen hebben luchtsteun aangevraagd “, vertelt Brian in een opsom-

ming van de feiten. 

Goed gevoel

Vanaf eind september/ begin oktober leek er iets te veranderen in het gebied. 

De burgerbevolking werd toegankelijker en minder schuchter. Marx denkt er 

wel een verklaring voor te hebben. “Je moet laten zien dat je de sterkste bent. 

Dat hebben we ook gedaan en als ze dat zien, voelen ze zich veiliger bij jou. 

Daardoor kregen we meer contact met de mensen en hebben we de laatste 

anderhalve maand dat we daar zaten grote stappen vooruit kunnen maken. 

Daar hou je echt een heel goed gevoel aan over.” 

Hecht

Door de dingen die ze samen hebben meegemaakt is de onderlinge band 

van het peloton erg hecht en speciaal geworden; één van de toch ook 

mooie kanten. Luitenant Marx: “In het peloton hebben we een open hou-

ding gecreëerd. Je mag best trots zijn op wat je daar bereikt hebt door je 

handelen, maar aan de andere kant is het ook niet iets om euforisch over te 

zijn. Op die manier hebben we er altijd over gesproken. De groepsbinding 

is erg belangrijk en heel goed voor de verwerking. We hebben elkaar erdoor 

geholpen. >>> 



Eerste luitenant Peter Marx pelotonscommandant van het 

tweede peloton: “Het is belangrijk dat we onze ervaringen de-

len met onze collega’s. In het kader van lessons learned heb ik 

het verhaal in het uitzendgebied al voor wat andere peloton’s 

gehouden. Maar ook voor de belastingbetaler is het belangrijk 

om te zien wat de Koninklijke Landmacht precies doet. En na-

tuurlijk om te voorkomen dat er allemaal indianen verhalen de 

rondte gaan doen.” 

Ondanks dat de mannen met een goed gevoel terug kijken 

op de uitzending, hebben ze in situaties gezeten die een diepe 

indruk achterlaten. Hun uitzending is uniek in heel veel ver-

schillende opzichten. Maar zoals sergeant Brian het omschrijft: 

“Een keer in m’n leven is genoeg. Dit hoef ik niet nog een keer 

zo mee te maken.” r
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“Ik was ruim twee 
maanden te vroeg 

terug...”
Soldaat Roy Schoemaker eerste zwaar-

gewonde na aanval Taliban

Het leven van soldaat Roy Schoemaker is door de missie naar Afgha-

nistan voorgoed veranderd. Als eerste Nederlandse militair raakte 

hij zwaargewond na een aanval van de Taliban. Schoemaker verloor 

zijn rechterbeen en is nu hard aan het werk om te revalideren. Zijn 

carrière als YPR-chauffeur is afgelopen, maar hij houdt uitzicht op 

een baan binnen Defensie.

Na een jaar in de beveiliging te hebben gewerkt, is Roy Schoemaker blij dat hij 

in het leger aan de slag kan. Op 30 januari 2006 komt hij in dienst van de Bravo-

compagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon. Direct gaat hij het opwerktraject 

in voor Afghanistan. “De missie zag ik wel zitten. Met het peloton erheen en 

onze taak daar zo goed mogelijk volbrengen en dan met z’n allen weer terug. 

Na een goede voorbereiding vertrokken we op 27 juli naar Afghanistan.” De 

eerste maand in Deh Rawod verloopt rustig. “We waren wel druk met allerlei 

werkzaamheden, maar kwamen niet in een gevechtsactie terecht.”  >>>
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>>> Alle mannen knikken instemmend. Het verhaal lijkt uit 

één mond te komen. Sergeant Brian vult Marx aan: “De er-

varingen op zich maken je al heel sterk. Samen sta je dan ook 

sterk. Ook de houding van Roy dat hij heel positief in het 

leven staat, maakt dat je je heel sterk voelt. We hebben er al-

lemaal heel veel respect voor, hoe hij ermee om gaat.” Marra 

haakt daar weer op in: “Voor Roy is het natuurlijk vreselijk, 

maar voor iedereen is het erg, omdat je het met elkaar hebt 

beleeft.” Kamminga sluit af: Als je zulke dingen mee maakt, 

wordt je meer levensbewust.”

Elsevier

Op woensdag 13 december zetten ze voor het eerst voet op 

Nederlandse bodem na hun uitzending. Zondag 17 december 

hadden ze al een interview met de Elsevier die een 8 pagina 

tellend artikel  inclusief de voorplaat over hen publiceerden. 

De Elsevier heeft ‘De soldaat in Uruzgan’ verkozen tot de Ne-

derlander van het jaar. De roem die daaruit klinkt, maakt het 

haast romantisch, maar als je het verhaal leest, merk je hoe 

veel ontzag de journalist Erik Vrijsen heeft voor het peloton, 

hun ervaringen en voor het beroep militair in het algemeen. 

Het peloton van luitenant Marx werkte vaak samen met het 

Provincial Reconstruction Team, dat bestond uit personeel 

van 42 Tankbataljon. De bekenden uit Havelte gingen voor de 

gelegenheid samen op de foto.
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Leven op het spel

Op 2 september komt daar verandering in. Het peloton keert 

terug van een patrouille naar Moruch, als ze plotseling wor-

den beschoten. Acht RPG’s worden afgevuurd op het kon-

vooi. Schoemaker probeert met de YPR hieraan te ontkomen, 

maar zijn voertuig wordt door een RPG geraakt die het mo-

torblok inslaat, waardoor Schoemaker zwaargewond aan zijn 

been raakt. Eerst probeert hij nog gas te geven, maar als dat 

niet lukt, kijkt hij naar zijn been. En dan voelt hij de pijn. Het 

is mis, goed mis. Uiteindelijk schieten sergeant Martijn Brian 

en korporaal Jens van der Sman hem te hulp en trekken hem 

bovenlangs uit de YPR. “Super”, zegt Schoemaker achteraf. 

“Zij hebben hun leven voor mij op het spel gezet. Eerst heb-

ben ze hun helm en wapen afgedaan om mij zo snel mogelijk 

te kunnen helpen. Ik had het ook voor een ander gedaan, 

maar ik ben heel blij dat zij dit voor mij deden.” Vervolgens 

wordt Schoemaker in een Patria gelegd, waarin hij eerste hulp 

krijgt van algemeen militair verpleegkundige sergeant der eer-

ste klasse Joost van der Wal.

Paspoort

Na een barre tocht in de Patria komt hij in het kamp in Deh 

Rawod aan. Vervolgens wordt hij door de Amerikanen direct 

doorgevlogen naar Tarin Kowt, vanwaar hij naar Kandahar 

wordt gebracht. Hiervandaan vliegt hij met een Brits vliegtuig 

via Turkije naar Birmingham. In Turkije wordt nog even moei-

lijk gedaan omdat hij geen paspoort bij zich heeft. Schoema-

ker: “Ongeloofl ijk. Ik lag daar zwaargewond en ze verwacht-

ten van mij dat ik had gedacht aan mijn paspoort. Voor het 

eerst in mijn leven was ik echt blij met de marechaussee. Zij 

hebben  daar voor mij een noodpaspoort gegeregeld.” Uitein-

delijk komt de zwaargewonde militair tweeëneenhalve dag na 

de aanval aan in Soesterberg, van waaruit hij naar het Cen-

traal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht wordt gebracht.

Thuisfront

De ouders en vriendin van Schoemaker zijn al een half uur na 

de beschieting door SITCEN op de hoogte gebracht van het 

feit dat hij gewond was geraakt. “Op het kamp in Tarin Kowt 

mocht ik even naar huis bellen. Ik zat onder de morfi ne, dus 

ik weet niet meer wat ik toen gezegd heb.” In het ziekenhuis 

in Utrecht ziet hij zijn thuisfront voor het eerst weer. “Dat was 

heel indrukwekkend. Je gaat weg met het idee dat je elkaar 

pas na vier maanden weer ziet. Maar ik was ruim twee maan-

den te vroeg. Ik wilde samen met het peloton onze missie 

volbrengen en niet in het ziekenhuis liggen.”

Operatie

In het ziekenhuis volgt operatie op operatie. Schoemaker: “Na de eerste opera-

tie werd gezegd dat alles goed zou komen. Na de tweede zou alles nog steeds 

goed komen, maar werd het wel lastig. Na de derde operatie kreeg ik te horen 

dat het been eraf moest. Dat was een hele teleurstelling. Ik was er woedend 

over, vooral omdat er eerst zoveel hoop op behoud van mijn been was.”

Agressiever

Na vijf weken in het CMH te hebben doorgebracht, wordt Schoemaker door-

verwezen naar het Militair Revalidatie Centrum (MRC) in Doorn. In het MRC 

wordt er in alle rust gewerkt aan zijn herstel. Zijn been wordt 

nog steeds behandeld, maar daarnaast krijgt hij ook psychi-

sche hulp. De aanval kan hij zich seconde voor seconde herin-

neren. Om dit te verwerken praat hij iedere week een half uur 

met een psycholoog en een half uur met een maatschappelijk 

werkster. “Daarnaast zijn er steeds weer nieuwe revalidanten 

aan wie ik mijn verhaal kwijt kan. Het praten erover helpt, 

maar nog steeds kan ik niet accepteren dat ik een been ben 

kwijtgeraakt. Ik ben erdoor veranderd. Ik ben feller gewor-

den. Agressiever. Maar ik blijf wel positief. Ik zal wel moeten, 

want ik ben pas negentien. Met een beetje geluk heb ik nog 

tachtig jaar te gaan. Ik kan moeilijk al die tijd zitten zeuren. Als 

ik andere mensen hier in het revalidatiecentrum hoor klagen, 

kan ik dat slecht hebben. Misschien hebben die mensen er 

een goede reden voor om te klagen, maar ik heb daar echt 

een hekel aan.”

Praten

Ook de ouders en vriendin van Schoemaker krijgen psychi-

sche begeleiding. “Mijn ouders komen ook naar Doorn om te 

praten met een maatschappelijk werker. En bij mijn vriendin 

komt er zelfs iemand thuis in Dedemsvaart. Ik kan dat wel 

merken. Ze praten er makkelijker over. Mijn vriendin is geluk-

kig bij me gebleven. Ze zei: ‘Roy, je bent nog steeds dezelfde.’ 

Daar ben ik heel blij om, want dat had ik er echt niet bij kunnen hebben. Het 

thuisfront doet niet alsof ik zielig ben, en dat ben ik ook niet.” Helaas reageert 

niet iedereen zoals zijn ouders en vriendin. “Van sommige goede bekenden 

heb ik niks meer gehoord. Ik denk dat zij niet weten hoe ze ermee om moeten 

gaan. Dat begrijp ik wel, maar je kunt toch op zijn minst even bellen?” Ook 

wordt er wel eens gezegd dat het zijn eigen keuze was. “Ik heb gekozen voor 

deze baan, niet om gewond te raken. Als een bouwvakker van een steiger valt, 

heeft hij daar dan ook voor gekozen?”

Chauffeur

Defensie zorgt goed voor zijn familie, vindt Schoemaker. Niet alleen de be-

schikbaarheid van psychische hulp, maar ook praktisch. “In de eerste maand 

dat ik in het ziekenhuis lag, kregen ze de beschikking over een auto met chauf-

feur om hen van Dedemsvaart naar Doorn en weer terug te brengen. Nu krij-

gen ze kilometervergoeding.” 

  

Contract verlengd

Wat de toekomst gaat brengen is afwachten, maar Schoemaker ziet het met 

vertrouwen tegemoet. “In ieder geval is mijn contract met een half jaar ver-

lengd om mij zo twee jaar de tijd te geven om volledig te revalideren. Deze 

tijd wil ik goed gaan benutten. Tijdens de bezoeken van de Commandant der 

Strijdkrachten generaal Berlijn en de Commandant van de Landstrijdkrachten 

luitenant-generaal van Uhm heb ik de belofte gekregen dat onderzocht zou 

worden of ik bij defensie kan blijven werken. Ik wil er alles aan doen om de 

Koninklijke Militaire School te halen, misschien in aangepaste vorm, om onder-

offi cier te worden. En ik wil graag iets gaan doen met autotechniek. Misschien 

kan ik commandant worden van een clubje herstellers.” 

Gewondeninsigne

Het contact met zijn peloton is nog steeds goed. “Met een paar is het alleen 

maar beter geworden. Daar kan ik goed mee praten. Tijdens hun eerste werk-

dag na de kerstvakantie ben ik langsgeweest op de nieuwjaarsborrel. En op 9 

februari krijgen we tijdens de Medal Parade samen een medaille opgespeld. 

Waarschijnlijk krijg ik dan ook het gewondeninsigne.”

Geen spijt

Ondanks alles wat Schoemaker heeft meegemaakt, heeft hij geen spijt van zijn 

keuze voor het werken bij de landmacht. “Ik werkte in de beveiliging en had 

het daar totaal niet naar mijn zin. Ik was echt blij met deze baan. Er wordt ge-

noeg gesproken over de risico’s van het vak, dus weet je dat het kan gebeuren. 

Je blijft toch denken ‘mij overkomt dat niet’, maar mij is het wel overkomen. 

Dat wil niet zeggen dat ik het werk nu meteen niks meer vind.”

Inmiddels beschikt hij over een prothese. “Na een week kon ik er al behoorlijk 

goed op lopen. Dat is makkelijk hoor. Helemaal computergestuurd. Ik mag al-

leen nog niet teveel lopen, want het heeft tijd nodig.” r

>>>

Foto’s: Wim Salis



De start van het nieuwe jaar stond voor de staf van het 

Regionaal Militair Commando Noord in het teken van de 

grootscheepse verhuizing naar Havelte. Terwijl de bouw-

vakkers de laatste hand legden aan de nieuwe onderko-

mens in en bij gebouw S, reden verhuiswagens af en aan. 

In een tijdsbestek van enkele weken is er achter het gebouw S een 

compleet nieuwe werklocatie voor het personeel van het RMC Noord 

verrezen. En ook gebouw S zelf is stevig onderhanden genomen om 

goede werkplekken te creëren. 

Aan het hoofd bij het RMC Noord staat kolonel Ben Hendriksen. “De 

komst van het RMC naar Havelte is tweeledig. Ten eerste maakt het 

de militaire steun en dienstverlening soepeler, omdat we nu op het 

terrein bij 43 Mechbrig zitten. Dit bevordert de samenwerking.

Ten tweede ligt Havelte centraal ten opzichte van de vorige locaties 

van het RMC Noord, namelijk Assen en Harderwijk. Dat komt echter 

meer toevallig zo uit.” 

Voordelen

Hendriksen is tevreden met het nieuwe onderkomen, hoewel je dat 

op twee manieren kunt bekijken. “Functioneel gezien ben ik erg blij 

dat ik de staf nu onder één dak heb. Door de verdeling over twee 

locaties ontstond er eigenlijk een waardeloze situatie. De afstand tus-

sen Harderwijk en Assen is namelijk 120 kilometer. Dat kwam de 

kwaliteit van het werk niet ten goede. Secundair gaan we er wel een 

beetje op achteruit. We hebben nu iets minder ruimte en comfort in 

vergelijking met onze vorige locaties. Maar dat weegt niet op tegen 

de voordelen om in één gebouw te zitten. Ik ben er van overtuigd 

dat de staf van het RMC Noord hier zijn werk goed kan uitvoeren.”

Druk

De staf gaat een drukke tijd tegemoet. Nadat de laatste verhuisdo-

zen zijn uitgepakt gaan ze aan de slag om de samenwerking met de 

brigade te optimaliseren met betrekking tot de nationale inzet. Hen-

driksen: “We streven ernaar om meer gezamenlijk te oefenen, op te 

leiden en te trainen. Daar valt nog winst te behalen.”

Het RMC Noord bestaat momenteel uit de staf van een kleine hon-

derd man, twee Natresbataljons gevestigd in Assen en Harderwijk, 

twaalf LFD-en (Lokaal Facilitaire Dienst) en twee groepen bewaking/

beveiliging. Het werkgebied beslaat sinds de reorganisatie zes pro-

vincies: Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland en Fle-

voland. De twee hoofdtaken van het RMC zijn het ondersteunen van 

de nationale operatiën en de facilitaire dienstverlening op kazernes. 

Daarnaast is het RMC verantwoordelijk voor militaire steunverlening 

bij civiele activiteiten, zoals de Nijmeegse 4Daagse.

RMC Noord trekt Havelte binnen
Regionaal Militair Commando Noord

Voorbereiding bouw

De voorbereiding voor de bouw van extra kantoorruimte is in volle 

gang. De tennisbanen, gelegen achter gebouw S, moesten hiervoor 

het veld ruimen.

Prefab afgebouwd

Binnen enkele dagen staat het nieuwe onderkomen op zijn plaats. 

Als het gebouw is aangesloten op voorzieningen als elektriciteit en 

riolering kan de grote verhuizing beginnen.

Verhuizing

Kantoormateriaal wordt met een liftje gebouw S binnengeloodst. 

De Verhuiswagens rijden af en aan om de alle benodigdheden aan te 

leveren.

 

Sjouwen

Van computers tot bureaus, van kledingkasten tot stoelen, er wordt heel 

wat afgesjouwd om de staf van het RMC Noord van een goede kantoor-

uitrusting te voorzien. 
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“Een goede voorbereiding houdt niet op bij alleen maar trai-

nen, dus daarom ben ik zo blij met het werk bij 45 Pantse-

rinfanteriebataljon.” Tweede luitenant Matthijs van Scheijen 

is de helft van de tijd pelotonscommandant, de andere helft 

triatleet. De voormalig wereldkampioen heeft een unieke re-

geling getroffen met zijn werkgever.

Van Scheijen kwam in augustus 2001 op aan de Koninklijke 

Militaire Academie (KMA) voor het traject beroeps onbepaal-

de tijd (BOT). Hier kwam hij in het tweede jaar in aanraking 

met triatlon, nadat een adjudant hem mee had genomen naar 

een militaire wedstrijd. Van Scheijen raakte zo enthousiast dat 

hij besloot om ook voor de triatlon te trainen. Zwemmen deed 

hij al vanaf zijn zesde, met wielrennen begon hij toen hij twaalf 

was, alleen het hardlopen was een nog relatief  ‘onbekende’ 

sport voor hem. Nadat hij van de gouverneur van de KMA 

een half jaar de tijd kreeg om zich volledig op de triatlon te 

richten, werd hij in juli 2005 in het Deense Frederica wereld-

kampioen in zijn leeftijdsklasse onder de 25 jaar. Vlak daarna 

begon hij aan de Vaktechnische Opleiding Infanterie. Toen 

hij deze succesvol had afgesloten, werd hij bij 45 Pantserin-

fanteriebataljon (45 Painfbat) geplaatst. “En daar ben ik heel 

blij mee”, zegt Van Scheijen enthousiast. “Hier krijg ik van de 

bataljonscommandant overste De Rijke de kans om mijn werk 

te combineren met mijn sport. Ik werk halve dagen als pelo-

tonscommandant van het stafpeloton van de Alfa-compagnie. 

Een baan die goed te combineren valt. De rest van de tijd ben 

ik aan het trainen.” 

Gekkenwerk

“De triatlon staat of valt bij kracht. Daarom moet ik heel veel 

trainen.” Een wedstrijd op de lange afstand bestaat uit 3,8 

kilometer zwemmen, 180 kilometer fi etsen en ruim 42 kilo-

meter hardlopen. “Je sport eerst zes uur voordat je aan een 

marathon begint”, lacht Van Scheijen. Gekkenwerk vindt hij 

het echter niet. “Veel mensen denken dat het ongezond is, 

maar ik denk van niet. Ik eet gezond, ik krijg veel beweging en 

ik pak voldoende rust. Volgens mij is dat gezonder dan iedere 

week doorzakken in de kroeg.” Per week traint Van Scheijen 

gemiddeld vijftien keer. Vijf keer per week fi etsen, vijf keer 

zwemmen en vier of vijf keer hardlopen. Een training die bestaat uit dertig 

kilometer hardlopen is geen uitzondering. 

Professioneel

Van Scheijen valt niet onder de topsportregeling van defensie, een regeling die 

het voor sporters mogelijk maakt om hun sport op professioneel niveau te kun-

nen beoefenen. Deze krijgen wel een functie binnen de landmacht toegewe-

zen, maar blijven in de eerste plaats topsporter. “Ik heb de volledige opleiding 

aan de KMA afgerond en ben dus een militair die veel aan sport doet. Als de 

prestaties in de sport tegenvallen, kan ik altijd verder als pelotonscommandant 

bij de infanterie. Mijn hart ligt ook bij het infanteriewerk. Als het bataljon op 

uitzending gaat, dan wil ik ook mee. Als er tegelijkertijd een WK is, dan zal ik 

goed overleggen welke weg ik in moet slaan.”
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Elite

De ambitie van Van Scheijen is om aansluiting te vinden bij de 

internationale top. “Afgelopen jaar werd ik bij de elite acht-

tiende bij het Europees kampioenschap. Dat is niet slecht voor 

iemand van mijn leeftijd. Ik ben 24, terwijl de toppers allemaal 

rond de dertig zijn. Ik doe pas vier jaar aan triatlon, dus ik heb 

nog veel punten waarop ik mezelf kan verbeteren.”

Belangrijke wedstrijden op het programma van 2007 zijn voor 

Van Scheijen de Ironman Lanzerote, het Nederlands kampi-

oenschap in Almere en de militaire wereldspelen in India. De 

beruchte Ironman van Hawaï moet hij laten schieten. “Die 

valt tegelijkertijd met de militaire wereldspelen. Jammer, maar 

dan is de keuze logisch. Ik heb veel aan de landmacht te dan-

ken, dus dan staat er ook iets tegenover.” 

Voor meer informatie over het militaire triatlonteam: 

www.militairtriathlonteam.tk.

Parttime infanterist en triatleet

een marathon lopenEerst zes uur sporten en daarna 

Vrij in beweging
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Oudejaarsconference

Zondagavond 31 december 2006. Voor het eerst sinds lange tijd blijf 

ik op Oudjaarsavond thuis. Een borrel drinken, een oliebol eten, een 

spelletje doen en af en toe een vermakelijk programma op televisie 

kijken. Na een rondje zappen beland ik bij SBS6, waar de Oude-

jaarsconferènce van Guido Weijers wordt uitgezonden. Het duurt 

even voor ik er in kom, maar dan kan ook ik om een paar van zijn 

grappen wel lachen. Totdat ik op de achtergrond een krantenbericht 

zie: ‘Militair pleegt zelfmoord in Uruzgan’.

Guido Weijers: “Een militair in Uruzgan pleegt zelfmoord. Sorry 

hoor, maar dan maak je het je tegenstander wel heel erg gemak-

kelijk.” Het publiek lacht. “Ik denk ook echt dat er een politieagent 

bij die mensen thuis is geweest, die belt daar aan: ‘Ahum, ik heb 

vervelend nieuws. U bent de moeder van... Hmm oke. Ik heb slecht 

nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is: uw zoon is doodge-

schoten van dichtbij. Het goede nieuws is: we hebben de dader en 

die is ook dood.’” Het publiek lacht weer. “Die man heeft zichzelf 

met zijn dienstpistool door zijn hoofd geschoten. Ik kan er niets aan 

doen maar ik heb maar één beeld voor me. Die man heeft zich in zijn 

auto zichzelf... Ik denk toch dat er een collega is geweest. Die loopt 

naar die legerjeep, die trekt die deur open. Die ziet die man liggen 

met z’n pistool tegen z’n hoofd, bloed uit z’n slaap, zo’n groot ga-

pend gat. Ik zie meteen linksbovenin, twee van die hokjes, kras kras 

kras, ongeschikt.” Het publiek lacht weer.

 Mobiel Geneeskundig Operatie Systeem

 Luitenant Van Scheijen beoefent de sport…

 Eenheden van 43 Mechbrig oefenden in Marnehuizen samen met

 Nieuwe rubriek in de Bizon

 Plaats waar tot vorig jaar Nederlandse militairen gevestigd waren

 Wapen van Russische makelij 

 Rocket Propelled Grenades

 Mascotte van Alfa-eskadron van 42 Tankbataljon

 Medical Evacuation

 Naam van oefening in Marnehuizen

 Post Traumatisch Stress Syndroom

 Rang van onderoffi cier

 Is verhuisd naar de Johannes Postkazerne in Havelte

Het nieuwe jaar is alweer even begonnen. Het lijkt wel alsof 

in de eerste weken van dit jaar in het voren gewerkt moet 

worden voor de rest van het jaar, want het is overal een 

drukte van belang. Mocht u desondanks toch nog even tijd 

vinden voor een beetje ontspanning, probeert u dan deze 

puzzel op te lossen. Als u de Bizon goed heeft gelezen, moet 

u de meeste antwoorden wel kunnen achterhalen. 

In ieder geval is de redactie bijzonder verheugd met de 

inzendingen vanuit Afghanistan. De winnaar komt deze 

maand echter gewoon uit Nederland: luitenant-kolonel bd 

Pier Gonggrijp. U krijgt een Irischeque toegezonden. 

Oudejaarsconference

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. 

Met een paar borrels op kan ik om veel grappen lachen, ook om harde grap-

pen. Maar bij deze verstomt mijn gezicht. Hoewel ik de betreffende sergeant 

nooit heb gekend, heeft zijn dood veel indruk gemaakt, net als op veel andere 

defensiemedewerkers. Ik kan me niet voorstellen dat iemand het in zijn hoofd 

haalt om hierover grappen te maken. En dat nog wel op de Nederlandse tele-

visie, met het risico dat zijn familie en vrienden kijken.

In het geval van zelfmoord wordt er door de media zorgvuldig afgewogen 

of het nieuwswaardig is. Vrijwel nooit is dit het geval, maar een zelfmoord 

van een militair in Afghanistan was dat wel. Dat is begrijpelijk. Maar mag elk 

nieuwsfeit door een cabaretier worden gebruikt om grappen over te maken? Ik 

was van plan om hem eens te bezoeken in het theater, maar dat zal ik achter-

wege laten. Als Guido Weijers een zelfmoord nodig heeft om er zelf beter van 

te worden, dan is voor mij de grap er af.

Guido Kobessen

Sectie communicatie

43 Ststcie
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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 15 februari 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.



Gespot
De nieuwjaarsduik is bij menig onderdeel van de brigade een vaste 
traditie. Het jaar kent geen goed begin zonder een ferme duik 
in het koude water. Ook 112 Pantsergeniecompagnie begon het 
jaar met een fris waterballet. Op maandag 8 januari marcheerde 
de compagnie door de regenachtige ochtend richting de genie-
put, net even buiten de kazerne. De compagnie moet echter een 
streepje voor hebben bij de weergoden. Juist op het moment dat 
de mannen en vrouwen zich luid brullend ter water stortten, brak 
een warm zonnetje door.  


