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mei 2009
Genist is een uitgave van het Regiment Genietroepen, bedoeld voor alle 
offi cieren, onderoffi cieren, korporaals, soldaten en burgers die bij het 
Regiment Genietroepen werken en de oudgedienden die er gewerkt 
hebben. Het is een blad van en voor ons allen. De redactie moedigt 
iedereen aan om artikelen aan te leveren.

Oplage: 6000 stuks

redactie
Aoo b.d. B.P.M. Oude Nijhuis
Aoo N. Stip
Dhr. J.W.H. Sonnemans
Aoo A.J.C. Timmermans
Maj b.d. J.H.A. Verhoeve

vormgeving & druk
Grafi sch Bedrijf, AVDD, Frederikkazerne, Den Haag

redactie-adres
redactie.genist@regimentgenietroepen.nl

aanleveren kopij
Bijdragen van regimentsleden of genie-eenheden worden hoog op 
prijs gesteld.
Kopij aanleveren via een mailbericht aan bovenvermeld redactieadres.
Aanleveren:
• Als worddocument zonder opmaak;
• Afbeeldingen van 300 dpi graag als losse jpg’s bijvoegen;
 LET OP. Bij versturen per mail worden de afbeeldingen verkleind.
 Gebruik deze optie NIET!
• Evt. in tekst aangeven welke afbeelding waar moet komen.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij en foto’s 
niet of gewijzigd te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor 
meningen, zienswijzen en verslaggeving van feitelijke gebeurtenissen, 
opgenomen in artikelen die zijn gepubliceerd onder de naam van de 
auteur.
Overname van artikelen uit dit blad is toegestaan met bronvermelding.

foto voorplaat
De eerste Wapendag, gehouden in 2008, was een groot succes. In de 
grote feesttent worden door jong en oud herinneringen opgehaald 
onder het genot van een drankje.

volgend nummer
De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende 
editie is 22 augustus 2009. Verschijningsdatum van het volgende 
nummer is 1 november 2009.
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Regiment Genietroepen
t.a.v. Regimentsadjudant
Postadres : MPC 73A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
Civiel tel : 073-6881333 mil: *06 -531-81333
Civiel fax : 073-6881560 mil: *06- 531-81560
Email : post.regimentgenietroepen@rnla.mindef.nl
Internet : www.regimentgenietroepen.nl

Stichting Vrienden van de Genie
Contactpersoon: Lkol b.d. J.J.M. Hogenboom
Esdoornhof 152, 8266 GN  Kampen

Stichting Veteranen Regiment Genietroepen
Contactpersoon: Hoofdoffi cier Toegevoegd OTCGenie
MPC 73A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
Email : veteraneninfo@regimentgenietroepen.nl
Internet : www.veteraneninstituut.nl

Stichting Geschiedschrijving Genie
Contactpersoon: Lkol b.d. J.J.M. Hogenboom
Esdoornhof 152, 8266 GN  Kampen

Stichting Historische Genieverzameling
Contactpersoon: Manager Geniemuseum, dhr. H. Sonnemans
MPC 73 A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught

Geniemuseum
Postadres : MPC 73 A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
Bezoekadres: VAN BRED.KAZERNE, geb K, Lunettenlaan 201, 
5263 NT  Vught
Militair tel: *06-531-81867 of 81897
Civiel tel : 073-6881867 of 6881897
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. 
In juli en augustus: elke zondag van 12:00 tot 16:30 uur. 
Andere dagen, alléén op afspraak.
E-mail : beheerder@geniemuseum.nl
Internet : www.geniemuseum.nl 

Oud-leden Fanfarekorps der Genie
Contactpersoon: Dhr. H. Danvers
Ravelstraat 6, 3438 XK  Nieuwegein
Email : hdanvers@casema.nl
Internet : www.olfkg.nl 

Reünistenorkest Genie
Contactpersoon: Dhr. J. van Wel
Marco Polorede 68, 2725 KR  Zoetermeer
Email : jagowe@wanadoo.nl
Internet : www.rogbigband.com 

Vereniging Offi cieren Genie
Secretaris VOG - lkol B.W. de Groot
Ruusbroecgaarde 67, 5343 JH  Oss

Vereniging Genie Onderoffi cieren
Secretaris VGOO - adj A.T.H. van Ooijen
Smaragd 22, 5345 TM  Oss
Internet: www.vgoo.nl

Vereniging Oud-Pontonniers en Torpedisten
Contactpersoon: Dhr. J. den Haan, secretaris, tevens 
vicevoorzitter
Zonnebloemstraat 27, 3202 KH  Spijkenisse
Internet : www.vopet.nl 

11 Geniecompagnie Luchtmobiel
Postadres : MPC 43 A, Postbus 9208, 6800 HK  Arnhem
Bezoekadres: ORANJEKAZERNE
Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TS  Schaarsbergen
Militair tel: *06-564-32778 fax: *06-564-33219
Civiel tel: 026-3532778 fax: 026-3533219

11 Pantsergeniebataljon
Postadres : MPC 35 D, Postbus 9, 8090 AA  Wezep
Bezoekadres: PR. MARGRIETKAZERNE
Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT  Wezep

41 Pantsergeniebataljon
Postadres : MPC 75 A, Postbus 33, 5688 ZG  Oirschot
Bezoekadres: GENM DE RUIJTER v. STEVENINCKKAZERNE
Eindhovensedijk 26, 5688 GN  Oirschot
Militair tel: *06 549 65305 fax: *06 549 65304
Civiel tel : 040-2665305 fax: 040-2665304

101 Geniebataljon
Postadres: MPC 35 D, Postbus 9, 8090 AA  Wezep
Bezoekadres: PR. MARGRIETKAZERNE
Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT  Wezep

Opleidings- en Trainingscentrum Genie
Postadres : MPC 73 A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
OTCGenie - Staf - bezoekadres:
VAN BREDERODEKAZERNE - geb H
Lunettenlaan 102, 5263 NT  Vught

Dienst Vastgoed Defensie (DVD) 
DVD - Centrale Directie
Binckhorstlaan 135, 2516 BA  Den Haag
Postbus 20703, MPC 58 L, 2500 ES  Den Haag
Telefoon (070) 339 79 78 Fax (070) 339 79 79 

DVD - Directie Zuid
Spoorlaan 175, 5038 CB  Tilburg
Postbus 412, MPC 71 D, 5000 AK  Tilburg
Telefoon (013) 511 78 00 Fax (013) 511 79 99 

DVD - Directie West
Daalsetunnel 101, 3513 AG  Utrecht 
Postbus 8002, MPC 55 A, 3503 RA  Utrecht 
Telefoon (030) 245 67 89 Fax (030) 245 67 88 

DVD - Directie Noord
Dr. Stolteweg 40, 8025 AX  Zwolle
Postbus 40184, MPC 35 H, 8004 DD  Zwolle
Telefoon (038) 457 23 00 Fax (038) 457 23 99
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De eerste Genist markeerde het 260-jarig bestaan van het 
Regiment Genietroepen. Op 16 mei vorig jaar vierden we dit 
lustrum en uit de reacties maak ik op dat menigeen het een 
prachtig feest vond. De waardige en stijlvolle herdenking pal 
naast ons regimentshuis, de up-to-date genie-informatie, 
de sportactiviteiten, het optreden van de Pipers van kapitein 
b.d. Jan Pit, het optreden van het Oud-leden Fanfarekorps 
Genie van kapitein b.d. Hans Danvers en niet te vergeten het 
hoge reünie-gehalte leverden voor velen een onvergetelijke 
dag op. Het beviel zo goed dat we hebben besloten om onze 
regimentsverjaardag elk jaar gezamenlijk te vieren. We doen 
dat op de Van Brederodekazerne in Vught onder de naam 
Wapendag Genie. Wel passen we de jaarlijkse opzet iets 
aan. Op dag X (dit jaar op 14 mei) wordt een “sportdag met 
geniekarakter” gehouden. Daarbij strijden de deelnemende 
compagnieën om de Baron de Torcy wisseltrofee. Na de 
wedstrijden volgt er natuurlijk nog een derde helft: een 
feestavond. Deze hele eerste dag is bedoeld  voor alle actief 
dienenden van ons wapen. 

Op dag X+1 (15 mei dus) zijn ook alle post-actieve 
regimentsleden welkom en ook de partners van zowel de 
actieve als de post-actieve leden. Deze dag heeft grotendeels 
dezelfde programmering als de viering van vorig jaar. We 
beginnen met het herdenken van de kameraden die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Naast het Huis van het Regiment 
verrijst momenteel het nieuwe Geniemonument en ik verwacht 
dat we de plechtigheid daar kunnen houden. Ik ben ervan 
overtuigd dat het wederom een mooie en vooral ook waardige 
herdenking wordt. 
Daarna volgt er een interessante informatiemarkt met nieuw 
materieel en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Ik 
verwacht dat de nieuwe geniedoorbraaktank Kodiak en de 
beoogd opvolger van de Leopard-I Bruglegger - de Leguaanbrug 
op Leopard-II onderstel -  er ook bij zullen staan. En verder is er 
vooral tijd voor de grote familiereünie waarbij we elkaar, onder 
het genot van een hapje en een drankje en de muziek van ons 
fanfarekorps, kunnen vertellen hoe het met ons gaat.

Met het regiment gaat het, zo kan ik u melden, in ieder 
geval goed. Dat kunt u onder meer lezen in het stuk van 
onze RA. Het is ook af te lezen aan de werkzaamheden die 

de verschillende stichtingen van ons regiment ontplooien. Ik 
noem de Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen 
die probeert om de vele activiteiten van ons Regiment 
gefi nancierd te krijgen. Ik noem verder de Stichting Historische 
Genieverzameling die het Huis van het Regiment niet alleen 
in stand houdt, maar het tegelijkertijd steeds mooier maakt. 
In deze Genist presenteert deze stichting zich. Ik noem 
ook de Stichting Geschiedschrijving van de Genie die onze 
geschiedenis op schrift vastlegt. Hun boeken kunt u kopen 
in het Huis van het Regiment. Ook noem ik de Stichting 
Oud-Leden Fanfarekorps Genie die ervoor zorgt dat onze 
regimentsfanfare muziek kan blijven maken. Het OLFKG heeft 
overigens een nieuwe naam gekregen: Fanfarekorps Regiment 
Genietroepen. Ook zij presenteren zich in deze Genist en 
roepen daarbij nieuwe leden op om hen te komen versterken. 
Ik ondersteun die oproep van harte! Er is overigens nog een 
orkest: het Reünistenorkest Genie en dat zal ongetwijfeld in 
de toekomst ook wel eens te horen zijn op onze feestdagen. 
Ten slotte noem ik de jongste van het stel: de Stichting 
Veteranen Regiment Genietroepen. Ook deze stichting, die 
recent is toegetreden tot het Landelijke Veteranen Platform, 
presenteert zich in deze uitgave van Genist. Vanaf deze 
plaats dank ik alle regimentsleden die zich in deze stichtingen 
vrijwillig inzetten voor ons regiment. Ik doe dat namens alle 
andere regimentsleden en hun partners. En tenslotte wil ik u 
attenderen, voor zover dat nodig zou zijn, op een paar hoogst 
opmerkelijke individuen binnen ons regiment, namelijk de drie 
oud-pontonniers, die alweer tien jaar lang de ene na de andere 
baileybrug regelen en bouwen in Zuid-Soedan: de genie-
veteranen met een “Mission impossible?” (bladzijde 11). Het 
vraagteken is van henzelf, maar hun resultaten mogen gerust 
met een uitroepteken worden aangegeven!

Beste regimentsleden. Onze regimentsverjaardag is bijna 
aangebroken. Dit jaar vieren we die op 14 en 15 mei. De 
RA en ik, maar zeker ook degenen die zich dit jaar hebben 
ingezet om er prachtige dagen van te maken, hopen velen van 
u te mogen verwelkomen. Op voorhand wens ik u een zeer 
genoeglijke verjaardag. Alvast gefeliciteerd! Sodeju! 

Commandant Regiment Genietroepen,
kolonel Tjeerd de Vries.

30 3

voorwoord  Regimentscommandant evenementenkalender

Donderdag 14 mei Regimentssportdag
Vrijdag 15 mei Vught, 261ste regimentsverjaardag, sportdag genie voor actief 

dienenden
 OLFKG - Wapendag van het Regiment Genietroepen,

tevens reünie oud-muzikanten van het Fanfarekorps der Genie
op de Van Brederodekazerne te Vught

Zaterdag 16 mei OLFKG - Concert in De Speeldoos te Vught (aanvang 20.30 uur)
Donderdag 28 mei (optie) OLFKG - Beëdiging te Vught, Museumplein.

Zaterdag 6 t/m zondag 7 juni Landmachtdagen, Amersfoort
Vrijdag 5 t/m zondag 7 juni OLFKG - Zierikzee, i.h.k.v. herdenking 250 jaar overlijden

Georg Friedrich Händel met een Händel-weekend.
Vrijdag 5 juni OLFKG - Concertuitvoeringen op een boot op de Oosterschelde, 

“Water Music“ 
Zaterdagavond 6 juni uitvoering “Royal Fireworks“ in het centrum of Grote kerk met 

vuurwerk
Zondagmorgen 7 juni OLFKG - Kerkdienst in de Grote Kerk 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni Luchtmachtdagen, Vliegbasis Volkel
Vrijdag 26 juni OLFKG - Korte rondgang door Ridderkerk, 16.30 - 18.00 uur Concert
Zaterdag 27 juni OLFKG - Deelname Veteranendag Den Haag
Maandag 29 juni Veteranendag

Zaterdag 4 juli OLFKG - Concert in Heerde (Heerder strand)
Vrijdag 10 t/m zondag 12 juli Marinedagen, Den Helder
Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juli 93e Nijmeegse Vierdaagse
Donderdag 23 en vrijdag 24 juli OLFKG - Vierdaagse feesten in Cuijk.
Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus OLFKG - Taptoe t.g.v. herdenking 250 jaar Slag bij Minden.

September (optie) OLFKG - Deelname i.h.k.v. de Fortenmaand
Vrijdag 18 september (optie) OLFKG - Taptoe Ede
Zaterdag 19 september OLFKG - Medewerking aan Taptoe te Sleeuwijk,

achter winkelcentrum “De Es”

Oktober (optie) OLFKG - Optreden in Austerlitz of Alphen a/d Rijn
Zaterdag 10 oktober Open Dag Marechaussee, overal in Nederland tijdens de Landelijke 

Politiedag
Maandag 12 oktober Uitreiking Herinneringsspeld Genie, Vught
Zaterdag 24 oktober (optie) OLFKG - Concert Vught i.v.m. 65 jaar bevrijding en deelname aan 

optocht

November 2009 (optie) OLFKG - Concert Oisterwijk
Donderdag 5 november Regimentsdiner Onderoffi cieren Genie, Vught
Vrijdag 6 november Genie Informatiedag, Vught
 Regimentsdiner Offi cieren Genie, Vught 

December 2009 (optie) OLFKG - Concert Doorn

Geachte regimentsgenoten,

Voor velen van u valt ons regimentsblad Genist voor de tweede 

keer thuis op de mat. Een tijdelijk redactieteam trakteerde in april 

2008 alle regimentsleden op een prachtige eerste uitgave. Ik hoorde 

veel positieve reacties en dat doet mij veel plezier. Namens ons 

allen dank ik dat team voor hun eerste zeer geslaagde proeve van 

bekwaamheid! En het tijdelijke team heeft gelukkig ingestemd met 

een vaste aanstelling, uiteraard geheel belangeloos, zoals dat voor 

al onze vrijwilligers geldt. Ik hoop dat zij ons nog van vele mooie 

Genisten zullen voorzien. Vanaf nu zal het blad twee keer per jaar 

uitkomen. Nu, rond 1 mei, het voorjaarsnummer en rond 1 november 

een najaarseditie. De redactie licht de  achtergronden hiervan toe op 

bladzijde 5. 
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Ook mij is gevraagd een stukje te schrijven in ons regiments-
blad “Genist”.
En waarover ga je het dan als RA hebben? Hoe goed we het 
allemaal voor elkaar hebben? Of wat er allemaal nog verbeterd 
kan worden? Of over onze regimentsverjaardag? Eigenlijk te 
veel dingen om op te noemen. Als je dan plaats neemt achter 
de pc is dat eigenlijk best moeilijk. Waar begin je en wat ga je 
vertellen? Ik kan natuurlijk uren vertellen over wat ik allemaal 
doe, maar zit daar iemand op te wachten?

Toch wil ik het gaan hebben over de taken van de RA, al 
zullen de meesten die natuurlijk wel kennen. Want eenieder 
binnen ons regiment is de RA in al die jaren wel eens ergens 
tegen het lijf gelopen. Sinds 1968 hebben we alweer zes 
regimentsdjudanten gehad. Allen hadden ze de zelfde taken: 
vaandeldrager en uitdrager van de vele tradities die ons 
regiment rijk is.

Vele, zo niet alle, genisten zijn beëdigd op ons vaandel. In 
Wezep, Havelte, Oirschot, Schaarsbergen en het laatste jaar in 
Vught. Zelfs op oefeningen hebben we beëdigd. En ook niet-
genisten zijn op ons vaandel beëdigd. We maken daar altijd 
met z’n allen iets moois van, want je wordt maar eenmaal in je 
leven beëdigd. We doen dit voor de gewapende troep en vele 
militaire genodigden. Ook de familie wordt hierbij uitgenodigd 
omdat we dit met z’n allen erg belangrijk vinden. En als je dan 
als vaandeldrager al die gezichten ziet dan weet en voel je 
gewoon, dat iedereen dit belangrijk vindt. 

Na elke beëdiging worden de tradities uitgedragen; de 
tweede taak. Ook dit gebeurt al jaren, al zijn er natuurlijk 
wel dingen veranderd in die tijd. Maar de basistradities, de 
marketentster met haar kruikje, het glaasje zonder voetje, het 
regimentsboeket, de eregalerij, het Mineurslied en het borreltje 

met de peddel zijn altijd hetzelfde gebleven, alleen hoe het 
verhaal verteld wordt, dat verandert een beetje.

Wat ook is veranderd zijn de fi nanciële middelen. Moest de 
eerste RA alles bij elkaar sprokkelen om een boeket en een 
borreltje te kunnen geven; nu is er een budget voor. Alleen is 
dit budget veel te klein om al die dingen die we tegenwoordig 
doen te kunnen bekostigen. Dit is allemaal wel te verklaren. 
Ik hoefde vroeger niet gemiddeld vier keer per week naar 
het vliegveld om vele regimentsleden uit te zwaaien. Er 
waren lang niet zoveel medaille-uitreikingen als nu, omdat 
er met het dienstplichtige leger geen soldaten en bijna geen 
korporaals twaalf jaar in dienst zaten. Ook bij de opleidingen 
kwam het regiment niet zoveel in beeld. Tegenwoordig 
zijn we bij elke basisopleiding vertegenwoordigd, of dit nu 
de soldaten en korporaals zijn, of de onderoffi cieren en de 
offi cieren die komen aanmeren. Verder zijn we aanwezig bij 
de Bloesemtocht, de Vierdaagse en bij de Herinneringsspeld 
Genie. Men kan dus wel nagaan dat er veel meer geld nodig 
is. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het overlijden 
van collega’s, actief of post-actief, of de herdenkingen van 
gevallen wapenbroeders zoals in Vught, Dordrecht, Den Haag, 
Roermond en Schaarsbergen. Ook daar staan we als Regiment 
Genietroepen, namens jullie allemaal, door persoonlijke 
aanwezigheid en door een krans of bloemstuk.

We hebben te weinig budget, zoals ik al schreef, maar hoe 
bekostigen we dit alles dan? Het antwoord is: we kunnen dit 
niet zonder ieders steun. Onze regimentscommandant stuurt 
jaarlijks de zogenaamde bedelbrief naar ieder regimentslid 
met het verzoek om geldelijke steun. Dit hoeven geen grote 
bedragen te zijn, maar vele kleintjes vormen samen ook een 
groot bedrag.

Als we met z’n allen willen dat onze tradities en daarmee de 
uitdrukking van onze verbondenheid tot in lengte van jaren 
moeten kunnen doorgaan, dan roep ik elk regimentslid op om 
daar dit jaar eens even bij stil te staan. En als dan de brief met 
acceptgiro in de bus valt, deze niet meteen weg te gooien, 
maar nog eens aan deze brief van de regimentsadjudant te 
denken. Dan denk je vanzelf ook aan onze mooie tradities en 
vul je de acceptgiro in!

Mannen en vrouwen van het Regiment Genietroepen. Het 
ga jullie allen goed. Zorg, waar je ook bent, goed voor elkaar 
maar ook zeker voor jezelf.

Jullie regimentsadjudant,
Cees van Vessem

Mooie klankkleur
De huidige dirigent, Peter Poel, zat vroeger bij het 
Fanfarekorps der Genie en heeft in zijn actieve loopbaan 
zijn muzikale sporen verdiend; hij zwaait nu met veel plezier 
de muzikale scepter over zijn genisten. Uiteraard wordt de 
“militaire fanfaremuziek” gespeeld, maar er staan ook veel 
moderne nummers op het programma. De omvang van 
het orkest, circa 65 muzikanten, met alle mogelijke fanfare-
instrumenten, resulteert in een bijzonder mooie klankkleur 
waarin alle ’partijen’ zijn vertegenwoordigd. 
Samenzijn en musiceren zijn belangrijk, maar ook het gevoel 
dat je voorheen bij de genie diende en er nu weer terugkeert. 
Uw Regimentsorkest zal op 15 mei de 261ste verjaardag van 
ons regiment muzikaal ondersteunen en wij hopen u hierbij te 
mogen begroeten. 
Wij zullen de regimentsverjaardag ook elk jaar gebruiken 
om de reünies van de diverse lichtingen van ons (vroegere) 
Fanfarekorps der Genie te organiseren.

Een blik op onze website is voldoende om een goed beeld 
te krijgen van wat we allemaal doen en daar staan tevens de 
repetitie-data van onze maandelijkse bijeenkomsten in de Van 
Brederode-kazerne in Vught op. U bent altijd welkom om deze 
te beluisteren.
U kunt een belangrijke rol spelen bij het voortbestaan van ons 
regimentsorkest. In de eerste plaats natuurlijk door donateur 
te worden. Dat kan voor een klein bedrag (een mailtje naar 
onderstaand adres volstaat). Als u zelf een fanfare-instrument 
bespeelt zien we u graag lid worden van het korps. Of 
misschien kent u muzikanten die bij ons zouden willen spelen.

Voor info over het orkest kunt u schrijven, bellen, of mailen naar:
H. Danvers A. de Kluijver
Ravelstraat 6 Goudenregenplantsoen 191
3438 XK  Nieuwegein 2982 TD  Ridderkerk
030-603 64 31 0180-41 52 15
hdanvers@casema.nl a.de.kluijver@hetnet.nl

Beediging in WezepBeediging in Wezep

Kees Eijkelenboom, 60 jaar, Stuifzand

Jullie stelden mij enkele vragen over hoe ik tegen het Regiment Genietroepen aankijk. 
Graag wil ik daarop reageren, maar ik ben geen genist…..

Hoewel, jullie regimentsadjudant noemde mij een halve genist en daarom kreeg ik bij mijn 
afscheid uit werkelijke dienst van hem dan ook het halve recept “rats, kuch en bonen”. 
Maar bij het afscheid met de bekende marketentsters mocht ik wel gebruik maken van de 
roeispaan, dus ik ben toch wel een goeie halve genist.

De reden van deze aparte status ligt mijn ruim vijfjarige plaatsing bij 41 Geniebataljon in 
Seedorf (okt 1974 t/m juni 1980). Deze periode is van beide zijden zo goed bevallen, dat 
ik erna altijd welkom was bij de genie. Vooral bij mijn uitzendingen kon ik een beroep doen 
op de genisten. Zij hebben mij destijds in Haris (Libanon) uitstekend geholpen met het 
effi ciënter inrichten van de bataljons hulppost.

Mijn mooiste jaren in mijn 37-jarige loopbaan waren de vijf jaar bij 41Gnbat en mijn functie als commandant van 570 
MOGOSpel. Na 41 Geniebataljon heb ik nog gesolliciteerd bij de duikeropleiding, maar ik moest naar het OCMGD om les te 
gaan geven aan de SRO en zo kwam er een eind aan de intensieve samenwerking met de genie. Maar als halve genist heb ik 

mij toch geregistreerd op de regimentssite en ik ben vorig jaar mei in Vught wezen kijken 
hoe de genie de regimentsverjaardag/sportdag heeft georganiseerd. Ook trouwens omdat 
ik in een werkgroep zit, die tracht de “Stichting Geneeskundige Troepen”gestalte te geven.

Ik heb waardering voor jullie regiment en ik vind dat jullie de kreet “Niet lullen maar 
doen!” moeten blijven gebruiken en waarmaken.

Een vriendelijke groet van kapitein bd der geneeskundige troepen Kees Eijkelenboom

Van de regimentsadjudant

Mannen en vrouwen van het
Regiment Genietroepen…..,

www.olfkg.nl



“De Genie voortdurend in beweging.” Dat is het thema dat 
gekozen is voor de viering van de 261-ste verjaardag van het 
Regiment Genietroepen op 14 en 15 mei aanstaande. En ook 
de redactie van uw regimentsblad GENIST heeft getracht dit 
thema te laten doorklinken.

Beweging is overal. De geniebataljons bewegen heel veel, 
zowel in geografi sche afstand (Afghanistan), als in nieuwe 
taken, zoals search. De luchtmobiele geniecompagnie beweegt 
zelfs zoveel dat men niet in de gelegenheid was een artikel 
over hun wel en wee te schrijven. Maar dat maken ze in het 
volgende nummer vast wel weer goed. Genieveteranen komen 
in beweging met een nieuwe stichting. Het Geniemuseum 
beweegt; kom maar eens kijken naar het gerenoveerde 
gebouw en de uitgebreide expositie. En zelfs de geniemuziek 
beweegt: de ‘oudjes’ treden immers marcherend op. En ze 
zijn gepromoveerd tot het offi ciële orkest van het Regiment 
Genietroepen! U leest het allemaal in dit nummer.

Wie volgens ons het meest beweegt, is de regimentsadjudant. 
Hij rijdt en vliegt vele duizenden kilometers om onze 
wapengenoten, waar ze ook zijn en wat ze ook doen, een hart 
onder de riem te steken.

Wie bent u, de lezer? En wie zijn wij, de redactie?
U bent lid van het Regiment Genietroepen. Bent u werkzaam 
bij een genie-eenheid, of bent u lid van de VOG, de VGOO of 
de VOPET, dan bent u automatisch ook lid van het regiment. 
Anders hebt u zich aangemeld via de website van het 
Regiment Genietroepen. U allen, totaal zo’n 5.500 personen, 
krijgt dit blad thuis.
Wij als redactie bestaan uit actief-dienenden en enkele 
post-actieven. We proberen interessante artikelen te (laten) 
schrijven voor de verschillende groepen. We willen geen 
onderoffi ciers- of offi ciersblad zijn; die bestaan al (of: 
nog?). We werken voor het regiment en proberen daarin 
de verschillende groepen te bedienen. En soms worden 
we zelf bediend. Kijk maar eens naar de korte stukjes, die 
oudgedienden hebben ingestuurd, nadat we hen per mail 
enkele vragen hadden gesteld.

Van de redactie
Deze GENIST is pas het tweede nummer van dit nieuwe 
blad. Het eerste verscheen vorig jaar mei, voorafgaand aan 
de viering van 260 jaar Regiment Genietroepen. Intussen is 
duidelijk geworden dat het Wapen der Genie twee jaarlijkse 
evenementen gaat organiseren. Op 14 mei wordt er in 
Vught een sportdag gehouden voor de genie-eenheden, met 
een feestavond er achter aan. Op de Wapendag op 15 mei 
staat het hele regiment centraal. Trefwoorden: herdenking, 
samenzijn, reünie, maar ook informatiemarkt. In november 
volgt dan het ene jaar de bekende Genie-informatiedag; en het 
andere jaar een symposium over een actueel onderwerp. Beide 
activiteiten zijn zowel voor actief dienenden, als voor de post-
actieven toegankelijk. En natuurlijk vinden er in november ook 
de bekende regimentsdiners voor onderoffi cieren en offi cieren 
plaats. Wij gaan GENIST twee keer per jaar uitbrengen, 
namelijk 1 mei en 1 november. In dit voorjaarsnummer ligt het 
accent op regimentszaken (brief van de regimentsadjudant; 
Geniemuseum, Geniefanfare, nieuwe stichting voor 
genieveteranen, met natuurlijk ook enige aandacht voor 
de genie-eenheden. Het najaarsnummer heeft een meer 
operationeel accent, met nieuws over de dan komende Genie-
informatiedag (met alvast dank aan het Kenniscentrum voor 
hun artikelen). En misschien kunnen we ook uw stuk plaatsen: 
schrijf ons als u iets kwijt wilt aan uw regimentsgenoten.

Natuurlijk willen we diegenen bedanken, die dit blad 
mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats natuurlijk alle 
auteurs. Vervolgens de mensen van de afdelingen Grafi sche 
Vormgeving en Reproductie van Defensie in Den Haag. En 
in eigen huis nog een dankwoord aan de mensen van Staf 
OTCGenie, die druk zijn geweest met het ledenbestand en 
aanverwante zaken.

Ten slotte bedanken we u, lezer. Zonder lezers geen GENIST. 
We wensen u enkele aangename leesuurtjes toe.
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OLFKG
Met veel enthousiasme kwamen de oud-muzikanten op 20 
september 1997 uit heel het land bijeen in de Lunettenkazerne 
in Vught voor hun eerste repetitie. Deze datum hanteren we 
dan ook als de oprichtingsdatum van ons fanfarekorps met als 
eerste naam Oud-leden Fanfarekorps der Genie (OLFKG).
Dankzij de inzet van de initiatiefnemers en met de facilitaire 
steun van Defensie, konden deze oud-dienstplichtige 
muzikanten elkaar weer treffen en met elkaar musiceren. Dat 
de onderlinge band tussen hen groot is, blijkt uit het feit dat 
velen elke maand de moeite nemen op de vrije zaterdag af 
te reizen naar Vught om daar te repeteren. Dan worden de 
banden van weleer aangehaald en tonen zij hun muzikale 
kwaliteit in het orkest. Vele oud-kameraden uit de diverse 
lichtingen hebben elkaar weer gevonden en gezelligheid en 
muziek maken gaan gelijk op.

Het eerste optreden van het OLFKG was de commando-
overdracht op de Prinses Margrietkazerne in april 1998. 
De andere optredens tijdens het 250-jarig bestaan van het 
Regiment Genietroepen in 1998 bleken vervolgens ook een 
groot succes. Reden genoeg om het orkest voort te laten 
bestaan. Dat was mede te danken aan de faciliteiten van het 

regiment en de saamhorigheid van de leden van het orkest. Zij 
ontwikkelden zich tot een hecht korps van een hoog muzikaal 
niveau.

Outfi t
Na aanvankelijk te hebben opgetreden in moderne 
gevechtskleding van de Koninklijke Landmacht, werd rond 
de eeuwwisseling duidelijk dat een korps met een dergelijke 
potentie een betere outfi t moest hebben. Dat werd een replica 
van een historisch genie-uniform uit 1888, wat we konden 
aanschaffen door giften van culturele organisaties, met steun 
van (delen) van Defensie, uit de omzet van optredens en ook 
uit een eigen bijdrage van de leden.
 
Fanfarekorps Regiment Genietroepen 
Rond de eeuwwisseling reorganiseerde Defensie zijn 
muziekkorpsen en daardoor bestond er geen directe één-op-
één-relatie meer tussen het Regiment Genietroepen en een 
militair beroepsorkest. Dit was voor het regiment aanleiding 
om het OLFKG per 1 januari 2006 aan te stellen als offi cieel 
Regimentsorkest van het Regiment Genietroepen. Een unieke 
situatie waar wij bijzonder trots op zijn!
Dit jaar heeft het orkest, met steun van de Stichting 
Herculesramp 1996 en onze regimentscommandant, 
toestemming gekregen voor een naamswijziging. Het OLFKG 
heet voortaan Fanfarekorps Regiment Genietroepen (FRG), 
waarbij uiteraard het handhaven en uitdragen van de tradities 
van het Regiment Genietroepen en het vroegere Fanfarekorps 
der Genie gewaarborgd blijven. Ongetwijfeld zal er in de 
volksmond een kortere naam ontstaan, bijvoorbeeld de 
Geniekapel of het Fanfarekorps der Genie. 

Inmiddels is het orkest veelgevraagd bij offi ciële gelegenheden 
en taptoes. Naast de maandelijkse repetities, geven we 
concerten en nemen we deel aan taptoes in binnen- en 
buitenland. We treden op in diverse grote steden in Duitsland 
en Oostenrijk in het kader van de Musikparade. Tienduizenden 
bezoekers genieten daar van hun optreden.Op de binnenplaats van het Kasteel van Breda

Offi ciële naam: “Fanfarekorps van het Regiment Genietroepen”, maar in de volksmond:

Het Fanfarekorps der Genie
of de Geniekapel
Het Regiment Genietroepen, 
het oudste regiment van de 
krijgsmacht, vierde in 1998 zijn 
250-jarig bestaan en dat zou groots 
worden aangepakt. Vanuit een 
civiel initiatief werd daarom reeds 
begin 1997 besloten om vrijwel 
alle dienstplichtige oud-muzikanten 
van de ’Geniekapel’, zoals het 
fanfarekorps in de volksmond werd 
genoemd, uit te nodigen voor een 
eerste bijeenkomst en repetitie. 
Uitgangspunt was het orkest voor 
te bereiden op de festiviteiten en 
muzikale activiteiten tijdens de 
viering van 250 jaar Regiment 
Genietroepen.

Kolonel b.d. Bert van der Veen,
voorzitter Stichting ons Regimentsorkest

Peter Verheul, 72 jaar, Australië

My name is Peter Verheul, I am 72 years of age, retired and residing at Toowoon Bay New 
South Wales, Australia. This is a small coastal town approx 100 km north of Sydney.

I was called up for national service in 1956. After basic training In Vught was completed 
I was selected for non commission offi cer training in Soesterberg. After successfully 

completion there I was promoted to sergeant and 
served out my remaining time until May 1958 in 
Nunspeet. I can not recall what the unit was called. 

I came from a small village near Rotterdam and was 
quite apprehensive when called up for army service 
after a few weeks. I found that army life was not too 
bad and settled down happily. Looking back after all those years I am happy to say that it 
made me a confi dent person who could stand on his own feet in civilian life. Also the non 
com training gave me skills that I was able to use later in my working life as well.

The best advise I can give to any serving member of the GENIE Regiment is this: use your 
time to obtain as many skills as you can get. Many of the skills you learn in the military are 
also of great use in civilian life.
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daarin vertegenwoordigers van het OTCGenie en van elk 
geniebataljon. De aan te passen opleiding:
- is gericht op het huidige optreden;
- behandelt ook onderwerpen die nu paraat minder aandacht 

krijgen, om te zorgen dat deze kennis niet verloren gaat; 
- past in de op handen zijnde nieuwe loopbaanmogelijkheden 

van de onderoffi cier;
- is, conform de Leidraad Opleiden en Trainen (LOT), 

competentiegericht.

De aangepaste opleiding zal bestaan uit een algemeen 
deel voor alle genie-onderoffi cieren  en meerdere delen die 
gerelateerd zijn aan verschillende functies. Na één of meer 
functiegerelateerde delen is de aspirant onderoffi cier opgeleid 
voor een zogenaamde ‘juniorfunctie’. Dit zijn startfuncties in 
meerdere vakgebieden.
Dit wordt ook uitgewerkt in het nieuwe loopbaanbeleid 
onderoffi cieren, wat naar verwachting begin 2010 van kracht 
wordt. Daarmee vervalt ook de verplichting tot het volgen 

van een tweede vakgebied. De 
onderoffi cier kan dan voorkeuren 
aangeven en invullen binnen 
zijn loopbaan. Natuurlijk 
moet dit passen binnen de 
organisatiebehoefte. In de aan te 
passen opleiding, die in de loop 
van 2010 van start gaat zullen 
uiteraard veel onderwerpen uit 
de huidige opleiding terugkomen; 
die ook door de toekomstige 
onderoffi cieren beheerst moeten 
worden.

Ook deze opleiding zal niet 
eeuwigdurend zijn. In feite lopen 
we altijd achter bij de realiteit. Dit 
is een aandachtspunt voor ons 
allen en moet altijd voldoende 
aandacht krijgen, zodat de 
ruggengraat van de genie optimaal 
wordt opgeleid en gevormd.

Geert Coenders, 35 jaar, Broekhuizenvorst (Limburg)

Ik was bij 41 Pantsergeniecompagnie beter bekend als, Geert ‘Jim Sap’ Coenders. Mijn beste herinneringen? De grote 
kameraadschap en ook mijn twee uitzendingen naar Bosnië, Dutchbatt-1 en IFOR-1. Maar dat ik bij IFOR-1 zo vaak verloor 
van Rob Delnoy, Giorgio Utzeri en Dies Koenen met Axis & Allies, een bordspel, dat ben ik ook nog niet vergeten. 

Sinds enige tijd heb ik weer contact met Frans Smulders, mijn 
compagniescommandant bij Dutchbatt-1. Met hem ben ik vorig jaar 
naar een reünie van Dutchbatt gegaan en hij wees mij toen op de 
wapendag van afgelopen jaar. Ik heb me via de site aangemeld voor die 
dag en ik heb een geweldige dag gehad! Veel oude bekenden gezien. 
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik samen met Frans, Arjan van de 
Vondervoort en Paul van Berkel in mei dit jaar een week naar ga Bosnië 
om alle plekken te bezoeken waar we destijds hebben gezeten.

Het Regiment Genietroepen is een geweldig regiment: alles voor elkaar 
over hebben door dik en dun. Dit heb je nodig als je met elkaar het 
veld ingaat, maar zeker als je samen een missie uit moet voeren. En hoe 
ellendig de situatie ook is waar je in zit: een genist verzint altijd een list!

Naast de regimentscommandant en de regimentsadjudant 
worden alle functies en taken door vrijwilligers uitgevoerd. 
Soms zijn dat actief dienende burgers en militairen maar ook 
postactieve burger en militairen. Bij de stichting Historische 
Genieverzameling zijn diverse vrijwilligers (‘bd-ers’) actief.

In 2008 is de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen 
opgericht. Zie het artikel op bladzijde 8. De viering van 
het 260 jarig bestaan was aanleiding om voor het eerst 
genieveteranen en oud genisten uit te nodigen. Dit gaat een 
jaarlijks terugkerende activiteit worden. Dit betekent extra 
ondersteunende activiteiten. De regimentscommandant roept 
regimentsleden, en vooral ex-genisten/veteranen, op zich 
aan te melden als vrijwilliger.

Het regiment is op zoek naar enthousiaste regimentsleden die 
o.a. op een van de volgende gebieden actief willen zijn:
• Ondersteunen regimentssecretariaat
 (o.a. ledenadministratie, telefonische helpdesk, e.d.).
• Communicatie (o.a. redactie Regimentsblad, website 

bijhouden, perscontacten).
• Ondersteunen organisatie Wapendag Genie.
• Bestuursfuncties.
• Diverse werkgroepen.

U kunt via de website (info@regimentgenietroepen.nl) 
uw belangstelling kenbaar maken. U hoeft daarbij nog 
geen specifi eke interessegebied kenbaar te maken. Na de 
wapendag zal er een vrijblijvende informatiebijeenkomst 
worden belegd voor de belangstellenden.

OPROEPOPROEP
Het regiment heeft uw hulp nodig! Het regiment heeft uw hulp nodig! 

Peter Schröder, 40 jaar, Weurt

Mijn laatste onderdeel was de ABOO (aspirant-beroepsonderoffi ciersopleiding). 
Hier ben ik instructeur geweest van december 1999 tot oktober 2006. Veel te lang 
natuurlijk, maar dit had o.a. te maken met het volgen van een studie. Voor mijzelf 
vond ik dit niet te lang, aangezien de Sappeursschool toch veel mogelijkheden bood 
om je te ontwikkelen.

Als OPC werkte ik samen met Jan Pols, Jan Boot en Han Wissink (en vele anderen). 
Dat maakte van deze periode een actieve, leerzame, maar ook erg leuke periode. 
Maar als commandant van de brugleggende tank heb ik de meeste ervaringen 
opgedaan. Van 1992-1994 waren er weinig brugleggers inzetbaar en dus had ik elke 
maand wel een grote oefening. Samen met Sander van Ophoven ondersteunden 
wij hele bataljons of een brigade-oefening. Hierdoor kreeg je een geweldig overzicht 
wat er op deze niveaus gebeurde. En veelvuldig samenwerken met dezelfde 
teamcommandanten leverde goede verstandhoudingen en resultaten op.

Tja, wat was het allermooiste? Als ik terugdenk, denk ik aan veel verschillende situaties met veel verschillende mensen. Dit 
geheel maakt het eigenlijk geweldig!
Balen? Ja, ook wel. Maar volgens mij hoef ik hier geen uitleg over te geven: gelukkig is het beleid (twee vakgebieden) eind 
vorig jaar gewijzigd. Mijn grote voordeel hierbij is dat ik mij door de situatie heb omgeschoold naar het civiele onderwijs. Dit 
zie ik toch als een groot doel in mijn leven: het overdragen van kennis.

Ik heb 18 jaar binnen de genie gewerkt. 18 jaar die ik gelijk weer zou overdoen, met hier en daar wat verbeteringen. Ik 
probeer zoveel mogelijk te volgen wat er gebeurt en ben tot nu toe een trouw bezoeker van het regimentsdiner. Je kan met 
iedereen over deze periode praten, maar met mede-genisten zit je natuurlijk in de beste setting. Ik zie dit als een mogelijkheid 
om contact te houden met een aantal geweldige mensen met wie ik heb mogen werken. Ik hoop ook dat op deze manier 
meer oud-genisten de weg naar bijvoorbeeld het regimentsdiner vinden. Dit blijft een geweldige reünie voor mij.

Ik hoop dat jullie ervoor zorgen dat ik over vele jaren nog steeds vol trots kan zeggen, op het moment dat iemand over de 
genie praat: “De genie; daar heb ik ook bij gezeten!”
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Maar het is nog niet voorbij: Tot en met 2010 gaan zowel 413 
Pagncie(zw) als 412 Pagncie(zw) nog een tweede keer op 
uitzending. 

Compagnie Missie Van Tot

413 Pagncie(zw) TFE-2 nov-07 mrt-07

41 Ststcie PRT-3 apr-07 okt-07

412 Pagncie(zw) TFE-3 apr-07 aug-07

411 Pagncie(lt) TFE-7 jul-08 nov-08

413 Pagncie(zw) TFE-9 apr-09 aug-09

412 Pagncie(zw) TFE-12 apr-10 aug-10

Het leveren van personeel en materieel aan de missie ISAF is 
de afgelopen jaren core business geweest. Maar dat is niet 
het enige; het bataljon deed meer. Er kwamen naammakende 
steunverleningen aan bod, zoals het verbouwen en inrichten 
van veteranenhuis “de Treffer” in Eindhoven voor de stichting 
Veteranen Brabant Zuid-Oost, waarbij onze staatssecretaris 
Jack de Vries op 24 april 2008 de opening kwam verrichten 
(http://www.stichtingveteranenbrabantzuidoost.nl). Overtuig 
u ervan dat dit veteranenhuis niet alleen voor ‘oude mannetjes’ 
is, maar ook voor Libanon-, Bosnië- en Afghanistangangers. 
Inmiddels wordt het veteranenhuis ook gebruikt om in een 
ongedwongen setting de terugkeergesprekken te houden.

In september 2008 bracht Hare Majesteit een werkbezoek aan 
het bataljon. Dit was voor alle betrokkenen een rijke ervaring. 
Zij liet zich op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in 
Afghanistan, waar kort daarvoor soldaat-1 Jos ten Brinke 
was omgekomen. In een rond-de-tafel-gesprek kregen de 

aanwezigen de kans om hier met Koningin Beatrix over te 
praten. Mensen van 413 Pagncie(zw) gaven haar in een 
demonstratie van het Advanced Search Team een beeld van de 
inzet.

Afrika?
In de toekomst gaat het bataljon weer in geheel andere 
missies ingezet worden, waarvan Afrika het meest voor de 
hand ligt. Natuurlijk valt niet uit te sluiten dat ISAF ergens in 
Afghanistan nog een staartje krijgt, maar de focus van het 
bataljon gaat toch verschuiven. Waar in de voorgaande jaren 
de nadruk lag op search, gevechtsondersteuning en contact 
drills, moet het bataljon nu veel meer aandachtsgebieden 
beheersen. Daarom dienen de ervaringen van de voorbije tijd 
bewaard te blijven en gaat het bataljon in zijn geheel werken 
aan “verbreding en verdieping”. Bij een mogelijke fi rst-entry 
operatie in Afrika moeten zaken als aanleg van compounds, 
aanleg en verbetering van wegen, brugslag, etc. tot aan de 
daadwerkelijke inzet beoefend worden.

CBRN
De organisatie van het bataljon is inmiddels uitgebreid met 
een EARS-peloton en het bataljon gaat in de toekomst 
uitgebreid worden met een extra compagnie. Het Engineer 
Advanced Recce and Search Peloton neemt de rol over van de 
compagnies verkenningsgroepen. Daarnaast krijgt dit peloton 
zeer specialistisch materieel, zoals de advanced search set en 
het verkenningsvoertuig Fennek. Met de nieuw op te richten 
CBRN-compagnie, voorlopig 414 genaamd, gaat het bataljon 
op constructie- en CBRN-gebied een nieuw tijdperk tegemoet. 
Met name de ‘nieuwe’ CBRN-discipline en de samenwerking 
met civiele diensten vormen een prachtige uitdaging!

Kortom het bataljon is vanaf zijn oprichting in sneltreinvaart 
voorwaarts gegaan en zal dat de komende jaren nog blijven 
doen.

NIEUW 41PAGNBAT IN SNELTREINVAART
eerste-luitenant Larion van der Meer, 41 Pantsergeniebataljon 

Sinds de oprichting op 20 augustus 2006 is het bataljon in sterke mate verbonden met de NAVO-missie ISAF. Al zijn 
compagnieën zijn inmiddels uitgezonden geweest naar Afghanistan. De stafstafcompagnie is in 2007, nog geen jaar 
na haar oprichting, als Provincial Reconstruction Team uitgezonden. De pantsergeniecompagnieën zijn telkens de 
hoofdleverancier van de TFU geniecompagnie.

… tenminste, als je sommige verhalen in de 
wandelgangen moet geloven. De praktijk is 
echter anders. Net als de hele genie is ook onze 
onderoffi ciers(OO)-opleiding continu in beweging. En 
meerdere malen aangepast vanwege gewijzigde taken 
van de genie, het personeelsbeleid of opgelegde 
bezuinigingsmaatregelen.
Wij willen een beeld geven van de dynamiek van deze 
opleiding en aangeven wat we op korte termijn hierin 
kunnen verwachten.

Syllabus?
Tot begin jaren ‘90 heeft de opleiding lange tijd dezelfde 
lengte en inhoud gehad. Ze bestond uit een algemeen deel 
van 12 maanden en een wapentechnische opleiding (WTO) 
van 15 maanden. Ondanks dat was er geen compleet 
uitgewerkte syllabus voorhanden. Waarschijnlijk omdat ook 
in het verleden getracht werd de beste instructeurs bij de 
ABOO (Aspirant Beroeps OO) te plaatsen. Die hadden (en 
hebben!) een gezonde eigen visie op de opleiding. Net paraat 
geweest, wisten zij als geen ander waaraan de toekomstige 
onderoffi cieren moesten voldoen. Vanwege hun bewezen 
capaciteiten kregen de instructeurs redelijk de vrije hand in het 
samenstellen van de opleiding.

De opleiding voor dienstplichtig onderoffi cier is wel een 
aantal malen ingrijpend gewijzigd, vanwege verkorting van 
de dienstplichttijd (van 24 naar 15 en naar 12 maanden). Nu 
hadden de dienstplichtig onderoffi cieren altijd wel een MTS- of 
soms zelfs HTS-achtergrond. Bovendien werd de opleiding 
voortgezet tijdens de parate periode, in de vorm van wat we 
tegenwoordig Training Support Packages zouden noemen. 
Daarom werd de verkorte opleiding voor de dienstplichtige 
onderoffi cier geen al te grote ramp.

Modulair
Vanaf 1990 hebben zich meerdere aanpassingen voorgedaan 
in de opleiding voor beroepsonderoffi cieren.
Eerst werd de opleiding modulair, om twee redenen: ten eerste 
nam het verloop toe vanwege een verkeerd beroepsbeeld 
(“wat ga ik doen en waar word ik geplaatst?”) en ten tweede 
vond men dat de leerling gedurende langere tijd begeleid 
moest worden door zijn instructeur; degene die hem tot 
voorbeeld diende. Het traject van de toekomstige onderoffi cier 
zag er toen als volgt uit: 4 maanden algemeen op de KMS; 
aansluitend 4 maanden WTO; daarna 8 maanden algemeen 
op de KMS; en tenslotte 8 maanden WTO.
Later is men weer gestopt met dit modulaire opleiden, 
omdat geconstateerd werd dat tè lang voorbeeldgedrag 
van eenzelfde persoon niet of minder goed was voor de 
ontwikkeling van de leerling. Bovendien moest er teveel 
herhaald en opgefrist worden bij aanvang van de tweede 
module KMS resp. WTO.
In de jaren ‘90 werd ook de E-cursus, later Primaire Vorming 
geheten, ingevoerd met als doelstelling: kennis aanbrengen 
op het juiste moment. Deze opleiding richtte zich op het 
functioneren op pelotonsniveau.

Constructie
Daarnaast ontstond de behoefte aan genie-onderoffi cieren 
die ook constructietaken konden uitvoeren en/of leiden. In 
eerste instantie werd de opleiding hierop aangepast door 
veel gevechtssteun-onderwerpen geheel of gedeeltelijk te 
schrappen en meer constructie in de opleiding te sleutelen. 
Tenslotte kregen we in die tijd te maken met de invoering van 
beroeps bepaalde tijd (BBT) kaderleden als plaatsvervangend 
groepscommandant (plv gpc). Men had ingezien dat de 
‘nieuwe’ gpc teveel moest kennen en kunnen voor één persoon. 
De tweede sergeant binnen de groep was tevens techneut met 
een vaktechnische vooropleiding in een bepaalde richting.

Nieuwe eeuw – nieuwe kansen
Na 2000 werd onderkend dat er te veel gesneden was in 
onze OO-opleiding. En bovendien werd het loopbaanbeleid 
aangepast. De genie-onderoffi cier moest voortaan twee 
sporen volgen: eerst in de gevechtssteun en daarna ook in een 
tweede vakgebied: duiken, grond-, weg- en waterbouwkunde, 
installatie- of elektrotechniek. Vanaf de invoering hebben veel 
onderoffi cieren deze verplichting van een tweede vakgebied 
negatief ervaren. Met als triest gevolg dat we goede collega’s 
de dienst hebben zien verlaten, maar vanaf volgend jaar zal dit 
veranderen. Tenslotte werd ook het verschil in opleiding tussen 
BOT en BBT afgeschaft. 

De laatste jaren is de opleiding regelmatig aangepast. 
Nog steeds - net als vroeger - vaak aangedragen door de 
instructeurs met hun parate ervaring. Het accent werd steeds 
meer verlegd van ‘vakman’ naar ‘leider’. De initiële opleiding 
voor de genie-onderoffi cier bestaat nu uit de modules 
Algemene Kaderopleiding Genie en Pantsergenie. In beginsel 
volgen alle leerlingen deze twee modules en worden dan 
groepscommandant pantsergenie. Daarna volgt opleiding en 
plaatsing in een tweede vakgebied.

Nabije toekomst
Ook nu weer moet de opleiding aangepast worden aan de 
actuele ontwikkelingen. In september 2008 is de werkgroep 
‘aanpassing opleiding VTO KMS Genie’ opgericht met 

Opleiding loopt per defi nitie achter op de realiteit

“De inhoud van de initiële Genie-
onderoffi ciersopleiding is vooroorlogs…”

adjudant Tinus van Wensveen, commandant 
Instructiepeloton VTO/KMS en luitenant-kolonel 
Ton van Schadewijk, commandant Opleidings- en 

Trainingseenheid  Sappeurs OTCGenie



United Engineer 2009
In maart bevond 11 Pantsergeniebataljon zich grotendeels op 
de Oirschotse heide waar we de oefening United Engineer 
2009 hebben uitgevoerd. Deze bataljonsoefening die voor 
het laatst in 2007 is gehouden, stond in het teken van de 
uitzendingen. 111 Pantsergeniecompagnie begon met de 
Reekweek waarin voor search de puntjes op de i werden 
gezet. 112 Pantsergeniecompagnie bouwde een base, met 
steun van pelotons van 104 Constructiecompagnie en 101 
NBC-verdedigingscompagnie. De tweede week volgde het 

bataljonsgeleide gedeelte, waarin verschillende scenario’s 
zaten, onder meer met search. Ook zaten er uitdagende 
grensverleggende activiteiten in. 113 Pantsergeniecompagnie 
zorgde voor oefenvijand en samen met de A-compagnie van 
45 Pantserinfanteriebataljon kon er getraind kan worden in 
een combined arms team (CAT), conform het optreden in 
Uruzgan. Een realistische oefening, met een goede training 
voor de uitzending van 111 en 112. 

Achterblijvers zitten ook niet stil
Er komen dus nog twee uitzendingen aan. Voor 
de achterblijvers, de Stafstafcompagnie en 113 
Pantsergeniecompagnie, zullen zich komend jaar ook 
weer de nodige klussen en oefeningen aandienen. 113 
Pantsergeniecompagnie zal de Landmachtdagen in Amersfoort 
gaan ondersteunen. Ongetwijfeld zullen er weer verzoeken 
tot steun komen in het kader van Koninkrijkstaken. Eerder 
hielp 11 Pantsergeniebataljon de politie al bij het ontzetten 
van Fort Pannerden en deden de verkenners een search in 
een tuin in Zwolle voor de politie. Ook opleidingen, zoals de 
constructieopleidingen en de Toolbox gerelateerde opleiding, 
zullen voor de achterblijvers weer alle aandacht krijgen.

2009 staat voor 11 Pantsergeniebataljon dus nog in het 
teken van uitzendingen naar Uruzgan. Onder-steuning 
en voorbereiding zullen de boventoon voeren. Wanneer 
112 Pantsergeniecompagnie in 2010 als laatste terug is, 
zal er hopelijk een periode van meer rust volgen. Dan kan 
bataljonsbreed de achterstand in opleidingen weer worden 

weggewerkt. Ook het materieel is dan toe aan herstel of 
vervanging. Waarschijnlijk zal het bataljon zich dan ook weer 
snel moeten klaarmaken voor nieuwe missies, waar dan ook 
ter wereld. Bijvoorbeeld bij een inzet van NRF-14 (NATO 
Responce Force), waarbij 11 Pantsergeniebataljon weer 
betrokken is.

Eén ding is nu wel duidelijk. 11 Pantsergeniebataljon is in 
beweging en zal dat ook in de toekomst blijven.
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Wat kan de Stichting VRG voor u doen?
Als bestuur hebben we getracht inzicht te krijgen in het 
aantal veteranen van ons regiment. Op basis van uitgevoerde 
missies (tot 2006) komen we op een aantal van 5400. Er is 
dus sprake van een hele grote groep regimentleden met de 
status van veteraan, van wie het gros, vooral bij de soldaten en 
korporaals, ergens buiten defensie een baan heeft. Mannen en 
vrouwen die vanuit die defensie- en vooral de regimentscultuur 
een plek hebben gevonden in de burgermaatschappij. Die 
praten met hun huidige collega’s over hun diensttijd ergens in 
“Verweggistan” en die als geen ander kunnen oordelen hoe 
goed we het hebben hier in Nederland. Hoe we naast onze 
portie kankeren op de overheid toch moeten vaststellen dat we 
het goed hebben geregeld, in vergelijking met Verweggistan. 
Mannen en vrouwen die weten, van die periode bij defensie, 
wat aanpakken is, wat een buddy is, dat je op elkaar moet 
kunnen vertrouwen en bouwen, want alleen klaar je de klus 
niet. U vormt eigenlijk een geweldig netwerk, wat we met 
elkaar kunnen gebruiken. Stel U bent uitgenodigd bij een 
reünie van een vroegere missie. Hier komt u uw collega’s van 
toen weer tegen. Een van de eerste vragen zal zijn: wat doe 
jij tegenwoordig? Nagenoeg iedereen heeft een baan en is 
bezig een gewaardeerde plek in onze maatschappij te regelen. 
Sommigen werken voor een baas; anderen zijn voor zichzelf 
begonnen. Er zijn er zelfs bij die weer aan het studeren zijn. 
Maar misschien loopt er ook iemand rond, die bij terugkeer 
tegenwind heeft gehad. Pech in de relatiesfeer, vrienden die 
achteraf geen vrienden bleken te zijn, uiteindelijk wat doelloos 
geworden. Terwijl hij bij de missie juist die collega was, op wie 
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je kon bouwen. Misschien is er dan wel iemand in de “club” 
die kan helpen. Want ook die klus klaar je niet in je eentje, 
wisten we nog wel. Laten we gebruikmaken van dit onderlinge 
netwerk! Dat is wat de Stichting VRG wil ondersteunen, door 
de volgende doelstellingen:
• de veteraan de mogelijkheid bieden periodiek zijn 

regimentsgenoten te ontmoeten;
• wegwijzer zijn bij vragen van veteranen ( waarbij in eerste 

instantie naar de bestaande mogelijkheden zoals het 
Veteraneninstituut, wordt verwezen); 

• informatie bieden (bijvoorbeeld over nieuwe uitzendingen, 
over zorgaspecten);

• de mogelijkheid bieden ontwikkelingen bij het Wapen der 
Genie te volgen;

• de mogelijkheid bieden de veteraan zijn bijdrage te laten 
leveren aan de ‘club’ waarmee hij een belangrijke periode 
van zijn leven heeft doorgebracht, zowel fysiek, materieel als 
fi nancieel;

• ondersteuning van initiatieven van regimentsveteranen.

De Wapendag Genie
Regimentsgenoten ontmoeten kan plaatsvinden op de jaarlijkse 
Wapendag van het regiment in Vught, altijd op of omstreeks 15 
mei, de verjaardag van het Regiment. Op deze dag(en) zullen 
ook de actieve eenheden van de genie (bataljons, compagnieën, 
opleidings- en trainingscentrum en gerelateerde geniediensten) 
aanwezig zijn. Hier worden ook onze regimentsleden herdacht, 
die hun leven hebben gelaten in dienst van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Onze verenigingen en stichtingen van het 

Genie-veteranen waren altijd al lid van het Regiment Genietroepen, maar nu is er speciaal voor hen een nieuw 
forum in het leven geroepen, namelijk de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen (VRG). Deze is bij akte 
opgericht op 15 mei 2008 en gehuisvest op de Van Brederodekazerne te Vught.
Een lid van het regiment wordt veteraan indien hij voldoet aan de defi nitie van het Veteraneninstituut:

Gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend onder 
oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties. Gewezen militairen die bij vredesmissies 
betrokken zijn geweest, zowel binnen als buiten het verband van de VN.

Iedereen die als militair heeft deelgenomen aan een internationale vredesoperatie, en van wie zijn of haar 
contract met defensie is afgelopen, is dus veteraan!

Ook bestuursleden gezocht

Nieuwe stichting voor alle 
genie-veteranen, meld u aan!

Antoine Doppegieter, 46 jaar, Etten-Leur

Als metaalbewerker zat ik bij 115 Constructiecompagnie en daarmee heb ik ook IFOR 2 gedraaid. Uitzendingen waarin je 
heerlijk kunt pionieren vormen mijn mooiste herinneringen. De allermooiste was de eerste uitzending met 1 Nederland/BE 
Transportcompagnie samen met onder anderen Jan Wolterink en Evert Dalemans. Toen 
hebben we als min of meer zelfstandige groep/peloton een kamp opgezet en gebouwd. 
Maar ook de oefeningen Knap Op in Hohne en op Vlieland waren de moeite waard.

Ik was offi cieel een Technische Dienst-man en toen mijn tijd bij 115Constrcie er op zat, 
moest ik terug naar de TD. Daar baalde ik van; ik was graag bij de genie gebleven. Nadat 
ik defensie verlaten heb, heb ik altijd nog wel een band met de genie gehouden. Daardoor 
hoorde ik van de wapendag en toen heb ik mij aangemeld als regimentslid.

In Sisava (Bosnië) heb ik een mooie vlaggenmast gemaakt, waar ik best trots op was. En 
verder wil ik nog wel kwijt dat de genie het mooiste onderdeel is om te dienen.



voor Afghanistan) in Uruzgan voet aan de grond kon zetten. 
Ook is de gouverneur en het bestuur van Uruzgan ondersteund 
in de besluitvorming en zijn honderden politietrainingen en 
opleidingen verzorgd voor lokale politieagenten.

Groter verloop
Dat deze uitzendingen veel teweeg brengen, is iets wat niet 
onderschat mag worden. Goede nazorg is steeds belangrijker 
en helaas steeds vaker noodzakelijk. Tevens zien we dat het 
verloop onder de manschappen groter wordt. Waar men 
vroeger een aantal functies binnen een pantsergeniepeloton 
vervulde om pas na een jaar of tien af te zwaaien, zien we 
nu dat onze militairen het na één of twee uitzendingen wel 
genoeg vinden. Door de huidige uitzenddruk sinds 2006 
hebben veel manschappen het bataljon alweer verlaten. Geen 
probleem zolang de vulling op 100% zou blijven, maar het 
betekent wel het één en ander voor het opleidingstraject 
en een sterk vergrote behoefte aan opleidingen bij o.a. het 
OTCGenie. Bovendien is het aantal functies in het bataljon 
gegroeid door de nieuwe taken, waardoor vullingsproblemen 
worden versterkt. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het oprichten 
van het EARS-peloton, waarover later meer.

NBC-verdedigingscompagnie 
Naast de twee uitzendingen naar Uruzgan, staat ons in de 
(nabije) toekomst nog het nodige te wachten. Komend 
jaar (2010) volgt de omvorming en overstap van de NBC-
verdedigingscompagnie naar 11 Pantsergeniebataljon. Dit zal 
veel aanpassingen vergen voor beide partijen en het zal ook 
wel even wennen zijn. Voor beide eenheden zal het echter ook 
veel winst opleveren. Zo kan de NBC-verdedigingscompagnie 
meer betrokken worden bij grote operationele oefeningen van 
de 43 Gemechaniseerde brigade en gaat het niveau van de 
NBC-kennis binnen het bataljon en de brigade fl ink omhoog. 

De NBC-verkenners en de pantsergenieverkenners zullen 
elkaar kunnen aanvullen op hun eigen vakgebieden. Ook met 
de tweede taak van de ontsmettingspelotons (constructie) 
zijn we erg blij, aangezien dit de constructiecapaciteit van 11 
Pantsergeniebataljon enorm zal vergroten. Al met al verheugen 
we ons er nu al op, dat de NBC-verdedigingscompagnie bij 11 
Pantsergeniebataljon gaat horen.

Ander werelddeel?
Welke bewegingen 11 Pantsergeniebataljon verder in de 
toekomst gaat maken, ligt aan de missies waarvoor we de 
komende jaren worden ingezet. Blijven we in Uruzgan, dan 
zal het bataljon zich blijven focussen op het op alle mogelijke 
manieren opsporen van IED’s. Maar ook de opleidingen van 
de genisten op de overige taken mogen niet wordt verzuimd. 
Search is nu de belangrijkste operationele taak, maar dat kan 
veranderen. Het is niet geheel ondenkbaar dat de politiek na 
Afghanistan zal kiezen voor een missie in een geheel ander 
werelddeel, waar we naast IED’s andere (water)hindernissen en 
ook weer mijnen zullen tegenkomen. Gelukkig is er binnen ons 
bataljon nog steeds de Toolbox mijnbestrijding aanwezig met 
specifi eke mechanische mijnbestrijdingsmiddelen.

EARS
Search blijft niettemin belangrijk, want IED’s worden 
wereldwijd in confl ictgebieden gebruikt. Search heeft 
11 Pantsergeniebataljon ook een heleboel middelen 
opgeleverd en daar zijn we zeer tevreden mee. Door 
search zijn de taken mobiliteit en bescherming veelzijdiger 
geworden, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een nieuw 
verkenningspeloton, voortgekomen uit de verkenningsgroepen 
van de compagnieën en uitgebreid met de advanced 
search teams. De verkenners en de advanced search teams 
vormen nu het EARS (Engineer Advanced Recce & Search) 
peloton. Met dit peloton doen ook nieuwe apparatuur en 
technieken hun intrede. Zo zijn er grond- en muurscanners 
aangekocht, honden opgeleid en rijden alle PC’n van de 
pantsergeniecompagnieën en het verkenningspeloton 
in een Fennek. Nog meer materieel is niet ondenkbaar, 
aangezien men in de strijd tegen de IED’s continu zal moeten 
blijven veranderen van technieken en dus van middelen 
en materialen. Naast deze nieuwe middelen wachten we 
natuurlijk met smart op de Boxer als groepsvoertuig, een 
nieuwe brugleggende tank en de Kodiak genietank. 

Nieuwe voertuigen

regiment zullen vertegenwoordigd zijn. Er zullen locaties, 
missiegericht, ingericht worden waar we elkaars sterke verhalen 
kunnen horen. We kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen; 
elkaar informeren hoe we gevaren zijn na die spannende missie.
We hopen dat vooral de soldaten en korporaals met de status 
van veteraan op deze dag aanwezig zullen zijn. En tenslotte 
worden op de Wapendag de meeste recente ontwikkelingen 
binnen het Wapen der Genie getoond.

Veteranendag
Onze veteranen kunnen deelnemen aan de jaarlijkse 
Veteranendag. We zullen trachten onze veteranen te bereiken 
om hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de 
Veteranendag. Belangrijk communicatiemiddel is hierbij de site 
www.regimentgenietroepen.nl. Enerzijds omdat dit portokosten 
scheelt (ruim vijfduizend postzegels!) en anderzijds biedt het 
ook de mogelijkheid zich online op te geven.

Reünies
Als een bepaalde “club” een reünie of iets anders wil 
organiseren, dan zal de VRG deze club bijstaan met advies en 
de weg wijzen om e.e.a. te realiseren. De club moet het zelf 
organiseren, maar de VRG wijst de weg in het militaire woud 
van regelgeving en afkortingen.

Individuele hulp
Veel veteranen kijken met veel plezier terug op hun missie. Het 
avontuur, de onbekendheid van het land, de dankbare blik van 
mensen die geholpen konden worden, de waardering, maar 
bovenal de band die er was met collega’s, met wie samen de 
klus werd geklaard. Gelukkig is er slechts een kleine groep die 
nog last heeft van zijn missie. Het behoren tot de club kan vaak 
al heel veel oplossen, maar er blijven situaties denkbaar waarbij 
professionele instanties nodig kunnen zijn. De VRG wil in zulke 
gevallen wegwijzer zijn naar die professionele instanties.

Op naar een goed gevuld ledenbestand
Genisten praten niet over problemen, maar over uitdagingen 
en we hebben er als VRG nog genoeg. Iedereen die ooit bij 
de genie heeft gediend is regimentslid. Dat wordt hij/zij vaak 
bij het “aanmeren” of een ander traditionele gebeurtenis 
bij het regiment, veelal onder verantwoordelijkheid van de 
regimentsadjudant(RA). Met het toenemen van het aantal 
missies is deze rol van de RA alleen maar toegenomen. Bij 
vertrek op missie is de RA aanwezig om ons uit te zwaaien. Bij 
terugkomst is de RA aanwezig om ons weer te verwelkomen 
op het regimentsnest; telkens onder het zingen van ons 

Mineurslied wat bij menig defensiecollega blikken van 
waardering (en misschien een beetje jaloezie) oplevert in 
de hal van het vliegveld. Als we het regimentsgevoel nog 
niet hadden, krijgen we het zeker door dit soort tradities. 
Uiteindelijk komt ook het moment van afscheid nemen van 
defensie. In het verleden zijn we niet erg zorgvuldig geweest 
met het registreren van onze mensen die defensie hebben 
verlaten als regimentslid, en daarom missen we nogal wat 
namen. We werken hard aan een goed ledenbestand. Een 
100% correct bestand zal wel tot de onmogelijkheden horen, 
maar het streven moet op volmaaktheid gericht zijn.
Het regiment is daarom nu een betrouwbare databank aan het 
bouwen van alle regimentsleden, in actieve dienst en post-
actief. Op de site van www.regimentgenietroepen.nl kunt zich 
laten opnemen in dit bestand. Voor de VRG is het mogelijk 
om via dit bestand de veteranen te informeren. Maar ook om 
u te ondersteunen als u iets wilt organiseren met uw club. 
Daarom is het belangrijk dat u zich aanmeldt op deze site. 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal uiteraard worden 
gerespecteerd; het is namelijk uw bestand.

Gratis ……. of toch niet?
We hebben gekozen voor een stichtingsvorm, omdat dan 
iedereen lid is, en dat vonden we het belangrijkste, maar door 
deze keuze beschikken we niet structureel over fi nanciële 
middelen (contributie bijvoorbeeld). Dit betekent, dat we 
regelmatig op de klep komen om te bedelen en u een donatie 
te vragen. En ook dat er een kleine bijdrage voor deelname 
aan activiteiten wordt gevraagd . 

De Stichting Veteranen Regiment Genietroepen is de jongste 
loot aan de stam van het Regiment Genietroepen. We 
hebben getracht u te infomeren over wat u van deze 
“club” kunt verwachten. Het bestuur zal UW bestuur 
moeten worden. We willen u uitdagen om er eens 
over te denken of u ook bereid bent wat vrije 
tijd in deze goede zaak te steken. Met name 
vertegenwoordiging van soldaten/korporaals in 
het bestuur is belangrijk. Sodeju!

Stichting Veteranen Regiment 
Genietroepen
MPC 73 A
Postbus 10151
5260 GC Vught
Email: veteraneninfo@
regimentgenietroepen.nl
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Jan Hendriks, 57 jaar, Nakhon Phanom (Thailand)

Mijn laatste functie was bij het Kenniscentrum van het OTCGenie. Maar mijn 
mooiste herinneringen liggen bij de parate tijd bij 11 Pantsergeniecompagnie 
in Ermelo: de vele oefeningen Duitsland, de dienstplichtigen en mijn uitzending 
naar Libanon.

Ook een beroepsmilitair baalde wel eens: vooral van sommige collega’s die 
evalueerden vóór het werken in plaats van erna. Mijn devies was meer van niet 
lullen maar werken.

Ik blijf regimentslid omdat je 36 jaar werk als genist niet zomaar even kunt afsluiten. Het is leuk om te zien hoe het allemaal 
verder loopt. Ga vooral door met timmeren aan de weg!

Groetjes uit een warm Thailand (en mag ik een digitale versie van het blad?) van aooi bd Jan Hendriks.



11 Pantsergeniebataljon rent zich rot

Search maakt genist nog veelzijdiger
kapitein Jasper Kwakkel, Staf 11 Pantsergeniebataljon

11 Pantsergeniebataljon is in beweging en zal in beweging blijven 
de komende jaren. De ontwikkelingen zijn in volle gang om bij te 
blijven op het huidige, veelal asymmetrische, gevechtsveld. Nieuw 
materieel en personeel doen hun intrede in het bataljon en nieuwe 
technieken worden daarvoor aangeleerd. Ook wordt begin komend 

jaar een complete compagnie toegevoegd aan het bataljon. 
We blikken eerst kort terug en vooruit op onze huidige operationele inzet en wat daarmee 
samenhangt. Daarna kijken we breder in de toekomst met mogelijke ontwikkelingen voor ons 
bataljon. Tot slot nog wat woorden over de afgelopen oefening United Engineer 2009 en de 
directe toekomst na onze inzet in Afghanistan.

Positieve en negatieve ervaringen hebben elkaar de laatste jaren 
afgewisseld. Zo is het bataljon een enorme ervaring rijker door 
de uitzendingen naar Afghanistan. Daar is veel geleerd, maar 
we hebben ook de ellende mee moeten maken van gewonde 
genisten en zelfs het sneuvelen van sergeant-1 Martijn Rosier. 

Searchen
De strijd tegen de IED’s (Improved Explosive Device) is in 
Uruzgan in volle gang. Dat 11 Pantsergeniebataljon daarin 
zwaar vertegenwoordigd was en blijft, blijkt uit het aantal 
uitzendingen van het bataljon en welke er nog aan staan te 

komen.Vanaf 2006 zijn we continu bezig geweest de Task Force 
Uruzgan (TFU) te ondersteunen. 112 Pantsergenie-compagnie 
begon met het ondersteunen van de Deployment Task Force en 
de eerste lichting; daarna hebben achtereenvolgens 111, 112 
en 113 Pantsergeniecompagnie vanaf juli 2007 hun bijdrage 
van ieder vier maanden geleverd aan de TFU. Op dit moment 
bereiden 111 en 112 Pantsergeniecompagnie zich voor op 
wederom vier maanden Uruzgan. Dat onze genisten het goed 
doen blijkt uit het aantal opgespoorde IED’s en de waardering 
van onze battle group collega’s. Wel moeten we scherp blijven 
op de ontwikkelingen op dit gebied. Enerzijds veranderen de 
IED’s continu en worden ze technologisch beter. Anderzijds 
gaat de vijand zich speciaal richten op EOD-ers en genisten 
die aan het searchen zijn. Gelukkig worden we inmiddels 
gesteund door de Joint Task Force Counter IED, die de genist 
voorziet van nieuw materieel, bijvoorbeeld het Interrogation 
Vehicle. Deze zwaar gepantserde Bushmaster is uitgerust 

met een grijparm die kan speuren naar in de grond verstopte 
explosieven. Ook de TFU heeft een Counter IED cell die zich 
bezig houdt met netwerken en trends, zodat onze jongens 
goed voorbereid een bepaald gebied in gaan, voorzien van alle 
beschikbare kennis over de IED trends.

Cash for work
Naast uitzendingen waarbij de genietaak werd uitgevoerd, 
heeft ook de staf van het bataljon zijn steentje bijgedragen 
door de kern van het Provinciaal Reconstruction Team 5 te 
vormen. Daarvoor hebben zij ruim zes maanden in Uruzgan 
gewerkt aan opbouw van de provincie op allerlei vlakken. De 
kern van het team bestond uit de BC, PBC, BA en de secties 
2 en 3. De secties 1, 4 en delen van de stafstafcompagnie 

werden verdeeld over de vier missieteams. Aangevuld met 
externen uit alle krijgsmachtdelen, hebben deze teams meer 
dan 300 projecten opgestart, waaronder vele zogenaamde cash 
for work projecten. Ze hebben o.a. de verkiezingen in Chora 
ondersteund en er voor gezorgd dat UNAMA (de VN missie 
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Tonnie Ebben, 35 jaar, Groeningen

Ik ben van de lichting 91-5. Mijn vaste onderdeel was 11 Pantsergenie-compagnie 
in Ermelo. Na enkele jaren werden we overgeplaatst naar mijn thuisbasis Wezep. 
Daar werd onze naam veranderd in 111 Pantsergeniecompagnie. 

Als TS-er zat ik altijd bij het onderhoud. Na vier jaar heb ik bijgetekend als YPR-
berger. In de werkplaats deed ik allerlei onderhoudswerk; van rubberboot tot 
motorzaag en van YPR- tot laswerkzaamheden. 

In ’95 ben ik uitgezonden met de mariniers naar Mount Igman in Sarajevo. Daar 
reed ik YPR, en voerde er ook bergingen mee uit. En natuurlijk deed ik ook het 
onderhoud aan alle geniematerialen en verder veel zaagwerk. 
Het was een mooie, maar zeker ook spannende tijd.

Met de genie ben ik in ‘97 op uitzending geweest naar voormalig Joegoslavië, kamp Sisava, met SFOR 3. Als tijdelijk sergeant 
deze keer, omdat ik chef lasplaatwerker was. Ik heb in dat half jaar veel kunnen maken, voor ons kamp en voor andere 
kampen. Het grootste karwei was wel het vastlassen van een Baileybrug. De platen moesten vastgelast worden, omdat ze 
door de lokale bevolking gestolen werden. 

Wat ikzelf het mooiste, of leukste eigenlijk, vond was het rooster voor de voordeur van het hoofdgebouw van 11 
Tankbataljon en een zelfde rooster voor de ingang van de genie-eetzaal. 11 Tkbat had mij gevraagd een goed, degelijk rooster 
te lassen. Maar In dat rooster heb ik het logo van de genie gelast. Zo werd iedere cavalerist dagelijks geconfronteerd met de 
genie. Zulk soort plagerijen maakt zo’n uitzending leuk en zorgt ervoor dat de tijd wat sneller gaat. 
Met ons allen hebben we heel wat mooie dingen gemaakt en gedaan in Joegoslavië. 

Ik vind de genie het mooiste onderdeel van het leger; er is veel variatie in werk en de genie heeft veel materiaal. Waarom ik me 
er thuis voelde? De genisten zijn toch wel de boeren van het leger, is de algemene gedachte. Juist daarom denk ik dat ik me er 
thuis voelde; na mijn tijd in het leger ben ik thuis in ons familiebedrijf gaan werken: een aardappel- en dus echt boerenbedrijf.

Als laatste wil ik de genie en alle genisten een mooie tijd wensen, net als mijn acht jaar bij de genie, het was hartstikke mooi! 
Alle genisten en oud-genisten: het ga jullie goed!

Afghanen aan het werk aan irrigatiekanaal in kader cash for work

Rob Peters, 42 jaar, Elsdorf (Duitsland, niet ver van de vroegere legerplaats Seedorf)

De laatste functie die ik mocht vervullen was die van sergeant-majoor opleidingen en operatiën bij 103 Constructiecompagnie 
in Wezep, helaas maar voor korte tijd vanwege mijn overstap naar een burgerbaan een beetje meer in de buurt.

Het zou te ver gaan om alle goede herinneringen hier te beschrijven, maar wat me het meest zijn bijgebleven zijn enkele 
uitzendingen. In 1994 met Dutchbatt-1 naar Lukavac, in 1996 met IFOR-1 naar Skender Vakuf en in 2004 naar Irak.

Verder -het is een clichè, maar je weet het pas als je het niet meer zo hebt- mis ik toch 
wel de saamhorigheid en het sporten in de tijd van de baas.
Wat ik jammer vind, is dat het spreekwoord ‘’uit het oog, uit het hart’’ ook waar is, maar 
ja, dit zal wel komen doordat we het allemaal vreselijk druk hebben.

Hoe dan ook, ik wens de genie het allerbeste en misschien wel tot ziens, Sodeju!

Meindert de Boer, Urk

Ik heb een mooie tijd gehad bij 112 Pantsergeniecompagnie, vooral in de tweede helft van 1996, toen we in Sisava zaten. 
Maar op mijn dertigste - ze noemden mij opa - moest ik eruit, vanwege deze leeftijdsgrens en daar baalde ik goed van. Maar 
nu als burger doe ik eigenlijk nog steeds genistenwerk: ik ben bruggenbouwer bij een bedrijf dat bruggen en dock houses 
bouwt over de hele wereld.

Intussen ben ik getrouwd met Zwanie. We hebben vijf kinderen gekregen, van wie er helaas twee zijn overleden (Wilieanne, 
drie jaar, en Tiemen, zes jaar).

Ik ben nu een veteraan, net zoals iedere uitgezonden soldaat, maar ik ben en blijf een genist in hart en nieren. En daarom zeg 
ik tot het regiment: ga zo door en luister ook eens naar een veteraan.

Het ga jullie goed! Een wrede groet van veteraan korporaal Meindert de Boer uit Urk.



Genieveteranen met een 
Mission impossible?
Extreme hitte, striemende regen, piraten, 
hinderlagen, een auto-ongeluk, economische crises, 
fi nanciële perikelen door de lage dollarkoers en 
enorme vertragingen. Niets is ons bespaard gebleven 
bij het voorbereiden en uitvoeren van het pilotproject 
in het kader van “Veteranen met een Missie”.

Ondanks de tegenslagen is het de genieveteranen Harrie 
Brekelmans en Henk Schuurs toch gelukt op de weg Juba-Bor, 
een prachtige baileybrug nabij het plaatsje Uguru Para in Zuid 
Soedan te bouwen en op te leveren.

Dit project begon op 26 januari 2008 tijdens de laatste 
werkgroep meeting van veteranen met een missie in het 
tropeninstituut te Amsterdam. Hier waren bijeen de Nationale 
Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling, het Veteraneninstituut, Defensie en diverse 
veteranen. Tijdens deze meeting is door ons voorgesteld een 
pilotproject op te starten met de volgende insteken: 
1. Defensie geeft ons een baileybrug en steun met transport 

en belading
2. NCDO draagt zorg voor de fi nanciën
3. Veteraneninstituut helpt ons indien nodig met de 

papierkraam.

Vanaf dat moment is het in een stroomversnelling gegaan 
waarbij het de bedoeling was om op 16 mei 2008 op onze 
Wapendag Genie de brug en het geld aan ons aan te bieden 
en in juli de brug te bouwen. Er ontstond door allerhande 
omstandigheden een vertraging waardoor de overhandiging 
pas op 19 september 2008 kon plaats vinden.

Het ophalen van het geschonken baileymateriaal in Coevorden 
en het stuwen van de twee 40ft containers te Vught ging niet 
geheel volgens onze planning maar de containers werden 
niettemin op tijd in de haven van Rotterdam aangeboden 
voor transport naar Mombassa, Kenia. Het containerschip is 
vanwege piraten bij Somalië omgekeerd en terug naar Jedda 
gevaren en daar gelost. Het wachten was nu op een lokale 
vervoerder die wel de route naar Mombassa durfde te varen. 
Toen dit schip zich aanmeldde bij de havenmeester duurde 
het nog eens acht dagen voordat het een losplaats kreeg 
toegewezen. Deze acties leverden een vertraging op van 
weken.

Een fi jne bijkomstigheid was dat Harrie in twee dagen tijd de 
containers boven water, uit de haven, en op transport had.
Het transport van Mombassa naar Juba te Zuid-Soedan werd 
door de transporteur geschat op een dikke week.
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John Tromp, 38 jaar, Spierdijk

Als Technisch Specialist diende ik bij 41 Brigadepantsergeniecompagnie in Seedorf. Ik was daar 
chauffeur op de brugleggende tank, maar eigenlijk reed ik alles wat wielen of rupsen had).

Mijn bruglegger is ook in voormalig Joegoslavië in actie geweest, in 1996. En wat ook mooi 
was: een anti-tankgracht doorsteken bij een oefening in Vogelsang, of ermee door een diepe 
plas water scheuren in Oksbol (Denemarken) 

Ik blijf graag op de hoogte van het wel en wee van de genie -dat blijft toch in je bloed zitten-
en daarom heb ik mij op de website aangemeld.

Sinds september 2008 zit ik bij de 
Natres en wat ik in mijn diensttijd 
regelmatig was, een (veld)zwijn, 
ben ik nu weer. Het blijft je 
achtervolgen.

1e peloton “de Zwijnen”
B-cie 20 Natresbat

Maikel Verwoerd, 33 jaar, Bilthoven

Mijn laatste genie-onderdeel was de 101 Stafstafcompagnie van 101 Geniebataljon. Ik was 
daar als korporaal-1 toegevoegd aan de compagnies-sergeant-majoor; zeg maar de korporaal-
1 Manus van alles :).

Het mooiste aan het genieleven vond ik dat alle onderdelen tijdens oefeningen en 
uitzendingen een soort vriendenkliek, of zelfs een tweede familie was en is voor menig genist.
Alle koppies staan ineens de zelfde richting op om menig klus tot een goed einde te brengen, 
Schouders eronder en voltooien die opdrachten!
Ook de oefeningen bij 111 waren hartstikke mooi om te hebben mee gemaakt en bij dè 104 

Constructiecompagnie was de oprichting ervan de leukste tijd: een grote compagnie met twee rechter handen en een groot 
vriendenkliek gebeuren. Zelfs nu, na een jaar eruit te zijn, heb ik nog regelmatig contact met oud-kameraden.

Aan het eind baalde ik ervan dat een kpl-1 niet meer als een kpl-1 werd behandeld; alleen als het sommigen uitkwam. En dat 
ik niet samen op missie kon met een grote vriend van menig genist, genaamd Joost M. Insiders weten wie ik bedoel.
Ik heb mij aangemeld bij de site om zo toch nog ingelicht te worden over de ontwikkelingen bij mijn tweede familie.

Beste genisten: succes met jullie opdrachten en een veilige missie en terugkomst in Nederland. Aut bene aut non, vrienden!

Kees van der Wielen, 42 jaar, Rotterdam 

Mijn laatste functie was opvolgend pelotonscommandant bij 105 Brugcompagnie in Wezep.

Ik heb me aangemeld bij de site Regiment Genietroepen, omdat ik me nog steeds 
verbonden wil voelen met het beste wapen van defensie. Ik ben trots op de prestaties die 
de genie levert in binnen- en buitenland. 

Mijn mooiste herinneringen zijn de saamhorigheid en gedrevenheid om opdrachten uit te 
voeren in zware omstandigheden. Bij de pantsergenie mag je de CC van een heel infanterie- 
en cavalerie team adviseren. In Amsterdam konden we voor het bevrijdingsconcert een 
vouwbrugpodium maken. En mijn uitzending naar Srebrenica, van de voorbereiding tot de 
afsluiting, was voor mij ook een hoogtepunt.

Waar baalde ik het meest van? Dat is moeilijk uit te leggen in twee zinnen, maar wat me tegenstond was de disciplinaire 
verandering. We hielden ons niet meer aan vastgestelde regels en consequenties bleven uit. Vooral tijdens uitzendingen!

Op dit moment ben ik teamleider Onderhoud bij het Waterschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een bijzondere leuke 
functie met veel raakvlakken met de genie. Tijdens calamiteiten werken waterschappen nauw samen met defensie. Ik hoop dat 
het regiment zijn verjaardag wil blijven vieren op deze wijze en ik kijk uit naar onze ontmoetingen.



Maar door meerdere keren pech onderweg en een schietpartij 
werden het 2,5 week.
Wij waren erg blij en gelukkig toen het transport op vrijdag 22 
november om 21.00 uur te Juba in goede staat aankwam.
De bouwplaats en de landhoofden waren in de voorgaande 
weken door Harrie al voorbereid.

Op zaterdag zijn we met behulp van lokale jongens en 
mannen begonnen met het lossen van de eerste container. 
Vanaf zaterdagavond werden we door een lokale militaire 
eenheid gesteund voor de bewaking en de bouw van de brug.
Op zondag is de tweede container gelost en zijn we begonnen 
met de bouw.

We hadden haast, omdat de opening en overdracht van de 
brug zou plaatsvinden op donderdag 27 november in een door 
de Nederlandse ambassade georganiseerde happening.
Niet alleen de brug maar ook de wegaansluitingen moesten 
worden gerealiseerd.
Nog even dreigde een auto-ongeval op dinsdag, waarbij 
wijzelf betrokken waren, roet in de planning te gooien maar 
uiteindelijk was op woensdagmiddag alles klaar.

De volgende tegenvaller diende zich aan toen op het laatste 
moment de Nederlandse ambassadeur en de militaire attaché 
verhinderd waren en de door hen uitgenodigde gouverneurs 
en onderminister van transport en wegen op donderdag 
verstek lieten gaan.
Dus hebben wij zelf namens de Nederlandse regering de brug 
overgedragen aan vertegenwoordigers van WFP en GTZ.

12 2521

Wisselexposities en recente missies
Het middendeel van het museumgebouw biedt ruimte voor 
wisselexposities. In 2008 werden drie verschillende foto-
exposities van het Legermuseum gepresenteerd. Na “Missie 
Irak” kwam de foto-expositie “Beelden uit Bosnië”. van 
museumfotograaf Casper van Bruggen, toen hij in maart 
2006 samen met Directeur Collecties (van het Legermuseum) 
Dirk Staat een studiereis maakte naar Srebrenica, Potocari, 
Busovaca, Novi Travnik, Banja Luka en Bugojno om de sporen 
van de Nederlandse troepen vast te leggen.

Vanaf september werd de foto-expositie “Afghanistan” 
gepresenteerd, gemaakt door fotografen van de Audio-Visuele 
Dienst van Defensie. Deze expositie werd ook aangevuld met 
voorwerpen uit de eigen collectie. Veel van dit materiaal is 
afkomstig van adjudant Moos Raaijmakers, die tijdens zijn 
uitzending volop verzamelde voor het Geniemuseum. Zijn 
persoonlijke spullen maar ook de give-aways (van knuffels tot 
radio’s), bedoeld om the hearts and minds van de bevolking te 
winnen.

Tijdens de Wapendag Genie 2009 is de expositie “Uruzgan, 
een dag op scherp” te zien. Deze foto-expositie geeft een 
beeld van de huidige missie, maar dan vooral van het dagelijks 
leven van de militairen. Met deze foto-exposities wil het 
Geniemuseum aansluiten bij de actualiteit.

Varend visitekaartje
Rijksvaartuig 29 is een authentiek duik- en bergingsschip 
van de genie, gebouwd in 1954. Het Geniemuseum heeft al 
in 2004 het initiatief genomen dit schip te behouden voor 
de toekomst. Het schip ligt in de zomermaanden afgemeerd 
bij het Havenmuseum in de Leuvehaven te Rotterdam. In 
de wintermaanden wordt het onderhoud uitgevoerd in het 
Engelensche Gat, door 330 Herstelcompagnie, Herstelpeloton 
Genie, Locatie Hedel.
Het vaartuig is eigendom van de Rekwisietencollectie 
Koninklijke Landmacht (het rijdend en varend cultuurhistorisch 
erfgoed van de landmacht) en blijft daarmee een militair 
schip. Vrijwilligers van het Geniemuseum zorgen voor het 

beheer en verzorgen de vaartochten. 
Er wordt samengewerkt met de Banenwinkel Rotterdam. 
In 2008 werd gezamenlijk deelgenomen aan evenementen 
in Sliedrecht, Dordrecht en Rotterdam. Daarnaast was 
RV29 aanwezig bij nautische evenementen in Willemstad 
en Maassluis en natuurlijk bij de brugslag in Cuijk bij de 
Vierdaagse van Nijmegen.

Bronzen Genist
Tenslotte nog een 
hartverwarmend nieuwtje over de 
vrijwilligers, zonder wie de hele 
tent niet zou kunnen draaien. Op 
15 december 2008 ontvingen 
de vrijwilligers van stichting de 
Historische Genieverzameling een 
bijzondere regimentswaardering: 
de Bronzen Genist. Waarom? 
De omschrijving van de 
regimentscommandant dekt de 
gehele lading: “het verbouwen 
van het Geniemuseum tot een 
plaats waar genisten, van jong 
tot oud, zich oprecht thuis voelen 
en waar alle anderen meer dan 
welkom zijn.”

Museumweekend 2008

Vanuit Nieuw-Zeeland bericht ik u het volgende

Ik woon al sinds november 1955 in het Engels-sprekende Nieuw Zeeland 
en ik bied U daarom al bij voorbaat mijn verontschuldiging aan voor mijn 
nogal slecht gebruik van de Nederlandse taal.

Ik heb in de jaren 1951 -1955 na een opleiding aan de 
Onderoffi ciersschool bij de Genie gediend. Meer gegevens over mijn 
korte militaire loopbaan staan op (www.dienstmakkers.nl / 4 Div.
geniebataljon / klik on ‘meer’).

Ook in de ‘Nieuwsbrief 298’ (http://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/) kunt U wat meer informatie vinden over 
mijn diensttijd in het artikel ‘Ik sloopte in Muiden’. Mijn vader diende vroeger ook bij de genie en zijn biografi e is ook in de 
‘Nieuwsbrief 298’ terug te vinden.

Ook over de inzet van de genisten bij de ‘Ramp van Borculo’ in 1925 is over 
het algemeen heel weinig bekend (http://home.hccnet.nl/hj.dute/cycloon.
html).

Met vriendelijke groet, Nico Kamstra
OOS1(KMS) - Wezep/Weert 1951-1952 
Genieschool - Soesterberg 1952-1953 
4 Div.Geniebataljon - ’t Harde & Nunspeet 1953-1955
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Kloppend hart
De Regimentskamer is het kloppend hart van het 
Regiment Genietroepen. Daar is het offi ciële bureau van 
de regimentscommandant gevestigd en wordt dus ook het 
actieve vaandel van het regiment bewaard. Het is ook de 
vergaderlocatie van allerlei stichtingen en verenigingen. 
Hier vergaderen de Traditieraad, de Genieraad, de Stichting 
Vrienden van het Regiment Genietroepen, de Stichting 
Geschiedschrijving Genie, de Vereniging Offi cieren Genie, 
de Vereniging Genie Onderoffi cieren, het Oud-Leden 
Fanfarekorps Genie en natuurlijk ook de Stichting de 
Historische Genieverzameling. Ook de Directie van de 
Dienst Vastgoed Defensie maakt regelmatig gebruik van de 
Regimentskamer, evenals de redactie van dit blad.

“Ik zweer trouw ….”
Net als alle andere militairen van de Nederlandse krijgsmacht 
leggen genisten, na het voltooien van hun opleiding, de eed 
of belofte af. Dit gebeurt op het vaandel van het regiment, 
gedragen door de regimentsadjudant. Dit gebeurt altijd voor 
het front van de parate troep en familie en vrienden van de te 
beëdigen genisten. Na afl oop tekenen zij hun oorkonde bij de 
regimentscommandant in de Regimentskamer.

Cultuurhistorisch erfgoed
Natuurlijk biedt het Geniemuseum ook onderdak aan het 
cultuurhistorisch erfgoed van de genie. De expositie bestaat 
momenteel uit twee delen: een in 1970 ingericht deel, dat 
inmiddels sterk is verouderd en een deel dat de laatste jaren, 
na de verbouwing van het museum, planmatig is ingericht. 
De vernieuwde basisexpositie telt zeven thema’s, zoals “Genie 
en Bouwen”, “Genie en Muziek” en “Genie en Inzet voor de 
Vrede”. Alle thema’s zijn voorzien van een informatiezuil (een 
stapellichaam, voorzien van tekstblokken en monitor) met daarop 
het hele verhaal in verschillende “lagen” en foto’s en fi lmbeelden.

De collectie van het Geniemuseum groeit nog ieder jaar. Een 
greep uit geschonken voorwerpen in het afgelopen jaar:
- Sjako M1865 van een onderoffi cier van het Bataljon Mineurs 

en Sappeurs, Veldtelegrafi sten en Werklieden.
 Gedragen tussen 1865 en 1898. Op de sjako staat de 

springende granaat, het genie-embleem in die tijd. De rode 
bal met zwarte pompoen, bevestigd op de sjako, duidt het 
bataljon aan. 

-  Theodoliet, gefabriceerd door Hildebrand, Freiberg, 
omstreeks 1870.

 De theodoliet is een landmeetkundig instrument. Het sluit 
aan bij het karteringsinstrument uit de zelfde periode en het 
maken van de eerste stafkaarten. 

-  Staande klok, 1913. Een schenking van de laatste 
commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan “de 
onderoffi cieren van het Regiment Genietroepen” in 1913.

-  Ensemble, ISAF Uruzgan 2007
 Uniform(delen), emblemen, foto’s, documenten, “give-

aways” (knuffels, pennen, schriften, radio, make-updozen, 
alle met ISAF embleem).

- Ensemble uit nalatenschap van majoor der genie b.d. G.V.M. 
Bernaert

 Ruim 120 objecten uit zijn dienstperiode (1930 – 1970). Dat 
varieert van een uniform, boeken, emblemen, ontwerpen, 
getuigschriften, herkenningsplaatje krijgsgevangene tot 
een tekentafel uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Heel 
bijzonder is het model van een brugleggende tank, met het 
onderstel van een Sherman tank en een Baileybrug M1 (4 
velden 2-1, met 2 rijsporen voorzien van opritten). Het gaat 
hierbij om een proefmodel (geheel gedocumenteerd) uit 1952.

Een dag later heeft de onderminister de brug 
geïnspecteerd en het overdrachtsformulier getekend.

We hebben met de bouwploeg en enkele lokale 
autoriteiten de brug geopend en in het dorp Uguru Para 
een feestje gebouwd.
Moe maar voldaan zijn we op 28 november terug 
gevlogen naar Nairobi.

Door de economische crisis, die ook Kenia parten speelt, 
viel het transport over de weg veel duurder uit waardoor 
er een gat in de begroting werd geslagen.
Op 3 maart 2009 hebben we op het Veteraneninstituut de 
evaluatie van dit project gedaan met alle bovengenoemde 
partijen. Inmiddels kunnen we melden dat de NCDO over 
haar hart heeft gewreven en ons tegemoet komt met 
extra fi nanciële steun.

Blijft onze dank uit te spreken, mede namens de Zuid-
Soedanese regering en bevolking naar de staatssecretaris 
van Defensie, DMO, onze Regimentscommandant en de 
leden van ons Regiment Genietroepen die dit project op 
welke wijze dan ook hebben ondersteund, het NCDO en 
het Veteraneninstituut.

Mill-Hill bridging team
Harrie Brekelmans en Henk Schuurs

Loop eens binnen op de wapendag bij het....

Geniemuseum: het Huis van
het Regiment Genietroepen

Hans Sonnemans, 
museummanager

Jeugdige belangstelling
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Niet voor niets speelt het Huis van het Regiment 

Genietroepen een belangrijke rol tijdens de 

Wapendag Genie op 15 mei 2009. Het “Huis” en 

het Geniepark (de buitenexpositie met historische 

bruggen en machines) vormen letterlijk de ingang 

van het terrein waarop de herdenking, de Genie-

infomarkt en de reünie-activiteiten zich afspelen. 

Het Huis van het Regiment Genietroepen is altijd 

voordurend in beweging en vol van activiteit.

Sjef Hamers
defensievrijwilliger

van 2008

De Staatssecretaris van Defensie heeft voor het 
jaar 2008 de titel ‘Defensievrijwilliger van het 
Jaar’ verleend aan ons regimentslid Sjef Hamers. 
Legpenninghouder adjudant b.d. Hamers, 
inmiddels 76 jaar jong, is na zijn actieve diensttijd 
minstens even bekend geworden als tijdens zijn 
diensttijd: voor vele honderden genisten was hij 
een onvergetelijke instructeur.

Sjef werd vooral gekozen vanwege het bouwen van 
baileybruggen in Zuid-Soedan, maar ook vanwege 
zijn vrijwilligerswerk als oud-militair in zijn woonplaats 
Vught. Sinds 1999 heeft Sjef Hamers, samen met 
de andere oud-genisten Harrie Brekelmans en Henk 
Schuurs, bijgedragen aan de totstandkoming van 
diverse bruggen in die regio. In de beginjaren ook door 
medewerking aan de daadwerkelijke brugslag, de laatste 
jaren vervulde hij een ondersteunende, maar belangrijke 
rol bij deze projecten, door hierover te publiceren en 
lezingen te houden voor o.a. Lions- en Rotaryclubs, 
politieke partijen, de Rabobank en bij diverse militaire 
bijeenkomsten. Daarnaast besteedde hij veel tijd aan 
fondsenwerving, waarvan de revenuen gingen naar de 
missionarissen van Mill Hill, die ook fondsen werven 
voor de baileybruggen. U raadt al waar de geldprijs die 
de adjudant van de staatssecretaris ontving naar toe is 
gegaan. Naast zijn inzet voor de baileybruggen heeft 
hij zich vele jaren ingezet voor de Vughtse zeskamp, 
trad hij op als conferencier in bejaardenhuizen en was 
hij vrijwilliger bij het Geniemuseum in Vught. Wij zijn 
beretrots op Sjef Hamers, maar zonder de twee andere 
pontonniers had hun project niet zo’n groot succes 
kunnen krijgen. Zij moeten alleen verder gaan want 
Sjef doet het na al die jaren op het bruggengebied iets 
rustiger aan. Profi ciat!

Ten behoeve van ons nieuwe project als 
veteranen met een missie in samenwerking 

met de Nederlandse stichting Bebo Bakery 
zijn donaties van harte welkom. Dit project is in 

Ghana aan de zuidkust nabij de historische forten 
Dutch en Britisch commanda uit de slaventijd. Het 

doel is door een baileybrug het probleem van de 
oprukkende oceaan aan te pakken. Deze brug komt 

over een rivier en maakt het mogelijk het achterland te 
ontginnen en gereed te maken voor bewoners die vanaf 

de kust verder landinwaarts hun heil moeten zoeken. Het is 
in de planning om dit project in november 2009 uit te voeren.

Donaties kunnen gestort worden op de rekening van Mill-Hill 
missionarissen te Oosterbeek op rekeningnummer 400236311,

ovv bruggenprojecten.



Vijftien jaar geleden werd er nog volop gewerkt op basis van 
BGNT’en en was constructiegenie een neventaak; een tweede 
vakgebied. Maar de laatste jaren heeft de genie zich snel 
ontwikkeld. Met de oprichting van 101 Geniebataljon werd een 
van de eerste grote stappen gezet richting het twee sporen-
beleid, waar medio 2009 volop over gesproken wordt. Zowel 
de constructiegenie als de pantsergenie hebben zich zodanig 
ontwikkeld dat er vandaag de dag duidelijk sprake is van twee 
volledige specialismen. De verhakkingen hebben plaatsgemaakt 
voor geavanceerde search technieken, gecombineerd met 
diverse skills & drills. 101Geniebataljon is geëvolueerd vanuit 
geclusterde compagnieën zoals 102 Bouwmachinecompagnie 
en bestaat anno 2009 uit vijf specialistische zelfstandige 
compagnieën; een NBC verdedigingscompagnie, een 
brugcompagnie en drie identieke constructiecompagnieën.

Wereldkaart
Sporadisch hoor je een jonge pantsergenist nog wel eens iets 
roepen, wat hij van een oudgediende heeft opgevangen, 
namelijk dat hij onder het mom van ‘therapeutisch timmeren” 
zijn vaktechnische niveau op peil gaat houden op het CTC 
(Constructie Trainingscentrum) Maar deze nostalgische 

opmerking is niet meer van deze tijd. Nu zijn zowel het 
OTCGenie als het CTC volledig geaccrediteerde leerscholen 
van de ROCa (regionale opleidingscentra). Opleidingen 
voldoen aan civiele eisen en de samenwerking tussen de genie 
en civiele instanties, waardoor onder andere de niveaus van 
ons personeel op peil worden gehouden, is uitstekend.
De genie legt voortdurend de lat iets hoger en ontwikkelt zich 
met civiele bedrijven en organisaties mee in de verschillende 
vakgebieden. Dit is vooral te zien in het professioneel 
deelnemen aan de diverse missies.

Menig genist kent de wereldkaart met de vlaggetjes waar 
de genie overal ter wereld gezeten heeft. In het recente 
verleden hebben we zelfs, samen met de marine, een volledige 
constructiecompagnie een strandlanding laten uitvoeren. 
Een belangrijke en nuttige ervaring voor het optreden, waar 
we niet per vliegtuig of trein- en wegtransport op locatie 
kunnen komen. Over beweeglijk optreden gesproken…Maar 
ik richt mij hier op de beweging richting professionaliteit en 
in de ontwikkeling van deze ‘beweging’ zullen wij voorlopig 
niet stilstaan. Kort na de oprichting van 101 Geniebataljon 
is ook Bureau Geniewerken opgericht. Een eenheid 

Stilzitten is niet ons ding. Genisten hebben altijd werk en hebben altijd wat te doen. Is er geen werk dan vinden we het wel. En 
kunnen we het niet vinden, dan zoeken we door op het gebied van verbeteringen. Ontwikkeling van systemen, procedures en 
processen zijn vandaag de dag niet meer uit ons regiment weg te denken. 

Van houten poepdoos naar pantserfab

101 GENIEBATALJON:
voor al uw uitzendingen!
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Overdracht van af te stoten vastgoed: indien bij een overtol-
lig object ander gebruik niet wenselijk is, kan het tot afstoting 
(of sloop) leiden. Hierbij moet onder meer rekening gehouden 
worden met de aanwezige (ICT) infra en eventuele noodzake-
lijke saneringstrajecten. De DVD, wederom in samenwerking 
met Domeinen, bereidt de afstoting voor en voert deze uit.
Commandantenvoorzieningen (COVO): dit zijn kleinschalige 
nieuwbouwprojecten of aanpassing van de bestaande infra-
structuur met een relatief korte doorlooptijd en een maximum 
budget van € 250.000,-. Voor een commandantenvoorziening 
is goede afstemming tussen de klant en de betreffende dienst-
kring noodzakelijk, wat in een eenvoudig projectplan wordt 
vastgelegd. De COVO zorgt voor fl exibiliteit: relatief kleine 
projecten kunnen sneller worden opgepakt en uitgevoerd.

Instandhouding
De DVD is verantwoordelijk voor de instandhouding van al 
het vastgoed van Defensie: laten uitvoeren van keuringen 
en onderhoudsmaatregelen (planbaar en niet planbaar), 
zorgen dat de nodige vergunningen (bijv. milieu- of 
projectvergunningen) actueel blijven en ruimtelijke- en 
milieubelangen behartigen. Dit alles om bestaand vastgoed 
veilig en gebruiksgereed te houden. Informatie over het 
vastgoed gaat van het in kaart brengen van ondergrondse 
infrastructuur tot monumentenlijsten van een object. 

Instandhouding van gebouwen: aan de hand van inspecties 
wordt de technische kwaliteit van gebouwen beoordeeld. 
Deze wordt getoetst aan de gewenste kwaliteit (NEN norm) 
en levert een overzicht van onderhoudsmaatregelen op (bijv. 
vervangen van dakbedekking of kozijnen). Deze maatregelen 
zet de DVD om in (meer)jarenplannen voor de gebouwen en 
voegt daar jaarlijks terugkerende activiteiten aan toe, zoals 
keuringen van installaties.
Instandhouding van werken en terreinen: voor werken 
en terreinen is nog geen vergelijkbare norm op de markt, 
maar we werken aan een vergelijkbare kwaliteitsmeting en 
(meer)jarenplannen als bij gebouwen. Momenteel werken 
we per onderdeel jaarplannen uit aan de hand van inspecties 
en ervaringscijfers, bijv. voor riolering, sportterreinen en 
natuurterreinen. Ook het onderhoud aan de werken en 
terreinen wordt via de jaarprogramma´s op de markt gebracht 
en door de DVD gecontroleerd.
Servicedienst: soms gaat er onverwacht iets mis met vastgoed. 
Daarvoor is onze servicedienst met monteurs 24 uur per dag, 
7 dagen per week paraat. Denk aan een vastzittende lift of 
een verwarmingsketel die uitvalt. Zo proberen we klein leed en 
irritatie weg te houden bij de klant. 

Bewaking en Beveiliging Vastgoed
Vanaf 2007 zorgt de DVD voor de beveiliging van het 
defensievastgoed in de Haagse regio. De beveiligingstaken 
van de dienst worden in 2009 fors uitgebreid met de komst 
van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) 
naar de Bedrijfsgroep Vastgoed. De DVD biedt haar klanten 
hiermee een brede kijk op integrale veiligheid en streeft 
naar een optimale mix van organisatorische, bouwkundige 
en elektronische beveiligingsmiddelen (OBE-mix) door het 
verbinden van kennis op het gebied van vastgoed, techniek en 
de organisatie van beveiliging.

Uitvoeren van bewaking en beveiliging: dit betreft het primaire 
proces van beveiligen, met onder meer reguliere fysieke bevei-
ligingstaken en passenvoorziening. Het is de enige tak binnen 

de DVD, waar gewapend personeel werkzaam is. Zij dragen 24 
uur per dag zorg voor onder andere toegangsregeling, bewa-
king, patrouillegang en interventie voor de veiligheid.
Advies en expertise beveiliging vastgoed: deze vraagstukken 
bestaan onder meer uit optimale toepassing van 
organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen 
en de fysieke beveiligingsparagraaf in de beveiligingsplannen 
van commandanten.

Overige Dienstverlening
Zoals overal kent ook de DVD een aantal taken die niet onder 
een van de vorige hoofdgroepen zijn te vangen. 

Instandhouden van woningen in Duitsland: de Nederlandse 
krijgsmacht heeft ook een aantal kazernes in Duitsland. 
Voor de Nederlanders die op deze kazernes gelegerd zijn, 
beheert de DVD naast het “militaire” vastgoed (de kazernes 
en oefenterreinen) ook vastgoed voor civiel gebruik, zoals 
woningen voor medewerkers en aanverwante producten 
als scholen en poliklinieken. De DVD-vestiging in Münster 
fungeert hierbij als aanspreekpunt.
Internationale infrastructuur: in het kader van internationale 
vrede en veiligheid werkt de krijgsmacht binnen de eigen 
landsgrenzen samen met buitenlandse partijen zoals de 
NAVO. De DVD is hierbij betrokken op het gebied van (de 
instandhouding van) infrastructurele voorzieningen. Het gaat 
hierbij om uiteenlopende projecten bijv. de aanleg van een 
gezamenlijke pijpleiding van Nederland naar België of de 
aanleg van een radarfaciliteit voor de NAVO.
Bedrijfshulpverlening (BHV): de DVD coördineert de BHV 
organisatie en de aanvragen van gespecialiseerde BHV-
opleidingen op diverse locaties, met speciale aandacht voor 
training in personele veiligheid.

De DVD biedt veel verschillende mogelijkheden voor 
burgers, militairen en oud-militairen met een technische 
achtergrond. Mocht u interesse hebben of meer informatie 
willen ontvangen stuur dan een email naar DVD 
Communicatie cd.dvd.cdc@mindef.nl
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binnen het bataljon die vooral de technische kant van het 
constructiewerk covert. We leiden personeel van het bataljon 
in de verschillende vakgebieden (bouwkunde, energie- en 
installatietechniek, grond-, weg- & waterbouw, waterboren en 
constructieduiken) vakkundig op. We voldoen aan alle wet- en 
regelgeving -in ieder geval binnen de Nederlandse staat- zoals 
ARBO, NEN certifi cering, WEB niveaus en bouwbesluiten. 
Dit is voor ons niet anders meer dan normaal. Een en ander 
is binnen ons regiment met enige fl exibiliteit te benaderen, 
omdat wij natuurlijk deze werkzaamheden uitvoeren in de 
meer exotische gebieden. Bekende aannemers in Nederland 
zullen in gevaarlijke gebieden als Uruzgan niet snel een 
complete stad of dorp neerzetten…. Wij wel. En wel zodanig 
dat zelfs daar de wet- en regelgeving binnen de grenzen van 
haalbaarheid worden nagestreefd. 

Ingenieursbureau
Bureau Geniewerken treedt op als ingenieursbureau en 
werkvoorbereider voor de vaklui van 101Geniebataljon. Door 
nauwe contacten met de Defensiestaf Directie Operaties zijn 
de mannen van Geniewerken snel en vroegtijdig betrokken 
bij politieke plannen om deel te nemen aan een missie. Wij 
denken op de achtergrond ijverig na over ontwikkelingen en 
verbeteringen om daar geschikte middelen neer te zetten. In 
een vroeg stadium denken we na over standaardisatie. Met 
diverse specialistische instrumenten kunnen we tegenwoordig 
een bouwlocatie driedimensionaal inmeten. Aan de hand van 
bodemgesteldheidgegevens, klimaatfactoren, samen met 
lokale bronnen en middelen en vele andere gegevens maken 
we een plan. Op basis van een operatieconcept, risico-analyses 
en doelstellingen wordt uiteindelijk in het tekenprogramma 
AutoCAD een ontwerp verwerkt. Geniewerken levert een 
volledig uitgewerkt en uitvoerbaar plan, dat de vaklui van het 
bataljon vervolgens kunnen uitvoeren. Zo is voorafgaande 
aan de missie in Uruzgan het bataljon in een Deployment 
Task Force (DTF) de Afghaanse provincie binnen gestapt en 
heeft daar naar moderne maatstaven een kamp uit de grond 
gestampt waar zich vandaag de dag rond de tweeduizend 
personen tijdelijk ‘thuis’ kunnen voelen. Ook in Dehrawod 
hebben we recent het kamp uitgebreid om daar meer 
capaciteit te creëren voor onze NATO partners. 

Modulaire systemen
Iedereen kan zich de groene defensie klapstoel met vuilniszak 
eronder voor de geest halen. Of de houten poepdozen met 
oliedrums met diesel om de menselijke uitwerpselen vervolgens 
al roerende te verbranden. Hoewel dit nog steeds functioneel 
is en nog steeds bruikbaar, hebben deze bijna middeleeuwse 
technieken plaats gemaakt voor modulaire systemen op 
basis van een ISO container met geïntegreerde bad/was 
en douche/toilet combinatie, aangesloten op een volledig 
rioleringsstelsel. We hebben watervoorzieningen waarbij 
we overal ter wereld ruwwaterbronnen kunnen omzetten in 
drinkbaar water uit een kraan zoals we dat thuis in Nederland 
gewend zijn. We bouwen een rioolzuiveringsinstallatie waar 
het uitstroomwater zo op de oppervlakte geloosd mag 
worden. Ook het leven in een ‘dorp’ als Kamp Holland in Tarin 
Kowt voorziet in alle gemakken die ernstige gelijkenis vertonen 
met menige woon- of slaapkamer. De pup- en boogtenten 
hebben plaatsgemaakt voor modulaire bouwsytemen met 
hoge beschermingswaarden. Moest je vroeger rennen met je 
3-eenheid; tegenwoordig kun je gewoon door blijven werken 
in je pantserfab. Maar welfare is enorm gegroeid. Enkele jaren 
geleden nog mocht je maar één keer per week vijf minuten 
naar huis bellen; nu kan elke militair dagelijks kosteloos met 
het thuisfront bellen en internetten via draadloze verbindingen. 

Infra Support beweegt onophoudelijk
De keerzijde van groei, ontwikkelingen en beweging is dat 
deze infrastructuur ook moet worden onderhouden. Nieuwe 
ontwikkelingen brengen nieuwe beslissingen met zich mee die 
tussentijdse nieuwbouw als gevolg heeft. Hiervoor kom ik dan 
weer terug op de beweging in afstand en tijd. Sinds de DTF 
heeft 101 Geniebataljon tientallen taakteams naar Afghanistan 
gestuurd om onderhoud, nieuwbouw en restauratie aan 
Nederlandse kampementen te plegen. Geniewerken brengt 
permanent het Infra Support Detachement uit, met als 
taken het beheer, het onderhoud en de instandhouding van 
alle Nederlandse bases in out of area operaties. Daarmee is 
een groot percentage van 101 Geniebataljon voortdurend 
in beweging om tijdens operationeel optreden veilige en 
comfortabele huisvesting te garanderen voor alle collega’s van 
de krijgsmacht. 
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kunnen zich richten op de eigen bedrijfsvoering en op de 
eisen vanuit wetgeving. Ook het opstellen en uitvoeren van 
bodemsaneringsprogramma’s valt onder dit vakgebied.
Expertise bij expeditionair optreden: de DVD beschikt over 
expertise op het gebied van de aanleg van infrastructuur, die 
tijdens missies goed van pas kan komen. Behalve advisering bij 
de planningsfase van de missie, kan de DVD ook specialisten 
leveren op infrastructureel gebied voor deelname aan 
vredesmissies.

Verwerving en Afstoting
De DVD verwerft de gebouwen, werken en terreinen 
van de opdrachtgever en stoot ze later ook af. Sommige 
projecten kennen een relatief lange doorlooptijd vanwege de 
complexiteit en vanwege noodzakelijke procedures. Het gaat 
hier vaak om grote bedragen en daarom moeten we hier op 
een zorgvuldige wijze mee omgaan. 

Nieuwbouw, renovatie, sloop en bodemsanering: een 
nieuwbouwproces is zeer veelzijdig en daarbij komen de vele 
verschillende (technische ) specialismen binnen de dienst 
goed van pas. Het bezit aan onroerend goed van Defensie 
wordt op dit moment nauwelijks uitgebreid. Nieuwbouw 
gebeurt daarom vaak op bestaande objecten. Het uiteindelijke 
uitvoeringsproces staat onder toezicht van de afdeling 
Ingenieursdiensten van de DVD.
Renovatie (of - indien het een monumentaal pand betreft -
restauratie) volgt ongeveer hetzelfde proces als nieuwbouw. 
Renovatie draagt bij aan Duurzaam Bouwen omdat sloop 
achterwege kan blijven. Aan het einde van de levensduur 
van vastgoed, als er geen passende bestemming gevonden 
is voor een object, kan worden besloten over te gaan tot 
sloop. In sommige gevallen is de grond op Defensieterreinen 
door intensief gebruik vervuild geraakt. De DVD adviseert de 
Bestuursstaf over mogelijke sanering. Dit is ook belangrijk in 
het kader van de afstoting van vastgoed.
Aankopen, huren, leasen of erfpacht van vastgoed: in 
samenwerking met Domeinen van het Ministerie van Financiën 
en in opdracht van de Afdeling Vastgoed Behoefte van 
Defensiestaf verzorgt de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Milieu contracten op het gebied van aankoop, lease, huur of 
erfpacht van onroerend goed voor de defensie-onderdelen.

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor 
het beheer, de instandhouding, bewaking en beveiliging en de 
nieuwbouw van het vastgoed van Defensie. De DVD verzorgt, 
als dé Vastgoeddienst van Defensie, het vastgoed voor de 
klanten op een betrouwbare, transparante en doelmatige wijze 
en adviseert hen daarover. Dat is onze missie. Hierbij hanteren 
wij enkele kernwaarden: de klant staat centraal, wij willen 
een betrouwbare partner zijn, we werken marktconform en 
doelmatig en we trachten een goede werkgever te zijn.

Hoofdgroepen producten
De zeer uiteenlopende werkzaamheden van de DVD staan in de 
producten- en dienstencatalogus, verdeeld in vijf hoofdgroepen:
- Expertise en Advies
- Verwerving en Afstoting
- Instandhouding
- Bewaking en Beveiliging Vastgoed
- Overige Dienstverlening

Expertise en Advies
De DVD zet kennis en kunde in om de klant te adviseren bij 
het maken van vastgoedbeleid, het exploiteren van bestaand 
vastgoed en het ontwikkelen van nieuw vastgoed. Ook 
levert de DVD expertise voor het expeditionair optreden 
van de krijgsmacht. Het gaat hierbij om expertise en 
advieswerkzaamheden voor de Directie Ruimte, Milieu en 
Vastgoedbeleid en de Defensiestaf.

Ondersteuning Vastgoedbeleid: binnen Defensie is de DVD dé 
vastgoedspecialist. De DVD treedt daarom adviserend op bij 
vastgoedbeleid. Bijvoorbeeld advies bij wettelijke regelgeving 
over ruimtelijke ordening en natuur, bij het vastgoedbeleid van 
het Rijk (bijv. het Structuurschema MilitaireTerreinen2) en bij 
innovatie binnen de vastgoedbranche.
Vastgoedontwikkeling: de defensieonderdelen zijn altijd in 
beweging en daarom veranderen ook de vastgoedbehoeften 
door de jaren heen. Om dit vastgoed ook in de toekomst te 
laten aansluiten op de operationele bedrijfsbehoeften van 
de opdrachtgevers vindt planvorming plaats, gericht op de 
ontwikkeling en (her-)inrichting. Het programma van eisen 
voor nieuwbouwprojecten wordt normaliter opgesteld door de 
Afdeling Vastgoed Behoeften (AVB) van de Bestuursstaf, en 
ook hierbij adviseert de DVD.
Vastgoedexploitatie: vastgoed moet voor de middellange 
termijn effectief en effi ciënt in stand blijven en daarvoor worden 
beheerplannen opgesteld. Elk type vastgoed heeft in technische 
en functionele zin zijn eigen levensduur. Beheerplannen 

Techneuten zijn altijd welkom bij de:

Dienst Vastgoed DefensieDienst Vastgoed Defensie

Hub Wouters, 59 jaar, Heerlen

Beste mannen,
Als soldaat-1 van de lichting 69-3 zat ik bij de B-Compagnie 
van 41 Geniebataljon in Seedorf.
Een serieuze tijd, maar het mooiste was voor mij de
14-daagse skivakantie in het Harzgebergte, die aan de 
diensttijd vastgeplakt zat. Let wel: betaald van ons eigen geld, 
namelijk de barwinst.
Maar ook balen: zes weken van huis zijn was toch wel erg lang.

Ik heb mij vorig jaar aangemeld, omdat de site een mogelijkheid is om met oud-dienstmakkers in aanraking te komen.
Ik wil nog iets kwijt aan het regiment. Ik heb het gevoel dat de mannen uit 
Seedorf worden vergeten. Wij waren super-paraat. De spanning tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie liep hoog op in de jaren 1969-1970. We 
kregen veel les in chemische oorlogsvoering en we dachten toen dat het kantje 
boord was.
In die tijd lagen me daar toch veel soldaten zeg; ongeloofl ijk.
Als je lol wilde trappen moest je er toen zelf iets van maken, maar zo gaat het 
altijd, denk ik. Het was toch een mooie tijd, vooral om het na te vertellen.
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binnen het bataljon die vooral de technische kant van het 
constructiewerk covert. We leiden personeel van het bataljon 
in de verschillende vakgebieden (bouwkunde, energie- en 
installatietechniek, grond-, weg- & waterbouw, waterboren en 
constructieduiken) vakkundig op. We voldoen aan alle wet- en 
regelgeving -in ieder geval binnen de Nederlandse staat- zoals 
ARBO, NEN certifi cering, WEB niveaus en bouwbesluiten. 
Dit is voor ons niet anders meer dan normaal. Een en ander 
is binnen ons regiment met enige fl exibiliteit te benaderen, 
omdat wij natuurlijk deze werkzaamheden uitvoeren in de 
meer exotische gebieden. Bekende aannemers in Nederland 
zullen in gevaarlijke gebieden als Uruzgan niet snel een 
complete stad of dorp neerzetten…. Wij wel. En wel zodanig 
dat zelfs daar de wet- en regelgeving binnen de grenzen van 
haalbaarheid worden nagestreefd. 

Ingenieursbureau
Bureau Geniewerken treedt op als ingenieursbureau en 
werkvoorbereider voor de vaklui van 101Geniebataljon. Door 
nauwe contacten met de Defensiestaf Directie Operaties zijn 
de mannen van Geniewerken snel en vroegtijdig betrokken 
bij politieke plannen om deel te nemen aan een missie. Wij 
denken op de achtergrond ijverig na over ontwikkelingen en 
verbeteringen om daar geschikte middelen neer te zetten. In 
een vroeg stadium denken we na over standaardisatie. Met 
diverse specialistische instrumenten kunnen we tegenwoordig 
een bouwlocatie driedimensionaal inmeten. Aan de hand van 
bodemgesteldheidgegevens, klimaatfactoren, samen met 
lokale bronnen en middelen en vele andere gegevens maken 
we een plan. Op basis van een operatieconcept, risico-analyses 
en doelstellingen wordt uiteindelijk in het tekenprogramma 
AutoCAD een ontwerp verwerkt. Geniewerken levert een 
volledig uitgewerkt en uitvoerbaar plan, dat de vaklui van het 
bataljon vervolgens kunnen uitvoeren. Zo is voorafgaande 
aan de missie in Uruzgan het bataljon in een Deployment 
Task Force (DTF) de Afghaanse provincie binnen gestapt en 
heeft daar naar moderne maatstaven een kamp uit de grond 
gestampt waar zich vandaag de dag rond de tweeduizend 
personen tijdelijk ‘thuis’ kunnen voelen. Ook in Dehrawod 
hebben we recent het kamp uitgebreid om daar meer 
capaciteit te creëren voor onze NATO partners. 

Modulaire systemen
Iedereen kan zich de groene defensie klapstoel met vuilniszak 
eronder voor de geest halen. Of de houten poepdozen met 
oliedrums met diesel om de menselijke uitwerpselen vervolgens 
al roerende te verbranden. Hoewel dit nog steeds functioneel 
is en nog steeds bruikbaar, hebben deze bijna middeleeuwse 
technieken plaats gemaakt voor modulaire systemen op 
basis van een ISO container met geïntegreerde bad/was 
en douche/toilet combinatie, aangesloten op een volledig 
rioleringsstelsel. We hebben watervoorzieningen waarbij 
we overal ter wereld ruwwaterbronnen kunnen omzetten in 
drinkbaar water uit een kraan zoals we dat thuis in Nederland 
gewend zijn. We bouwen een rioolzuiveringsinstallatie waar 
het uitstroomwater zo op de oppervlakte geloosd mag 
worden. Ook het leven in een ‘dorp’ als Kamp Holland in Tarin 
Kowt voorziet in alle gemakken die ernstige gelijkenis vertonen 
met menige woon- of slaapkamer. De pup- en boogtenten 
hebben plaatsgemaakt voor modulaire bouwsytemen met 
hoge beschermingswaarden. Moest je vroeger rennen met je 
3-eenheid; tegenwoordig kun je gewoon door blijven werken 
in je pantserfab. Maar welfare is enorm gegroeid. Enkele jaren 
geleden nog mocht je maar één keer per week vijf minuten 
naar huis bellen; nu kan elke militair dagelijks kosteloos met 
het thuisfront bellen en internetten via draadloze verbindingen. 

Infra Support beweegt onophoudelijk
De keerzijde van groei, ontwikkelingen en beweging is dat 
deze infrastructuur ook moet worden onderhouden. Nieuwe 
ontwikkelingen brengen nieuwe beslissingen met zich mee die 
tussentijdse nieuwbouw als gevolg heeft. Hiervoor kom ik dan 
weer terug op de beweging in afstand en tijd. Sinds de DTF 
heeft 101 Geniebataljon tientallen taakteams naar Afghanistan 
gestuurd om onderhoud, nieuwbouw en restauratie aan 
Nederlandse kampementen te plegen. Geniewerken brengt 
permanent het Infra Support Detachement uit, met als 
taken het beheer, het onderhoud en de instandhouding van 
alle Nederlandse bases in out of area operaties. Daarmee is 
een groot percentage van 101 Geniebataljon voortdurend 
in beweging om tijdens operationeel optreden veilige en 
comfortabele huisvesting te garanderen voor alle collega’s van 
de krijgsmacht. 
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kunnen zich richten op de eigen bedrijfsvoering en op de 
eisen vanuit wetgeving. Ook het opstellen en uitvoeren van 
bodemsaneringsprogramma’s valt onder dit vakgebied.
Expertise bij expeditionair optreden: de DVD beschikt over 
expertise op het gebied van de aanleg van infrastructuur, die 
tijdens missies goed van pas kan komen. Behalve advisering bij 
de planningsfase van de missie, kan de DVD ook specialisten 
leveren op infrastructureel gebied voor deelname aan 
vredesmissies.

Verwerving en Afstoting
De DVD verwerft de gebouwen, werken en terreinen 
van de opdrachtgever en stoot ze later ook af. Sommige 
projecten kennen een relatief lange doorlooptijd vanwege de 
complexiteit en vanwege noodzakelijke procedures. Het gaat 
hier vaak om grote bedragen en daarom moeten we hier op 
een zorgvuldige wijze mee omgaan. 

Nieuwbouw, renovatie, sloop en bodemsanering: een 
nieuwbouwproces is zeer veelzijdig en daarbij komen de vele 
verschillende (technische ) specialismen binnen de dienst 
goed van pas. Het bezit aan onroerend goed van Defensie 
wordt op dit moment nauwelijks uitgebreid. Nieuwbouw 
gebeurt daarom vaak op bestaande objecten. Het uiteindelijke 
uitvoeringsproces staat onder toezicht van de afdeling 
Ingenieursdiensten van de DVD.
Renovatie (of - indien het een monumentaal pand betreft -
restauratie) volgt ongeveer hetzelfde proces als nieuwbouw. 
Renovatie draagt bij aan Duurzaam Bouwen omdat sloop 
achterwege kan blijven. Aan het einde van de levensduur 
van vastgoed, als er geen passende bestemming gevonden 
is voor een object, kan worden besloten over te gaan tot 
sloop. In sommige gevallen is de grond op Defensieterreinen 
door intensief gebruik vervuild geraakt. De DVD adviseert de 
Bestuursstaf over mogelijke sanering. Dit is ook belangrijk in 
het kader van de afstoting van vastgoed.
Aankopen, huren, leasen of erfpacht van vastgoed: in 
samenwerking met Domeinen van het Ministerie van Financiën 
en in opdracht van de Afdeling Vastgoed Behoefte van 
Defensiestaf verzorgt de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Milieu contracten op het gebied van aankoop, lease, huur of 
erfpacht van onroerend goed voor de defensie-onderdelen.

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor 
het beheer, de instandhouding, bewaking en beveiliging en de 
nieuwbouw van het vastgoed van Defensie. De DVD verzorgt, 
als dé Vastgoeddienst van Defensie, het vastgoed voor de 
klanten op een betrouwbare, transparante en doelmatige wijze 
en adviseert hen daarover. Dat is onze missie. Hierbij hanteren 
wij enkele kernwaarden: de klant staat centraal, wij willen 
een betrouwbare partner zijn, we werken marktconform en 
doelmatig en we trachten een goede werkgever te zijn.

Hoofdgroepen producten
De zeer uiteenlopende werkzaamheden van de DVD staan in de 
producten- en dienstencatalogus, verdeeld in vijf hoofdgroepen:
- Expertise en Advies
- Verwerving en Afstoting
- Instandhouding
- Bewaking en Beveiliging Vastgoed
- Overige Dienstverlening

Expertise en Advies
De DVD zet kennis en kunde in om de klant te adviseren bij 
het maken van vastgoedbeleid, het exploiteren van bestaand 
vastgoed en het ontwikkelen van nieuw vastgoed. Ook 
levert de DVD expertise voor het expeditionair optreden 
van de krijgsmacht. Het gaat hierbij om expertise en 
advieswerkzaamheden voor de Directie Ruimte, Milieu en 
Vastgoedbeleid en de Defensiestaf.

Ondersteuning Vastgoedbeleid: binnen Defensie is de DVD dé 
vastgoedspecialist. De DVD treedt daarom adviserend op bij 
vastgoedbeleid. Bijvoorbeeld advies bij wettelijke regelgeving 
over ruimtelijke ordening en natuur, bij het vastgoedbeleid van 
het Rijk (bijv. het Structuurschema MilitaireTerreinen2) en bij 
innovatie binnen de vastgoedbranche.
Vastgoedontwikkeling: de defensieonderdelen zijn altijd in 
beweging en daarom veranderen ook de vastgoedbehoeften 
door de jaren heen. Om dit vastgoed ook in de toekomst te 
laten aansluiten op de operationele bedrijfsbehoeften van 
de opdrachtgevers vindt planvorming plaats, gericht op de 
ontwikkeling en (her-)inrichting. Het programma van eisen 
voor nieuwbouwprojecten wordt normaliter opgesteld door de 
Afdeling Vastgoed Behoeften (AVB) van de Bestuursstaf, en 
ook hierbij adviseert de DVD.
Vastgoedexploitatie: vastgoed moet voor de middellange 
termijn effectief en effi ciënt in stand blijven en daarvoor worden 
beheerplannen opgesteld. Elk type vastgoed heeft in technische 
en functionele zin zijn eigen levensduur. Beheerplannen 

Techneuten zijn altijd welkom bij de:

Dienst Vastgoed DefensieDienst Vastgoed Defensie

Hub Wouters, 59 jaar, Heerlen

Beste mannen,
Als soldaat-1 van de lichting 69-3 zat ik bij de B-Compagnie 
van 41 Geniebataljon in Seedorf.
Een serieuze tijd, maar het mooiste was voor mij de
14-daagse skivakantie in het Harzgebergte, die aan de 
diensttijd vastgeplakt zat. Let wel: betaald van ons eigen geld, 
namelijk de barwinst.
Maar ook balen: zes weken van huis zijn was toch wel erg lang.

Ik heb mij vorig jaar aangemeld, omdat de site een mogelijkheid is om met oud-dienstmakkers in aanraking te komen.
Ik wil nog iets kwijt aan het regiment. Ik heb het gevoel dat de mannen uit 
Seedorf worden vergeten. Wij waren super-paraat. De spanning tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie liep hoog op in de jaren 1969-1970. We 
kregen veel les in chemische oorlogsvoering en we dachten toen dat het kantje 
boord was.
In die tijd lagen me daar toch veel soldaten zeg; ongeloofl ijk.
Als je lol wilde trappen moest je er toen zelf iets van maken, maar zo gaat het 
altijd, denk ik. Het was toch een mooie tijd, vooral om het na te vertellen.



Vijftien jaar geleden werd er nog volop gewerkt op basis van 
BGNT’en en was constructiegenie een neventaak; een tweede 
vakgebied. Maar de laatste jaren heeft de genie zich snel 
ontwikkeld. Met de oprichting van 101 Geniebataljon werd een 
van de eerste grote stappen gezet richting het twee sporen-
beleid, waar medio 2009 volop over gesproken wordt. Zowel 
de constructiegenie als de pantsergenie hebben zich zodanig 
ontwikkeld dat er vandaag de dag duidelijk sprake is van twee 
volledige specialismen. De verhakkingen hebben plaatsgemaakt 
voor geavanceerde search technieken, gecombineerd met 
diverse skills & drills. 101Geniebataljon is geëvolueerd vanuit 
geclusterde compagnieën zoals 102 Bouwmachinecompagnie 
en bestaat anno 2009 uit vijf specialistische zelfstandige 
compagnieën; een NBC verdedigingscompagnie, een 
brugcompagnie en drie identieke constructiecompagnieën.

Wereldkaart
Sporadisch hoor je een jonge pantsergenist nog wel eens iets 
roepen, wat hij van een oudgediende heeft opgevangen, 
namelijk dat hij onder het mom van ‘therapeutisch timmeren” 
zijn vaktechnische niveau op peil gaat houden op het CTC 
(Constructie Trainingscentrum) Maar deze nostalgische 

opmerking is niet meer van deze tijd. Nu zijn zowel het 
OTCGenie als het CTC volledig geaccrediteerde leerscholen 
van de ROCa (regionale opleidingscentra). Opleidingen 
voldoen aan civiele eisen en de samenwerking tussen de genie 
en civiele instanties, waardoor onder andere de niveaus van 
ons personeel op peil worden gehouden, is uitstekend.
De genie legt voortdurend de lat iets hoger en ontwikkelt zich 
met civiele bedrijven en organisaties mee in de verschillende 
vakgebieden. Dit is vooral te zien in het professioneel 
deelnemen aan de diverse missies.

Menig genist kent de wereldkaart met de vlaggetjes waar 
de genie overal ter wereld gezeten heeft. In het recente 
verleden hebben we zelfs, samen met de marine, een volledige 
constructiecompagnie een strandlanding laten uitvoeren. 
Een belangrijke en nuttige ervaring voor het optreden, waar 
we niet per vliegtuig of trein- en wegtransport op locatie 
kunnen komen. Over beweeglijk optreden gesproken…Maar 
ik richt mij hier op de beweging richting professionaliteit en 
in de ontwikkeling van deze ‘beweging’ zullen wij voorlopig 
niet stilstaan. Kort na de oprichting van 101 Geniebataljon 
is ook Bureau Geniewerken opgericht. Een eenheid 

Stilzitten is niet ons ding. Genisten hebben altijd werk en hebben altijd wat te doen. Is er geen werk dan vinden we het wel. En 
kunnen we het niet vinden, dan zoeken we door op het gebied van verbeteringen. Ontwikkeling van systemen, procedures en 
processen zijn vandaag de dag niet meer uit ons regiment weg te denken. 

Van houten poepdoos naar pantserfab

101 GENIEBATALJON:
voor al uw uitzendingen!
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Overdracht van af te stoten vastgoed: indien bij een overtol-
lig object ander gebruik niet wenselijk is, kan het tot afstoting 
(of sloop) leiden. Hierbij moet onder meer rekening gehouden 
worden met de aanwezige (ICT) infra en eventuele noodzake-
lijke saneringstrajecten. De DVD, wederom in samenwerking 
met Domeinen, bereidt de afstoting voor en voert deze uit.
Commandantenvoorzieningen (COVO): dit zijn kleinschalige 
nieuwbouwprojecten of aanpassing van de bestaande infra-
structuur met een relatief korte doorlooptijd en een maximum 
budget van € 250.000,-. Voor een commandantenvoorziening 
is goede afstemming tussen de klant en de betreffende dienst-
kring noodzakelijk, wat in een eenvoudig projectplan wordt 
vastgelegd. De COVO zorgt voor fl exibiliteit: relatief kleine 
projecten kunnen sneller worden opgepakt en uitgevoerd.

Instandhouding
De DVD is verantwoordelijk voor de instandhouding van al 
het vastgoed van Defensie: laten uitvoeren van keuringen 
en onderhoudsmaatregelen (planbaar en niet planbaar), 
zorgen dat de nodige vergunningen (bijv. milieu- of 
projectvergunningen) actueel blijven en ruimtelijke- en 
milieubelangen behartigen. Dit alles om bestaand vastgoed 
veilig en gebruiksgereed te houden. Informatie over het 
vastgoed gaat van het in kaart brengen van ondergrondse 
infrastructuur tot monumentenlijsten van een object. 

Instandhouding van gebouwen: aan de hand van inspecties 
wordt de technische kwaliteit van gebouwen beoordeeld. 
Deze wordt getoetst aan de gewenste kwaliteit (NEN norm) 
en levert een overzicht van onderhoudsmaatregelen op (bijv. 
vervangen van dakbedekking of kozijnen). Deze maatregelen 
zet de DVD om in (meer)jarenplannen voor de gebouwen en 
voegt daar jaarlijks terugkerende activiteiten aan toe, zoals 
keuringen van installaties.
Instandhouding van werken en terreinen: voor werken 
en terreinen is nog geen vergelijkbare norm op de markt, 
maar we werken aan een vergelijkbare kwaliteitsmeting en 
(meer)jarenplannen als bij gebouwen. Momenteel werken 
we per onderdeel jaarplannen uit aan de hand van inspecties 
en ervaringscijfers, bijv. voor riolering, sportterreinen en 
natuurterreinen. Ook het onderhoud aan de werken en 
terreinen wordt via de jaarprogramma´s op de markt gebracht 
en door de DVD gecontroleerd.
Servicedienst: soms gaat er onverwacht iets mis met vastgoed. 
Daarvoor is onze servicedienst met monteurs 24 uur per dag, 
7 dagen per week paraat. Denk aan een vastzittende lift of 
een verwarmingsketel die uitvalt. Zo proberen we klein leed en 
irritatie weg te houden bij de klant. 

Bewaking en Beveiliging Vastgoed
Vanaf 2007 zorgt de DVD voor de beveiliging van het 
defensievastgoed in de Haagse regio. De beveiligingstaken 
van de dienst worden in 2009 fors uitgebreid met de komst 
van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) 
naar de Bedrijfsgroep Vastgoed. De DVD biedt haar klanten 
hiermee een brede kijk op integrale veiligheid en streeft 
naar een optimale mix van organisatorische, bouwkundige 
en elektronische beveiligingsmiddelen (OBE-mix) door het 
verbinden van kennis op het gebied van vastgoed, techniek en 
de organisatie van beveiliging.

Uitvoeren van bewaking en beveiliging: dit betreft het primaire 
proces van beveiligen, met onder meer reguliere fysieke bevei-
ligingstaken en passenvoorziening. Het is de enige tak binnen 

de DVD, waar gewapend personeel werkzaam is. Zij dragen 24 
uur per dag zorg voor onder andere toegangsregeling, bewa-
king, patrouillegang en interventie voor de veiligheid.
Advies en expertise beveiliging vastgoed: deze vraagstukken 
bestaan onder meer uit optimale toepassing van 
organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen 
en de fysieke beveiligingsparagraaf in de beveiligingsplannen 
van commandanten.

Overige Dienstverlening
Zoals overal kent ook de DVD een aantal taken die niet onder 
een van de vorige hoofdgroepen zijn te vangen. 

Instandhouden van woningen in Duitsland: de Nederlandse 
krijgsmacht heeft ook een aantal kazernes in Duitsland. 
Voor de Nederlanders die op deze kazernes gelegerd zijn, 
beheert de DVD naast het “militaire” vastgoed (de kazernes 
en oefenterreinen) ook vastgoed voor civiel gebruik, zoals 
woningen voor medewerkers en aanverwante producten 
als scholen en poliklinieken. De DVD-vestiging in Münster 
fungeert hierbij als aanspreekpunt.
Internationale infrastructuur: in het kader van internationale 
vrede en veiligheid werkt de krijgsmacht binnen de eigen 
landsgrenzen samen met buitenlandse partijen zoals de 
NAVO. De DVD is hierbij betrokken op het gebied van (de 
instandhouding van) infrastructurele voorzieningen. Het gaat 
hierbij om uiteenlopende projecten bijv. de aanleg van een 
gezamenlijke pijpleiding van Nederland naar België of de 
aanleg van een radarfaciliteit voor de NAVO.
Bedrijfshulpverlening (BHV): de DVD coördineert de BHV 
organisatie en de aanvragen van gespecialiseerde BHV-
opleidingen op diverse locaties, met speciale aandacht voor 
training in personele veiligheid.

De DVD biedt veel verschillende mogelijkheden voor 
burgers, militairen en oud-militairen met een technische 
achtergrond. Mocht u interesse hebben of meer informatie 
willen ontvangen stuur dan een email naar DVD 
Communicatie cd.dvd.cdc@mindef.nl
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kapitein ing. Wietse J. Tjeerdsma, 
stafoffi cier Planning & Productie

101 Geniebataljon, Geniewerken
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Kloppend hart
De Regimentskamer is het kloppend hart van het 
Regiment Genietroepen. Daar is het offi ciële bureau van 
de regimentscommandant gevestigd en wordt dus ook het 
actieve vaandel van het regiment bewaard. Het is ook de 
vergaderlocatie van allerlei stichtingen en verenigingen. 
Hier vergaderen de Traditieraad, de Genieraad, de Stichting 
Vrienden van het Regiment Genietroepen, de Stichting 
Geschiedschrijving Genie, de Vereniging Offi cieren Genie, 
de Vereniging Genie Onderoffi cieren, het Oud-Leden 
Fanfarekorps Genie en natuurlijk ook de Stichting de 
Historische Genieverzameling. Ook de Directie van de 
Dienst Vastgoed Defensie maakt regelmatig gebruik van de 
Regimentskamer, evenals de redactie van dit blad.

“Ik zweer trouw ….”
Net als alle andere militairen van de Nederlandse krijgsmacht 
leggen genisten, na het voltooien van hun opleiding, de eed 
of belofte af. Dit gebeurt op het vaandel van het regiment, 
gedragen door de regimentsadjudant. Dit gebeurt altijd voor 
het front van de parate troep en familie en vrienden van de te 
beëdigen genisten. Na afl oop tekenen zij hun oorkonde bij de 
regimentscommandant in de Regimentskamer.

Cultuurhistorisch erfgoed
Natuurlijk biedt het Geniemuseum ook onderdak aan het 
cultuurhistorisch erfgoed van de genie. De expositie bestaat 
momenteel uit twee delen: een in 1970 ingericht deel, dat 
inmiddels sterk is verouderd en een deel dat de laatste jaren, 
na de verbouwing van het museum, planmatig is ingericht. 
De vernieuwde basisexpositie telt zeven thema’s, zoals “Genie 
en Bouwen”, “Genie en Muziek” en “Genie en Inzet voor de 
Vrede”. Alle thema’s zijn voorzien van een informatiezuil (een 
stapellichaam, voorzien van tekstblokken en monitor) met daarop 
het hele verhaal in verschillende “lagen” en foto’s en fi lmbeelden.

De collectie van het Geniemuseum groeit nog ieder jaar. Een 
greep uit geschonken voorwerpen in het afgelopen jaar:
- Sjako M1865 van een onderoffi cier van het Bataljon Mineurs 

en Sappeurs, Veldtelegrafi sten en Werklieden.
 Gedragen tussen 1865 en 1898. Op de sjako staat de 

springende granaat, het genie-embleem in die tijd. De rode 
bal met zwarte pompoen, bevestigd op de sjako, duidt het 
bataljon aan. 

-  Theodoliet, gefabriceerd door Hildebrand, Freiberg, 
omstreeks 1870.

 De theodoliet is een landmeetkundig instrument. Het sluit 
aan bij het karteringsinstrument uit de zelfde periode en het 
maken van de eerste stafkaarten. 

-  Staande klok, 1913. Een schenking van de laatste 
commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan “de 
onderoffi cieren van het Regiment Genietroepen” in 1913.

-  Ensemble, ISAF Uruzgan 2007
 Uniform(delen), emblemen, foto’s, documenten, “give-

aways” (knuffels, pennen, schriften, radio, make-updozen, 
alle met ISAF embleem).

- Ensemble uit nalatenschap van majoor der genie b.d. G.V.M. 
Bernaert

 Ruim 120 objecten uit zijn dienstperiode (1930 – 1970). Dat 
varieert van een uniform, boeken, emblemen, ontwerpen, 
getuigschriften, herkenningsplaatje krijgsgevangene tot 
een tekentafel uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Heel 
bijzonder is het model van een brugleggende tank, met het 
onderstel van een Sherman tank en een Baileybrug M1 (4 
velden 2-1, met 2 rijsporen voorzien van opritten). Het gaat 
hierbij om een proefmodel (geheel gedocumenteerd) uit 1952.

Een dag later heeft de onderminister de brug 
geïnspecteerd en het overdrachtsformulier getekend.

We hebben met de bouwploeg en enkele lokale 
autoriteiten de brug geopend en in het dorp Uguru Para 
een feestje gebouwd.
Moe maar voldaan zijn we op 28 november terug 
gevlogen naar Nairobi.

Door de economische crisis, die ook Kenia parten speelt, 
viel het transport over de weg veel duurder uit waardoor 
er een gat in de begroting werd geslagen.
Op 3 maart 2009 hebben we op het Veteraneninstituut de 
evaluatie van dit project gedaan met alle bovengenoemde 
partijen. Inmiddels kunnen we melden dat de NCDO over 
haar hart heeft gewreven en ons tegemoet komt met 
extra fi nanciële steun.

Blijft onze dank uit te spreken, mede namens de Zuid-
Soedanese regering en bevolking naar de staatssecretaris 
van Defensie, DMO, onze Regimentscommandant en de 
leden van ons Regiment Genietroepen die dit project op 
welke wijze dan ook hebben ondersteund, het NCDO en 
het Veteraneninstituut.

Mill-Hill bridging team
Harrie Brekelmans en Henk Schuurs

Loop eens binnen op de wapendag bij het....

Geniemuseum: het Huis van
het Regiment Genietroepen

Hans Sonnemans, 
museummanager

Jeugdige belangstelling
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Niet voor niets speelt het Huis van het Regiment 

Genietroepen een belangrijke rol tijdens de 

Wapendag Genie op 15 mei 2009. Het “Huis” en 

het Geniepark (de buitenexpositie met historische 

bruggen en machines) vormen letterlijk de ingang 

van het terrein waarop de herdenking, de Genie-

infomarkt en de reünie-activiteiten zich afspelen. 

Het Huis van het Regiment Genietroepen is altijd 

voordurend in beweging en vol van activiteit.

Sjef Hamers
defensievrijwilliger

van 2008

De Staatssecretaris van Defensie heeft voor het 
jaar 2008 de titel ‘Defensievrijwilliger van het 
Jaar’ verleend aan ons regimentslid Sjef Hamers. 
Legpenninghouder adjudant b.d. Hamers, 
inmiddels 76 jaar jong, is na zijn actieve diensttijd 
minstens even bekend geworden als tijdens zijn 
diensttijd: voor vele honderden genisten was hij 
een onvergetelijke instructeur.

Sjef werd vooral gekozen vanwege het bouwen van 
baileybruggen in Zuid-Soedan, maar ook vanwege 
zijn vrijwilligerswerk als oud-militair in zijn woonplaats 
Vught. Sinds 1999 heeft Sjef Hamers, samen met 
de andere oud-genisten Harrie Brekelmans en Henk 
Schuurs, bijgedragen aan de totstandkoming van 
diverse bruggen in die regio. In de beginjaren ook door 
medewerking aan de daadwerkelijke brugslag, de laatste 
jaren vervulde hij een ondersteunende, maar belangrijke 
rol bij deze projecten, door hierover te publiceren en 
lezingen te houden voor o.a. Lions- en Rotaryclubs, 
politieke partijen, de Rabobank en bij diverse militaire 
bijeenkomsten. Daarnaast besteedde hij veel tijd aan 
fondsenwerving, waarvan de revenuen gingen naar de 
missionarissen van Mill Hill, die ook fondsen werven 
voor de baileybruggen. U raadt al waar de geldprijs die 
de adjudant van de staatssecretaris ontving naar toe is 
gegaan. Naast zijn inzet voor de baileybruggen heeft 
hij zich vele jaren ingezet voor de Vughtse zeskamp, 
trad hij op als conferencier in bejaardenhuizen en was 
hij vrijwilliger bij het Geniemuseum in Vught. Wij zijn 
beretrots op Sjef Hamers, maar zonder de twee andere 
pontonniers had hun project niet zo’n groot succes 
kunnen krijgen. Zij moeten alleen verder gaan want 
Sjef doet het na al die jaren op het bruggengebied iets 
rustiger aan. Profi ciat!

Ten behoeve van ons nieuwe project als 
veteranen met een missie in samenwerking 

met de Nederlandse stichting Bebo Bakery 
zijn donaties van harte welkom. Dit project is in 

Ghana aan de zuidkust nabij de historische forten 
Dutch en Britisch commanda uit de slaventijd. Het 

doel is door een baileybrug het probleem van de 
oprukkende oceaan aan te pakken. Deze brug komt 

over een rivier en maakt het mogelijk het achterland te 
ontginnen en gereed te maken voor bewoners die vanaf 

de kust verder landinwaarts hun heil moeten zoeken. Het is 
in de planning om dit project in november 2009 uit te voeren.

Donaties kunnen gestort worden op de rekening van Mill-Hill 
missionarissen te Oosterbeek op rekeningnummer 400236311,

ovv bruggenprojecten.



Maar door meerdere keren pech onderweg en een schietpartij 
werden het 2,5 week.
Wij waren erg blij en gelukkig toen het transport op vrijdag 22 
november om 21.00 uur te Juba in goede staat aankwam.
De bouwplaats en de landhoofden waren in de voorgaande 
weken door Harrie al voorbereid.

Op zaterdag zijn we met behulp van lokale jongens en 
mannen begonnen met het lossen van de eerste container. 
Vanaf zaterdagavond werden we door een lokale militaire 
eenheid gesteund voor de bewaking en de bouw van de brug.
Op zondag is de tweede container gelost en zijn we begonnen 
met de bouw.

We hadden haast, omdat de opening en overdracht van de 
brug zou plaatsvinden op donderdag 27 november in een door 
de Nederlandse ambassade georganiseerde happening.
Niet alleen de brug maar ook de wegaansluitingen moesten 
worden gerealiseerd.
Nog even dreigde een auto-ongeval op dinsdag, waarbij 
wijzelf betrokken waren, roet in de planning te gooien maar 
uiteindelijk was op woensdagmiddag alles klaar.

De volgende tegenvaller diende zich aan toen op het laatste 
moment de Nederlandse ambassadeur en de militaire attaché 
verhinderd waren en de door hen uitgenodigde gouverneurs 
en onderminister van transport en wegen op donderdag 
verstek lieten gaan.
Dus hebben wij zelf namens de Nederlandse regering de brug 
overgedragen aan vertegenwoordigers van WFP en GTZ.
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Wisselexposities en recente missies
Het middendeel van het museumgebouw biedt ruimte voor 
wisselexposities. In 2008 werden drie verschillende foto-
exposities van het Legermuseum gepresenteerd. Na “Missie 
Irak” kwam de foto-expositie “Beelden uit Bosnië”. van 
museumfotograaf Casper van Bruggen, toen hij in maart 
2006 samen met Directeur Collecties (van het Legermuseum) 
Dirk Staat een studiereis maakte naar Srebrenica, Potocari, 
Busovaca, Novi Travnik, Banja Luka en Bugojno om de sporen 
van de Nederlandse troepen vast te leggen.

Vanaf september werd de foto-expositie “Afghanistan” 
gepresenteerd, gemaakt door fotografen van de Audio-Visuele 
Dienst van Defensie. Deze expositie werd ook aangevuld met 
voorwerpen uit de eigen collectie. Veel van dit materiaal is 
afkomstig van adjudant Moos Raaijmakers, die tijdens zijn 
uitzending volop verzamelde voor het Geniemuseum. Zijn 
persoonlijke spullen maar ook de give-aways (van knuffels tot 
radio’s), bedoeld om the hearts and minds van de bevolking te 
winnen.

Tijdens de Wapendag Genie 2009 is de expositie “Uruzgan, 
een dag op scherp” te zien. Deze foto-expositie geeft een 
beeld van de huidige missie, maar dan vooral van het dagelijks 
leven van de militairen. Met deze foto-exposities wil het 
Geniemuseum aansluiten bij de actualiteit.

Varend visitekaartje
Rijksvaartuig 29 is een authentiek duik- en bergingsschip 
van de genie, gebouwd in 1954. Het Geniemuseum heeft al 
in 2004 het initiatief genomen dit schip te behouden voor 
de toekomst. Het schip ligt in de zomermaanden afgemeerd 
bij het Havenmuseum in de Leuvehaven te Rotterdam. In 
de wintermaanden wordt het onderhoud uitgevoerd in het 
Engelensche Gat, door 330 Herstelcompagnie, Herstelpeloton 
Genie, Locatie Hedel.
Het vaartuig is eigendom van de Rekwisietencollectie 
Koninklijke Landmacht (het rijdend en varend cultuurhistorisch 
erfgoed van de landmacht) en blijft daarmee een militair 
schip. Vrijwilligers van het Geniemuseum zorgen voor het 

beheer en verzorgen de vaartochten. 
Er wordt samengewerkt met de Banenwinkel Rotterdam. 
In 2008 werd gezamenlijk deelgenomen aan evenementen 
in Sliedrecht, Dordrecht en Rotterdam. Daarnaast was 
RV29 aanwezig bij nautische evenementen in Willemstad 
en Maassluis en natuurlijk bij de brugslag in Cuijk bij de 
Vierdaagse van Nijmegen.

Bronzen Genist
Tenslotte nog een 
hartverwarmend nieuwtje over de 
vrijwilligers, zonder wie de hele 
tent niet zou kunnen draaien. Op 
15 december 2008 ontvingen 
de vrijwilligers van stichting de 
Historische Genieverzameling een 
bijzondere regimentswaardering: 
de Bronzen Genist. Waarom? 
De omschrijving van de 
regimentscommandant dekt de 
gehele lading: “het verbouwen 
van het Geniemuseum tot een 
plaats waar genisten, van jong 
tot oud, zich oprecht thuis voelen 
en waar alle anderen meer dan 
welkom zijn.”

Museumweekend 2008

Vanuit Nieuw-Zeeland bericht ik u het volgende

Ik woon al sinds november 1955 in het Engels-sprekende Nieuw Zeeland 
en ik bied U daarom al bij voorbaat mijn verontschuldiging aan voor mijn 
nogal slecht gebruik van de Nederlandse taal.

Ik heb in de jaren 1951 -1955 na een opleiding aan de 
Onderoffi ciersschool bij de Genie gediend. Meer gegevens over mijn 
korte militaire loopbaan staan op (www.dienstmakkers.nl / 4 Div.
geniebataljon / klik on ‘meer’).

Ook in de ‘Nieuwsbrief 298’ (http://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/) kunt U wat meer informatie vinden over 
mijn diensttijd in het artikel ‘Ik sloopte in Muiden’. Mijn vader diende vroeger ook bij de genie en zijn biografi e is ook in de 
‘Nieuwsbrief 298’ terug te vinden.

Ook over de inzet van de genisten bij de ‘Ramp van Borculo’ in 1925 is over 
het algemeen heel weinig bekend (http://home.hccnet.nl/hj.dute/cycloon.
html).

Met vriendelijke groet, Nico Kamstra
OOS1(KMS) - Wezep/Weert 1951-1952 
Genieschool - Soesterberg 1952-1953 
4 Div.Geniebataljon - ’t Harde & Nunspeet 1953-1955



Genieveteranen met een 
Mission impossible?
Extreme hitte, striemende regen, piraten, 
hinderlagen, een auto-ongeluk, economische crises, 
fi nanciële perikelen door de lage dollarkoers en 
enorme vertragingen. Niets is ons bespaard gebleven 
bij het voorbereiden en uitvoeren van het pilotproject 
in het kader van “Veteranen met een Missie”.

Ondanks de tegenslagen is het de genieveteranen Harrie 
Brekelmans en Henk Schuurs toch gelukt op de weg Juba-Bor, 
een prachtige baileybrug nabij het plaatsje Uguru Para in Zuid 
Soedan te bouwen en op te leveren.

Dit project begon op 26 januari 2008 tijdens de laatste 
werkgroep meeting van veteranen met een missie in het 
tropeninstituut te Amsterdam. Hier waren bijeen de Nationale 
Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling, het Veteraneninstituut, Defensie en diverse 
veteranen. Tijdens deze meeting is door ons voorgesteld een 
pilotproject op te starten met de volgende insteken: 
1. Defensie geeft ons een baileybrug en steun met transport 

en belading
2. NCDO draagt zorg voor de fi nanciën
3. Veteraneninstituut helpt ons indien nodig met de 

papierkraam.

Vanaf dat moment is het in een stroomversnelling gegaan 
waarbij het de bedoeling was om op 16 mei 2008 op onze 
Wapendag Genie de brug en het geld aan ons aan te bieden 
en in juli de brug te bouwen. Er ontstond door allerhande 
omstandigheden een vertraging waardoor de overhandiging 
pas op 19 september 2008 kon plaats vinden.

Het ophalen van het geschonken baileymateriaal in Coevorden 
en het stuwen van de twee 40ft containers te Vught ging niet 
geheel volgens onze planning maar de containers werden 
niettemin op tijd in de haven van Rotterdam aangeboden 
voor transport naar Mombassa, Kenia. Het containerschip is 
vanwege piraten bij Somalië omgekeerd en terug naar Jedda 
gevaren en daar gelost. Het wachten was nu op een lokale 
vervoerder die wel de route naar Mombassa durfde te varen. 
Toen dit schip zich aanmeldde bij de havenmeester duurde 
het nog eens acht dagen voordat het een losplaats kreeg 
toegewezen. Deze acties leverden een vertraging op van 
weken.

Een fi jne bijkomstigheid was dat Harrie in twee dagen tijd de 
containers boven water, uit de haven, en op transport had.
Het transport van Mombassa naar Juba te Zuid-Soedan werd 
door de transporteur geschat op een dikke week.
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John Tromp, 38 jaar, Spierdijk

Als Technisch Specialist diende ik bij 41 Brigadepantsergeniecompagnie in Seedorf. Ik was daar 
chauffeur op de brugleggende tank, maar eigenlijk reed ik alles wat wielen of rupsen had).

Mijn bruglegger is ook in voormalig Joegoslavië in actie geweest, in 1996. En wat ook mooi 
was: een anti-tankgracht doorsteken bij een oefening in Vogelsang, of ermee door een diepe 
plas water scheuren in Oksbol (Denemarken) 

Ik blijf graag op de hoogte van het wel en wee van de genie -dat blijft toch in je bloed zitten-
en daarom heb ik mij op de website aangemeld.

Sinds september 2008 zit ik bij de 
Natres en wat ik in mijn diensttijd 
regelmatig was, een (veld)zwijn, 
ben ik nu weer. Het blijft je 
achtervolgen.

1e peloton “de Zwijnen”
B-cie 20 Natresbat

Maikel Verwoerd, 33 jaar, Bilthoven

Mijn laatste genie-onderdeel was de 101 Stafstafcompagnie van 101 Geniebataljon. Ik was 
daar als korporaal-1 toegevoegd aan de compagnies-sergeant-majoor; zeg maar de korporaal-
1 Manus van alles :).

Het mooiste aan het genieleven vond ik dat alle onderdelen tijdens oefeningen en 
uitzendingen een soort vriendenkliek, of zelfs een tweede familie was en is voor menig genist.
Alle koppies staan ineens de zelfde richting op om menig klus tot een goed einde te brengen, 
Schouders eronder en voltooien die opdrachten!
Ook de oefeningen bij 111 waren hartstikke mooi om te hebben mee gemaakt en bij dè 104 

Constructiecompagnie was de oprichting ervan de leukste tijd: een grote compagnie met twee rechter handen en een groot 
vriendenkliek gebeuren. Zelfs nu, na een jaar eruit te zijn, heb ik nog regelmatig contact met oud-kameraden.

Aan het eind baalde ik ervan dat een kpl-1 niet meer als een kpl-1 werd behandeld; alleen als het sommigen uitkwam. En dat 
ik niet samen op missie kon met een grote vriend van menig genist, genaamd Joost M. Insiders weten wie ik bedoel.
Ik heb mij aangemeld bij de site om zo toch nog ingelicht te worden over de ontwikkelingen bij mijn tweede familie.

Beste genisten: succes met jullie opdrachten en een veilige missie en terugkomst in Nederland. Aut bene aut non, vrienden!

Kees van der Wielen, 42 jaar, Rotterdam 

Mijn laatste functie was opvolgend pelotonscommandant bij 105 Brugcompagnie in Wezep.

Ik heb me aangemeld bij de site Regiment Genietroepen, omdat ik me nog steeds 
verbonden wil voelen met het beste wapen van defensie. Ik ben trots op de prestaties die 
de genie levert in binnen- en buitenland. 

Mijn mooiste herinneringen zijn de saamhorigheid en gedrevenheid om opdrachten uit te 
voeren in zware omstandigheden. Bij de pantsergenie mag je de CC van een heel infanterie- 
en cavalerie team adviseren. In Amsterdam konden we voor het bevrijdingsconcert een 
vouwbrugpodium maken. En mijn uitzending naar Srebrenica, van de voorbereiding tot de 
afsluiting, was voor mij ook een hoogtepunt.

Waar baalde ik het meest van? Dat is moeilijk uit te leggen in twee zinnen, maar wat me tegenstond was de disciplinaire 
verandering. We hielden ons niet meer aan vastgestelde regels en consequenties bleven uit. Vooral tijdens uitzendingen!

Op dit moment ben ik teamleider Onderhoud bij het Waterschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een bijzondere leuke 
functie met veel raakvlakken met de genie. Tijdens calamiteiten werken waterschappen nauw samen met defensie. Ik hoop dat 
het regiment zijn verjaardag wil blijven vieren op deze wijze en ik kijk uit naar onze ontmoetingen.



11 Pantsergeniebataljon rent zich rot

Search maakt genist nog veelzijdiger
kapitein Jasper Kwakkel, Staf 11 Pantsergeniebataljon

11 Pantsergeniebataljon is in beweging en zal in beweging blijven 
de komende jaren. De ontwikkelingen zijn in volle gang om bij te 
blijven op het huidige, veelal asymmetrische, gevechtsveld. Nieuw 
materieel en personeel doen hun intrede in het bataljon en nieuwe 
technieken worden daarvoor aangeleerd. Ook wordt begin komend 

jaar een complete compagnie toegevoegd aan het bataljon. 
We blikken eerst kort terug en vooruit op onze huidige operationele inzet en wat daarmee 
samenhangt. Daarna kijken we breder in de toekomst met mogelijke ontwikkelingen voor ons 
bataljon. Tot slot nog wat woorden over de afgelopen oefening United Engineer 2009 en de 
directe toekomst na onze inzet in Afghanistan.

Positieve en negatieve ervaringen hebben elkaar de laatste jaren 
afgewisseld. Zo is het bataljon een enorme ervaring rijker door 
de uitzendingen naar Afghanistan. Daar is veel geleerd, maar 
we hebben ook de ellende mee moeten maken van gewonde 
genisten en zelfs het sneuvelen van sergeant-1 Martijn Rosier. 

Searchen
De strijd tegen de IED’s (Improved Explosive Device) is in 
Uruzgan in volle gang. Dat 11 Pantsergeniebataljon daarin 
zwaar vertegenwoordigd was en blijft, blijkt uit het aantal 
uitzendingen van het bataljon en welke er nog aan staan te 

komen.Vanaf 2006 zijn we continu bezig geweest de Task Force 
Uruzgan (TFU) te ondersteunen. 112 Pantsergenie-compagnie 
begon met het ondersteunen van de Deployment Task Force en 
de eerste lichting; daarna hebben achtereenvolgens 111, 112 
en 113 Pantsergeniecompagnie vanaf juli 2007 hun bijdrage 
van ieder vier maanden geleverd aan de TFU. Op dit moment 
bereiden 111 en 112 Pantsergeniecompagnie zich voor op 
wederom vier maanden Uruzgan. Dat onze genisten het goed 
doen blijkt uit het aantal opgespoorde IED’s en de waardering 
van onze battle group collega’s. Wel moeten we scherp blijven 
op de ontwikkelingen op dit gebied. Enerzijds veranderen de 
IED’s continu en worden ze technologisch beter. Anderzijds 
gaat de vijand zich speciaal richten op EOD-ers en genisten 
die aan het searchen zijn. Gelukkig worden we inmiddels 
gesteund door de Joint Task Force Counter IED, die de genist 
voorziet van nieuw materieel, bijvoorbeeld het Interrogation 
Vehicle. Deze zwaar gepantserde Bushmaster is uitgerust 

met een grijparm die kan speuren naar in de grond verstopte 
explosieven. Ook de TFU heeft een Counter IED cell die zich 
bezig houdt met netwerken en trends, zodat onze jongens 
goed voorbereid een bepaald gebied in gaan, voorzien van alle 
beschikbare kennis over de IED trends.

Cash for work
Naast uitzendingen waarbij de genietaak werd uitgevoerd, 
heeft ook de staf van het bataljon zijn steentje bijgedragen 
door de kern van het Provinciaal Reconstruction Team 5 te 
vormen. Daarvoor hebben zij ruim zes maanden in Uruzgan 
gewerkt aan opbouw van de provincie op allerlei vlakken. De 
kern van het team bestond uit de BC, PBC, BA en de secties 
2 en 3. De secties 1, 4 en delen van de stafstafcompagnie 

werden verdeeld over de vier missieteams. Aangevuld met 
externen uit alle krijgsmachtdelen, hebben deze teams meer 
dan 300 projecten opgestart, waaronder vele zogenaamde cash 
for work projecten. Ze hebben o.a. de verkiezingen in Chora 
ondersteund en er voor gezorgd dat UNAMA (de VN missie 
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Tonnie Ebben, 35 jaar, Groeningen

Ik ben van de lichting 91-5. Mijn vaste onderdeel was 11 Pantsergenie-compagnie 
in Ermelo. Na enkele jaren werden we overgeplaatst naar mijn thuisbasis Wezep. 
Daar werd onze naam veranderd in 111 Pantsergeniecompagnie. 

Als TS-er zat ik altijd bij het onderhoud. Na vier jaar heb ik bijgetekend als YPR-
berger. In de werkplaats deed ik allerlei onderhoudswerk; van rubberboot tot 
motorzaag en van YPR- tot laswerkzaamheden. 

In ’95 ben ik uitgezonden met de mariniers naar Mount Igman in Sarajevo. Daar 
reed ik YPR, en voerde er ook bergingen mee uit. En natuurlijk deed ik ook het 
onderhoud aan alle geniematerialen en verder veel zaagwerk. 
Het was een mooie, maar zeker ook spannende tijd.

Met de genie ben ik in ‘97 op uitzending geweest naar voormalig Joegoslavië, kamp Sisava, met SFOR 3. Als tijdelijk sergeant 
deze keer, omdat ik chef lasplaatwerker was. Ik heb in dat half jaar veel kunnen maken, voor ons kamp en voor andere 
kampen. Het grootste karwei was wel het vastlassen van een Baileybrug. De platen moesten vastgelast worden, omdat ze 
door de lokale bevolking gestolen werden. 

Wat ikzelf het mooiste, of leukste eigenlijk, vond was het rooster voor de voordeur van het hoofdgebouw van 11 
Tankbataljon en een zelfde rooster voor de ingang van de genie-eetzaal. 11 Tkbat had mij gevraagd een goed, degelijk rooster 
te lassen. Maar In dat rooster heb ik het logo van de genie gelast. Zo werd iedere cavalerist dagelijks geconfronteerd met de 
genie. Zulk soort plagerijen maakt zo’n uitzending leuk en zorgt ervoor dat de tijd wat sneller gaat. 
Met ons allen hebben we heel wat mooie dingen gemaakt en gedaan in Joegoslavië. 

Ik vind de genie het mooiste onderdeel van het leger; er is veel variatie in werk en de genie heeft veel materiaal. Waarom ik me 
er thuis voelde? De genisten zijn toch wel de boeren van het leger, is de algemene gedachte. Juist daarom denk ik dat ik me er 
thuis voelde; na mijn tijd in het leger ben ik thuis in ons familiebedrijf gaan werken: een aardappel- en dus echt boerenbedrijf.

Als laatste wil ik de genie en alle genisten een mooie tijd wensen, net als mijn acht jaar bij de genie, het was hartstikke mooi! 
Alle genisten en oud-genisten: het ga jullie goed!

Afghanen aan het werk aan irrigatiekanaal in kader cash for work

Rob Peters, 42 jaar, Elsdorf (Duitsland, niet ver van de vroegere legerplaats Seedorf)

De laatste functie die ik mocht vervullen was die van sergeant-majoor opleidingen en operatiën bij 103 Constructiecompagnie 
in Wezep, helaas maar voor korte tijd vanwege mijn overstap naar een burgerbaan een beetje meer in de buurt.

Het zou te ver gaan om alle goede herinneringen hier te beschrijven, maar wat me het meest zijn bijgebleven zijn enkele 
uitzendingen. In 1994 met Dutchbatt-1 naar Lukavac, in 1996 met IFOR-1 naar Skender Vakuf en in 2004 naar Irak.

Verder -het is een clichè, maar je weet het pas als je het niet meer zo hebt- mis ik toch 
wel de saamhorigheid en het sporten in de tijd van de baas.
Wat ik jammer vind, is dat het spreekwoord ‘’uit het oog, uit het hart’’ ook waar is, maar 
ja, dit zal wel komen doordat we het allemaal vreselijk druk hebben.

Hoe dan ook, ik wens de genie het allerbeste en misschien wel tot ziens, Sodeju!

Meindert de Boer, Urk

Ik heb een mooie tijd gehad bij 112 Pantsergeniecompagnie, vooral in de tweede helft van 1996, toen we in Sisava zaten. 
Maar op mijn dertigste - ze noemden mij opa - moest ik eruit, vanwege deze leeftijdsgrens en daar baalde ik goed van. Maar 
nu als burger doe ik eigenlijk nog steeds genistenwerk: ik ben bruggenbouwer bij een bedrijf dat bruggen en dock houses 
bouwt over de hele wereld.

Intussen ben ik getrouwd met Zwanie. We hebben vijf kinderen gekregen, van wie er helaas twee zijn overleden (Wilieanne, 
drie jaar, en Tiemen, zes jaar).

Ik ben nu een veteraan, net zoals iedere uitgezonden soldaat, maar ik ben en blijf een genist in hart en nieren. En daarom zeg 
ik tot het regiment: ga zo door en luister ook eens naar een veteraan.

Het ga jullie goed! Een wrede groet van veteraan korporaal Meindert de Boer uit Urk.



voor Afghanistan) in Uruzgan voet aan de grond kon zetten. 
Ook is de gouverneur en het bestuur van Uruzgan ondersteund 
in de besluitvorming en zijn honderden politietrainingen en 
opleidingen verzorgd voor lokale politieagenten.

Groter verloop
Dat deze uitzendingen veel teweeg brengen, is iets wat niet 
onderschat mag worden. Goede nazorg is steeds belangrijker 
en helaas steeds vaker noodzakelijk. Tevens zien we dat het 
verloop onder de manschappen groter wordt. Waar men 
vroeger een aantal functies binnen een pantsergeniepeloton 
vervulde om pas na een jaar of tien af te zwaaien, zien we 
nu dat onze militairen het na één of twee uitzendingen wel 
genoeg vinden. Door de huidige uitzenddruk sinds 2006 
hebben veel manschappen het bataljon alweer verlaten. Geen 
probleem zolang de vulling op 100% zou blijven, maar het 
betekent wel het één en ander voor het opleidingstraject 
en een sterk vergrote behoefte aan opleidingen bij o.a. het 
OTCGenie. Bovendien is het aantal functies in het bataljon 
gegroeid door de nieuwe taken, waardoor vullingsproblemen 
worden versterkt. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het oprichten 
van het EARS-peloton, waarover later meer.

NBC-verdedigingscompagnie 
Naast de twee uitzendingen naar Uruzgan, staat ons in de 
(nabije) toekomst nog het nodige te wachten. Komend 
jaar (2010) volgt de omvorming en overstap van de NBC-
verdedigingscompagnie naar 11 Pantsergeniebataljon. Dit zal 
veel aanpassingen vergen voor beide partijen en het zal ook 
wel even wennen zijn. Voor beide eenheden zal het echter ook 
veel winst opleveren. Zo kan de NBC-verdedigingscompagnie 
meer betrokken worden bij grote operationele oefeningen van 
de 43 Gemechaniseerde brigade en gaat het niveau van de 
NBC-kennis binnen het bataljon en de brigade fl ink omhoog. 

De NBC-verkenners en de pantsergenieverkenners zullen 
elkaar kunnen aanvullen op hun eigen vakgebieden. Ook met 
de tweede taak van de ontsmettingspelotons (constructie) 
zijn we erg blij, aangezien dit de constructiecapaciteit van 11 
Pantsergeniebataljon enorm zal vergroten. Al met al verheugen 
we ons er nu al op, dat de NBC-verdedigingscompagnie bij 11 
Pantsergeniebataljon gaat horen.

Ander werelddeel?
Welke bewegingen 11 Pantsergeniebataljon verder in de 
toekomst gaat maken, ligt aan de missies waarvoor we de 
komende jaren worden ingezet. Blijven we in Uruzgan, dan 
zal het bataljon zich blijven focussen op het op alle mogelijke 
manieren opsporen van IED’s. Maar ook de opleidingen van 
de genisten op de overige taken mogen niet wordt verzuimd. 
Search is nu de belangrijkste operationele taak, maar dat kan 
veranderen. Het is niet geheel ondenkbaar dat de politiek na 
Afghanistan zal kiezen voor een missie in een geheel ander 
werelddeel, waar we naast IED’s andere (water)hindernissen en 
ook weer mijnen zullen tegenkomen. Gelukkig is er binnen ons 
bataljon nog steeds de Toolbox mijnbestrijding aanwezig met 
specifi eke mechanische mijnbestrijdingsmiddelen.

EARS
Search blijft niettemin belangrijk, want IED’s worden 
wereldwijd in confl ictgebieden gebruikt. Search heeft 
11 Pantsergeniebataljon ook een heleboel middelen 
opgeleverd en daar zijn we zeer tevreden mee. Door 
search zijn de taken mobiliteit en bescherming veelzijdiger 
geworden, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een nieuw 
verkenningspeloton, voortgekomen uit de verkenningsgroepen 
van de compagnieën en uitgebreid met de advanced 
search teams. De verkenners en de advanced search teams 
vormen nu het EARS (Engineer Advanced Recce & Search) 
peloton. Met dit peloton doen ook nieuwe apparatuur en 
technieken hun intrede. Zo zijn er grond- en muurscanners 
aangekocht, honden opgeleid en rijden alle PC’n van de 
pantsergeniecompagnieën en het verkenningspeloton 
in een Fennek. Nog meer materieel is niet ondenkbaar, 
aangezien men in de strijd tegen de IED’s continu zal moeten 
blijven veranderen van technieken en dus van middelen 
en materialen. Naast deze nieuwe middelen wachten we 
natuurlijk met smart op de Boxer als groepsvoertuig, een 
nieuwe brugleggende tank en de Kodiak genietank. 

Nieuwe voertuigen

regiment zullen vertegenwoordigd zijn. Er zullen locaties, 
missiegericht, ingericht worden waar we elkaars sterke verhalen 
kunnen horen. We kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen; 
elkaar informeren hoe we gevaren zijn na die spannende missie.
We hopen dat vooral de soldaten en korporaals met de status 
van veteraan op deze dag aanwezig zullen zijn. En tenslotte 
worden op de Wapendag de meeste recente ontwikkelingen 
binnen het Wapen der Genie getoond.

Veteranendag
Onze veteranen kunnen deelnemen aan de jaarlijkse 
Veteranendag. We zullen trachten onze veteranen te bereiken 
om hen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de 
Veteranendag. Belangrijk communicatiemiddel is hierbij de site 
www.regimentgenietroepen.nl. Enerzijds omdat dit portokosten 
scheelt (ruim vijfduizend postzegels!) en anderzijds biedt het 
ook de mogelijkheid zich online op te geven.

Reünies
Als een bepaalde “club” een reünie of iets anders wil 
organiseren, dan zal de VRG deze club bijstaan met advies en 
de weg wijzen om e.e.a. te realiseren. De club moet het zelf 
organiseren, maar de VRG wijst de weg in het militaire woud 
van regelgeving en afkortingen.

Individuele hulp
Veel veteranen kijken met veel plezier terug op hun missie. Het 
avontuur, de onbekendheid van het land, de dankbare blik van 
mensen die geholpen konden worden, de waardering, maar 
bovenal de band die er was met collega’s, met wie samen de 
klus werd geklaard. Gelukkig is er slechts een kleine groep die 
nog last heeft van zijn missie. Het behoren tot de club kan vaak 
al heel veel oplossen, maar er blijven situaties denkbaar waarbij 
professionele instanties nodig kunnen zijn. De VRG wil in zulke 
gevallen wegwijzer zijn naar die professionele instanties.

Op naar een goed gevuld ledenbestand
Genisten praten niet over problemen, maar over uitdagingen 
en we hebben er als VRG nog genoeg. Iedereen die ooit bij 
de genie heeft gediend is regimentslid. Dat wordt hij/zij vaak 
bij het “aanmeren” of een ander traditionele gebeurtenis 
bij het regiment, veelal onder verantwoordelijkheid van de 
regimentsadjudant(RA). Met het toenemen van het aantal 
missies is deze rol van de RA alleen maar toegenomen. Bij 
vertrek op missie is de RA aanwezig om ons uit te zwaaien. Bij 
terugkomst is de RA aanwezig om ons weer te verwelkomen 
op het regimentsnest; telkens onder het zingen van ons 

Mineurslied wat bij menig defensiecollega blikken van 
waardering (en misschien een beetje jaloezie) oplevert in 
de hal van het vliegveld. Als we het regimentsgevoel nog 
niet hadden, krijgen we het zeker door dit soort tradities. 
Uiteindelijk komt ook het moment van afscheid nemen van 
defensie. In het verleden zijn we niet erg zorgvuldig geweest 
met het registreren van onze mensen die defensie hebben 
verlaten als regimentslid, en daarom missen we nogal wat 
namen. We werken hard aan een goed ledenbestand. Een 
100% correct bestand zal wel tot de onmogelijkheden horen, 
maar het streven moet op volmaaktheid gericht zijn.
Het regiment is daarom nu een betrouwbare databank aan het 
bouwen van alle regimentsleden, in actieve dienst en post-
actief. Op de site van www.regimentgenietroepen.nl kunt zich 
laten opnemen in dit bestand. Voor de VRG is het mogelijk 
om via dit bestand de veteranen te informeren. Maar ook om 
u te ondersteunen als u iets wilt organiseren met uw club. 
Daarom is het belangrijk dat u zich aanmeldt op deze site. 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal uiteraard worden 
gerespecteerd; het is namelijk uw bestand.

Gratis ……. of toch niet?
We hebben gekozen voor een stichtingsvorm, omdat dan 
iedereen lid is, en dat vonden we het belangrijkste, maar door 
deze keuze beschikken we niet structureel over fi nanciële 
middelen (contributie bijvoorbeeld). Dit betekent, dat we 
regelmatig op de klep komen om te bedelen en u een donatie 
te vragen. En ook dat er een kleine bijdrage voor deelname 
aan activiteiten wordt gevraagd . 

De Stichting Veteranen Regiment Genietroepen is de jongste 
loot aan de stam van het Regiment Genietroepen. We 
hebben getracht u te infomeren over wat u van deze 
“club” kunt verwachten. Het bestuur zal UW bestuur 
moeten worden. We willen u uitdagen om er eens 
over te denken of u ook bereid bent wat vrije 
tijd in deze goede zaak te steken. Met name 
vertegenwoordiging van soldaten/korporaals in 
het bestuur is belangrijk. Sodeju!

Stichting Veteranen Regiment 
Genietroepen
MPC 73 A
Postbus 10151
5260 GC Vught
Email: veteraneninfo@
regimentgenietroepen.nl
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Jan Hendriks, 57 jaar, Nakhon Phanom (Thailand)

Mijn laatste functie was bij het Kenniscentrum van het OTCGenie. Maar mijn 
mooiste herinneringen liggen bij de parate tijd bij 11 Pantsergeniecompagnie 
in Ermelo: de vele oefeningen Duitsland, de dienstplichtigen en mijn uitzending 
naar Libanon.

Ook een beroepsmilitair baalde wel eens: vooral van sommige collega’s die 
evalueerden vóór het werken in plaats van erna. Mijn devies was meer van niet 
lullen maar werken.

Ik blijf regimentslid omdat je 36 jaar werk als genist niet zomaar even kunt afsluiten. Het is leuk om te zien hoe het allemaal 
verder loopt. Ga vooral door met timmeren aan de weg!

Groetjes uit een warm Thailand (en mag ik een digitale versie van het blad?) van aooi bd Jan Hendriks.



United Engineer 2009
In maart bevond 11 Pantsergeniebataljon zich grotendeels op 
de Oirschotse heide waar we de oefening United Engineer 
2009 hebben uitgevoerd. Deze bataljonsoefening die voor 
het laatst in 2007 is gehouden, stond in het teken van de 
uitzendingen. 111 Pantsergeniecompagnie begon met de 
Reekweek waarin voor search de puntjes op de i werden 
gezet. 112 Pantsergeniecompagnie bouwde een base, met 
steun van pelotons van 104 Constructiecompagnie en 101 
NBC-verdedigingscompagnie. De tweede week volgde het 

bataljonsgeleide gedeelte, waarin verschillende scenario’s 
zaten, onder meer met search. Ook zaten er uitdagende 
grensverleggende activiteiten in. 113 Pantsergeniecompagnie 
zorgde voor oefenvijand en samen met de A-compagnie van 
45 Pantserinfanteriebataljon kon er getraind kan worden in 
een combined arms team (CAT), conform het optreden in 
Uruzgan. Een realistische oefening, met een goede training 
voor de uitzending van 111 en 112. 

Achterblijvers zitten ook niet stil
Er komen dus nog twee uitzendingen aan. Voor 
de achterblijvers, de Stafstafcompagnie en 113 
Pantsergeniecompagnie, zullen zich komend jaar ook 
weer de nodige klussen en oefeningen aandienen. 113 
Pantsergeniecompagnie zal de Landmachtdagen in Amersfoort 
gaan ondersteunen. Ongetwijfeld zullen er weer verzoeken 
tot steun komen in het kader van Koninkrijkstaken. Eerder 
hielp 11 Pantsergeniebataljon de politie al bij het ontzetten 
van Fort Pannerden en deden de verkenners een search in 
een tuin in Zwolle voor de politie. Ook opleidingen, zoals de 
constructieopleidingen en de Toolbox gerelateerde opleiding, 
zullen voor de achterblijvers weer alle aandacht krijgen.

2009 staat voor 11 Pantsergeniebataljon dus nog in het 
teken van uitzendingen naar Uruzgan. Onder-steuning 
en voorbereiding zullen de boventoon voeren. Wanneer 
112 Pantsergeniecompagnie in 2010 als laatste terug is, 
zal er hopelijk een periode van meer rust volgen. Dan kan 
bataljonsbreed de achterstand in opleidingen weer worden 

weggewerkt. Ook het materieel is dan toe aan herstel of 
vervanging. Waarschijnlijk zal het bataljon zich dan ook weer 
snel moeten klaarmaken voor nieuwe missies, waar dan ook 
ter wereld. Bijvoorbeeld bij een inzet van NRF-14 (NATO 
Responce Force), waarbij 11 Pantsergeniebataljon weer 
betrokken is.

Eén ding is nu wel duidelijk. 11 Pantsergeniebataljon is in 
beweging en zal dat ook in de toekomst blijven.
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Wat kan de Stichting VRG voor u doen?
Als bestuur hebben we getracht inzicht te krijgen in het 
aantal veteranen van ons regiment. Op basis van uitgevoerde 
missies (tot 2006) komen we op een aantal van 5400. Er is 
dus sprake van een hele grote groep regimentleden met de 
status van veteraan, van wie het gros, vooral bij de soldaten en 
korporaals, ergens buiten defensie een baan heeft. Mannen en 
vrouwen die vanuit die defensie- en vooral de regimentscultuur 
een plek hebben gevonden in de burgermaatschappij. Die 
praten met hun huidige collega’s over hun diensttijd ergens in 
“Verweggistan” en die als geen ander kunnen oordelen hoe 
goed we het hebben hier in Nederland. Hoe we naast onze 
portie kankeren op de overheid toch moeten vaststellen dat we 
het goed hebben geregeld, in vergelijking met Verweggistan. 
Mannen en vrouwen die weten, van die periode bij defensie, 
wat aanpakken is, wat een buddy is, dat je op elkaar moet 
kunnen vertrouwen en bouwen, want alleen klaar je de klus 
niet. U vormt eigenlijk een geweldig netwerk, wat we met 
elkaar kunnen gebruiken. Stel U bent uitgenodigd bij een 
reünie van een vroegere missie. Hier komt u uw collega’s van 
toen weer tegen. Een van de eerste vragen zal zijn: wat doe 
jij tegenwoordig? Nagenoeg iedereen heeft een baan en is 
bezig een gewaardeerde plek in onze maatschappij te regelen. 
Sommigen werken voor een baas; anderen zijn voor zichzelf 
begonnen. Er zijn er zelfs bij die weer aan het studeren zijn. 
Maar misschien loopt er ook iemand rond, die bij terugkeer 
tegenwind heeft gehad. Pech in de relatiesfeer, vrienden die 
achteraf geen vrienden bleken te zijn, uiteindelijk wat doelloos 
geworden. Terwijl hij bij de missie juist die collega was, op wie 
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je kon bouwen. Misschien is er dan wel iemand in de “club” 
die kan helpen. Want ook die klus klaar je niet in je eentje, 
wisten we nog wel. Laten we gebruikmaken van dit onderlinge 
netwerk! Dat is wat de Stichting VRG wil ondersteunen, door 
de volgende doelstellingen:
• de veteraan de mogelijkheid bieden periodiek zijn 

regimentsgenoten te ontmoeten;
• wegwijzer zijn bij vragen van veteranen ( waarbij in eerste 

instantie naar de bestaande mogelijkheden zoals het 
Veteraneninstituut, wordt verwezen); 

• informatie bieden (bijvoorbeeld over nieuwe uitzendingen, 
over zorgaspecten);

• de mogelijkheid bieden ontwikkelingen bij het Wapen der 
Genie te volgen;

• de mogelijkheid bieden de veteraan zijn bijdrage te laten 
leveren aan de ‘club’ waarmee hij een belangrijke periode 
van zijn leven heeft doorgebracht, zowel fysiek, materieel als 
fi nancieel;

• ondersteuning van initiatieven van regimentsveteranen.

De Wapendag Genie
Regimentsgenoten ontmoeten kan plaatsvinden op de jaarlijkse 
Wapendag van het regiment in Vught, altijd op of omstreeks 15 
mei, de verjaardag van het Regiment. Op deze dag(en) zullen 
ook de actieve eenheden van de genie (bataljons, compagnieën, 
opleidings- en trainingscentrum en gerelateerde geniediensten) 
aanwezig zijn. Hier worden ook onze regimentsleden herdacht, 
die hun leven hebben gelaten in dienst van het Koninkrijk 
der Nederlanden. Onze verenigingen en stichtingen van het 

Genie-veteranen waren altijd al lid van het Regiment Genietroepen, maar nu is er speciaal voor hen een nieuw 
forum in het leven geroepen, namelijk de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen (VRG). Deze is bij akte 
opgericht op 15 mei 2008 en gehuisvest op de Van Brederodekazerne te Vught.
Een lid van het regiment wordt veteraan indien hij voldoet aan de defi nitie van het Veteraneninstituut:

Gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend onder 
oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties. Gewezen militairen die bij vredesmissies 
betrokken zijn geweest, zowel binnen als buiten het verband van de VN.

Iedereen die als militair heeft deelgenomen aan een internationale vredesoperatie, en van wie zijn of haar 
contract met defensie is afgelopen, is dus veteraan!

Ook bestuursleden gezocht

Nieuwe stichting voor alle 
genie-veteranen, meld u aan!

Antoine Doppegieter, 46 jaar, Etten-Leur

Als metaalbewerker zat ik bij 115 Constructiecompagnie en daarmee heb ik ook IFOR 2 gedraaid. Uitzendingen waarin je 
heerlijk kunt pionieren vormen mijn mooiste herinneringen. De allermooiste was de eerste uitzending met 1 Nederland/BE 
Transportcompagnie samen met onder anderen Jan Wolterink en Evert Dalemans. Toen 
hebben we als min of meer zelfstandige groep/peloton een kamp opgezet en gebouwd. 
Maar ook de oefeningen Knap Op in Hohne en op Vlieland waren de moeite waard.

Ik was offi cieel een Technische Dienst-man en toen mijn tijd bij 115Constrcie er op zat, 
moest ik terug naar de TD. Daar baalde ik van; ik was graag bij de genie gebleven. Nadat 
ik defensie verlaten heb, heb ik altijd nog wel een band met de genie gehouden. Daardoor 
hoorde ik van de wapendag en toen heb ik mij aangemeld als regimentslid.

In Sisava (Bosnië) heb ik een mooie vlaggenmast gemaakt, waar ik best trots op was. En 
verder wil ik nog wel kwijt dat de genie het mooiste onderdeel is om te dienen.
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Maar het is nog niet voorbij: Tot en met 2010 gaan zowel 413 
Pagncie(zw) als 412 Pagncie(zw) nog een tweede keer op 
uitzending. 

Compagnie Missie Van Tot

413 Pagncie(zw) TFE-2 nov-07 mrt-07

41 Ststcie PRT-3 apr-07 okt-07

412 Pagncie(zw) TFE-3 apr-07 aug-07

411 Pagncie(lt) TFE-7 jul-08 nov-08

413 Pagncie(zw) TFE-9 apr-09 aug-09

412 Pagncie(zw) TFE-12 apr-10 aug-10

Het leveren van personeel en materieel aan de missie ISAF is 
de afgelopen jaren core business geweest. Maar dat is niet 
het enige; het bataljon deed meer. Er kwamen naammakende 
steunverleningen aan bod, zoals het verbouwen en inrichten 
van veteranenhuis “de Treffer” in Eindhoven voor de stichting 
Veteranen Brabant Zuid-Oost, waarbij onze staatssecretaris 
Jack de Vries op 24 april 2008 de opening kwam verrichten 
(http://www.stichtingveteranenbrabantzuidoost.nl). Overtuig 
u ervan dat dit veteranenhuis niet alleen voor ‘oude mannetjes’ 
is, maar ook voor Libanon-, Bosnië- en Afghanistangangers. 
Inmiddels wordt het veteranenhuis ook gebruikt om in een 
ongedwongen setting de terugkeergesprekken te houden.

In september 2008 bracht Hare Majesteit een werkbezoek aan 
het bataljon. Dit was voor alle betrokkenen een rijke ervaring. 
Zij liet zich op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in 
Afghanistan, waar kort daarvoor soldaat-1 Jos ten Brinke 
was omgekomen. In een rond-de-tafel-gesprek kregen de 

aanwezigen de kans om hier met Koningin Beatrix over te 
praten. Mensen van 413 Pagncie(zw) gaven haar in een 
demonstratie van het Advanced Search Team een beeld van de 
inzet.

Afrika?
In de toekomst gaat het bataljon weer in geheel andere 
missies ingezet worden, waarvan Afrika het meest voor de 
hand ligt. Natuurlijk valt niet uit te sluiten dat ISAF ergens in 
Afghanistan nog een staartje krijgt, maar de focus van het 
bataljon gaat toch verschuiven. Waar in de voorgaande jaren 
de nadruk lag op search, gevechtsondersteuning en contact 
drills, moet het bataljon nu veel meer aandachtsgebieden 
beheersen. Daarom dienen de ervaringen van de voorbije tijd 
bewaard te blijven en gaat het bataljon in zijn geheel werken 
aan “verbreding en verdieping”. Bij een mogelijke fi rst-entry 
operatie in Afrika moeten zaken als aanleg van compounds, 
aanleg en verbetering van wegen, brugslag, etc. tot aan de 
daadwerkelijke inzet beoefend worden.

CBRN
De organisatie van het bataljon is inmiddels uitgebreid met 
een EARS-peloton en het bataljon gaat in de toekomst 
uitgebreid worden met een extra compagnie. Het Engineer 
Advanced Recce and Search Peloton neemt de rol over van de 
compagnies verkenningsgroepen. Daarnaast krijgt dit peloton 
zeer specialistisch materieel, zoals de advanced search set en 
het verkenningsvoertuig Fennek. Met de nieuw op te richten 
CBRN-compagnie, voorlopig 414 genaamd, gaat het bataljon 
op constructie- en CBRN-gebied een nieuw tijdperk tegemoet. 
Met name de ‘nieuwe’ CBRN-discipline en de samenwerking 
met civiele diensten vormen een prachtige uitdaging!

Kortom het bataljon is vanaf zijn oprichting in sneltreinvaart 
voorwaarts gegaan en zal dat de komende jaren nog blijven 
doen.

NIEUW 41PAGNBAT IN SNELTREINVAART
eerste-luitenant Larion van der Meer, 41 Pantsergeniebataljon 

Sinds de oprichting op 20 augustus 2006 is het bataljon in sterke mate verbonden met de NAVO-missie ISAF. Al zijn 
compagnieën zijn inmiddels uitgezonden geweest naar Afghanistan. De stafstafcompagnie is in 2007, nog geen jaar 
na haar oprichting, als Provincial Reconstruction Team uitgezonden. De pantsergeniecompagnieën zijn telkens de 
hoofdleverancier van de TFU geniecompagnie.

… tenminste, als je sommige verhalen in de 
wandelgangen moet geloven. De praktijk is 
echter anders. Net als de hele genie is ook onze 
onderoffi ciers(OO)-opleiding continu in beweging. En 
meerdere malen aangepast vanwege gewijzigde taken 
van de genie, het personeelsbeleid of opgelegde 
bezuinigingsmaatregelen.
Wij willen een beeld geven van de dynamiek van deze 
opleiding en aangeven wat we op korte termijn hierin 
kunnen verwachten.

Syllabus?
Tot begin jaren ‘90 heeft de opleiding lange tijd dezelfde 
lengte en inhoud gehad. Ze bestond uit een algemeen deel 
van 12 maanden en een wapentechnische opleiding (WTO) 
van 15 maanden. Ondanks dat was er geen compleet 
uitgewerkte syllabus voorhanden. Waarschijnlijk omdat ook 
in het verleden getracht werd de beste instructeurs bij de 
ABOO (Aspirant Beroeps OO) te plaatsen. Die hadden (en 
hebben!) een gezonde eigen visie op de opleiding. Net paraat 
geweest, wisten zij als geen ander waaraan de toekomstige 
onderoffi cieren moesten voldoen. Vanwege hun bewezen 
capaciteiten kregen de instructeurs redelijk de vrije hand in het 
samenstellen van de opleiding.

De opleiding voor dienstplichtig onderoffi cier is wel een 
aantal malen ingrijpend gewijzigd, vanwege verkorting van 
de dienstplichttijd (van 24 naar 15 en naar 12 maanden). Nu 
hadden de dienstplichtig onderoffi cieren altijd wel een MTS- of 
soms zelfs HTS-achtergrond. Bovendien werd de opleiding 
voortgezet tijdens de parate periode, in de vorm van wat we 
tegenwoordig Training Support Packages zouden noemen. 
Daarom werd de verkorte opleiding voor de dienstplichtige 
onderoffi cier geen al te grote ramp.

Modulair
Vanaf 1990 hebben zich meerdere aanpassingen voorgedaan 
in de opleiding voor beroepsonderoffi cieren.
Eerst werd de opleiding modulair, om twee redenen: ten eerste 
nam het verloop toe vanwege een verkeerd beroepsbeeld 
(“wat ga ik doen en waar word ik geplaatst?”) en ten tweede 
vond men dat de leerling gedurende langere tijd begeleid 
moest worden door zijn instructeur; degene die hem tot 
voorbeeld diende. Het traject van de toekomstige onderoffi cier 
zag er toen als volgt uit: 4 maanden algemeen op de KMS; 
aansluitend 4 maanden WTO; daarna 8 maanden algemeen 
op de KMS; en tenslotte 8 maanden WTO.
Later is men weer gestopt met dit modulaire opleiden, 
omdat geconstateerd werd dat tè lang voorbeeldgedrag 
van eenzelfde persoon niet of minder goed was voor de 
ontwikkeling van de leerling. Bovendien moest er teveel 
herhaald en opgefrist worden bij aanvang van de tweede 
module KMS resp. WTO.
In de jaren ‘90 werd ook de E-cursus, later Primaire Vorming 
geheten, ingevoerd met als doelstelling: kennis aanbrengen 
op het juiste moment. Deze opleiding richtte zich op het 
functioneren op pelotonsniveau.

Constructie
Daarnaast ontstond de behoefte aan genie-onderoffi cieren 
die ook constructietaken konden uitvoeren en/of leiden. In 
eerste instantie werd de opleiding hierop aangepast door 
veel gevechtssteun-onderwerpen geheel of gedeeltelijk te 
schrappen en meer constructie in de opleiding te sleutelen. 
Tenslotte kregen we in die tijd te maken met de invoering van 
beroeps bepaalde tijd (BBT) kaderleden als plaatsvervangend 
groepscommandant (plv gpc). Men had ingezien dat de 
‘nieuwe’ gpc teveel moest kennen en kunnen voor één persoon. 
De tweede sergeant binnen de groep was tevens techneut met 
een vaktechnische vooropleiding in een bepaalde richting.

Nieuwe eeuw – nieuwe kansen
Na 2000 werd onderkend dat er te veel gesneden was in 
onze OO-opleiding. En bovendien werd het loopbaanbeleid 
aangepast. De genie-onderoffi cier moest voortaan twee 
sporen volgen: eerst in de gevechtssteun en daarna ook in een 
tweede vakgebied: duiken, grond-, weg- en waterbouwkunde, 
installatie- of elektrotechniek. Vanaf de invoering hebben veel 
onderoffi cieren deze verplichting van een tweede vakgebied 
negatief ervaren. Met als triest gevolg dat we goede collega’s 
de dienst hebben zien verlaten, maar vanaf volgend jaar zal dit 
veranderen. Tenslotte werd ook het verschil in opleiding tussen 
BOT en BBT afgeschaft. 

De laatste jaren is de opleiding regelmatig aangepast. 
Nog steeds - net als vroeger - vaak aangedragen door de 
instructeurs met hun parate ervaring. Het accent werd steeds 
meer verlegd van ‘vakman’ naar ‘leider’. De initiële opleiding 
voor de genie-onderoffi cier bestaat nu uit de modules 
Algemene Kaderopleiding Genie en Pantsergenie. In beginsel 
volgen alle leerlingen deze twee modules en worden dan 
groepscommandant pantsergenie. Daarna volgt opleiding en 
plaatsing in een tweede vakgebied.

Nabije toekomst
Ook nu weer moet de opleiding aangepast worden aan de 
actuele ontwikkelingen. In september 2008 is de werkgroep 
‘aanpassing opleiding VTO KMS Genie’ opgericht met 

Opleiding loopt per defi nitie achter op de realiteit

“De inhoud van de initiële Genie-
onderoffi ciersopleiding is vooroorlogs…”

adjudant Tinus van Wensveen, commandant 
Instructiepeloton VTO/KMS en luitenant-kolonel 
Ton van Schadewijk, commandant Opleidings- en 

Trainingseenheid  Sappeurs OTCGenie
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daarin vertegenwoordigers van het OTCGenie en van elk 
geniebataljon. De aan te passen opleiding:
- is gericht op het huidige optreden;
- behandelt ook onderwerpen die nu paraat minder aandacht 

krijgen, om te zorgen dat deze kennis niet verloren gaat; 
- past in de op handen zijnde nieuwe loopbaanmogelijkheden 

van de onderoffi cier;
- is, conform de Leidraad Opleiden en Trainen (LOT), 

competentiegericht.

De aangepaste opleiding zal bestaan uit een algemeen 
deel voor alle genie-onderoffi cieren  en meerdere delen die 
gerelateerd zijn aan verschillende functies. Na één of meer 
functiegerelateerde delen is de aspirant onderoffi cier opgeleid 
voor een zogenaamde ‘juniorfunctie’. Dit zijn startfuncties in 
meerdere vakgebieden.
Dit wordt ook uitgewerkt in het nieuwe loopbaanbeleid 
onderoffi cieren, wat naar verwachting begin 2010 van kracht 
wordt. Daarmee vervalt ook de verplichting tot het volgen 

van een tweede vakgebied. De 
onderoffi cier kan dan voorkeuren 
aangeven en invullen binnen 
zijn loopbaan. Natuurlijk 
moet dit passen binnen de 
organisatiebehoefte. In de aan te 
passen opleiding, die in de loop 
van 2010 van start gaat zullen 
uiteraard veel onderwerpen uit 
de huidige opleiding terugkomen; 
die ook door de toekomstige 
onderoffi cieren beheerst moeten 
worden.

Ook deze opleiding zal niet 
eeuwigdurend zijn. In feite lopen 
we altijd achter bij de realiteit. Dit 
is een aandachtspunt voor ons 
allen en moet altijd voldoende 
aandacht krijgen, zodat de 
ruggengraat van de genie optimaal 
wordt opgeleid en gevormd.

Geert Coenders, 35 jaar, Broekhuizenvorst (Limburg)

Ik was bij 41 Pantsergeniecompagnie beter bekend als, Geert ‘Jim Sap’ Coenders. Mijn beste herinneringen? De grote 
kameraadschap en ook mijn twee uitzendingen naar Bosnië, Dutchbatt-1 en IFOR-1. Maar dat ik bij IFOR-1 zo vaak verloor 
van Rob Delnoy, Giorgio Utzeri en Dies Koenen met Axis & Allies, een bordspel, dat ben ik ook nog niet vergeten. 

Sinds enige tijd heb ik weer contact met Frans Smulders, mijn 
compagniescommandant bij Dutchbatt-1. Met hem ben ik vorig jaar 
naar een reünie van Dutchbatt gegaan en hij wees mij toen op de 
wapendag van afgelopen jaar. Ik heb me via de site aangemeld voor die 
dag en ik heb een geweldige dag gehad! Veel oude bekenden gezien. 
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik samen met Frans, Arjan van de 
Vondervoort en Paul van Berkel in mei dit jaar een week naar ga Bosnië 
om alle plekken te bezoeken waar we destijds hebben gezeten.

Het Regiment Genietroepen is een geweldig regiment: alles voor elkaar 
over hebben door dik en dun. Dit heb je nodig als je met elkaar het 
veld ingaat, maar zeker als je samen een missie uit moet voeren. En hoe 
ellendig de situatie ook is waar je in zit: een genist verzint altijd een list!

Naast de regimentscommandant en de regimentsadjudant 
worden alle functies en taken door vrijwilligers uitgevoerd. 
Soms zijn dat actief dienende burgers en militairen maar ook 
postactieve burger en militairen. Bij de stichting Historische 
Genieverzameling zijn diverse vrijwilligers (‘bd-ers’) actief.

In 2008 is de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen 
opgericht. Zie het artikel op bladzijde 8. De viering van 
het 260 jarig bestaan was aanleiding om voor het eerst 
genieveteranen en oud genisten uit te nodigen. Dit gaat een 
jaarlijks terugkerende activiteit worden. Dit betekent extra 
ondersteunende activiteiten. De regimentscommandant roept 
regimentsleden, en vooral ex-genisten/veteranen, op zich 
aan te melden als vrijwilliger.

Het regiment is op zoek naar enthousiaste regimentsleden die 
o.a. op een van de volgende gebieden actief willen zijn:
• Ondersteunen regimentssecretariaat
 (o.a. ledenadministratie, telefonische helpdesk, e.d.).
• Communicatie (o.a. redactie Regimentsblad, website 

bijhouden, perscontacten).
• Ondersteunen organisatie Wapendag Genie.
• Bestuursfuncties.
• Diverse werkgroepen.

U kunt via de website (info@regimentgenietroepen.nl) 
uw belangstelling kenbaar maken. U hoeft daarbij nog 
geen specifi eke interessegebied kenbaar te maken. Na de 
wapendag zal er een vrijblijvende informatiebijeenkomst 
worden belegd voor de belangstellenden.

OPROEPOPROEP
Het regiment heeft uw hulp nodig! Het regiment heeft uw hulp nodig! 

Peter Schröder, 40 jaar, Weurt

Mijn laatste onderdeel was de ABOO (aspirant-beroepsonderoffi ciersopleiding). 
Hier ben ik instructeur geweest van december 1999 tot oktober 2006. Veel te lang 
natuurlijk, maar dit had o.a. te maken met het volgen van een studie. Voor mijzelf 
vond ik dit niet te lang, aangezien de Sappeursschool toch veel mogelijkheden bood 
om je te ontwikkelen.

Als OPC werkte ik samen met Jan Pols, Jan Boot en Han Wissink (en vele anderen). 
Dat maakte van deze periode een actieve, leerzame, maar ook erg leuke periode. 
Maar als commandant van de brugleggende tank heb ik de meeste ervaringen 
opgedaan. Van 1992-1994 waren er weinig brugleggers inzetbaar en dus had ik elke 
maand wel een grote oefening. Samen met Sander van Ophoven ondersteunden 
wij hele bataljons of een brigade-oefening. Hierdoor kreeg je een geweldig overzicht 
wat er op deze niveaus gebeurde. En veelvuldig samenwerken met dezelfde 
teamcommandanten leverde goede verstandhoudingen en resultaten op.

Tja, wat was het allermooiste? Als ik terugdenk, denk ik aan veel verschillende situaties met veel verschillende mensen. Dit 
geheel maakt het eigenlijk geweldig!
Balen? Ja, ook wel. Maar volgens mij hoef ik hier geen uitleg over te geven: gelukkig is het beleid (twee vakgebieden) eind 
vorig jaar gewijzigd. Mijn grote voordeel hierbij is dat ik mij door de situatie heb omgeschoold naar het civiele onderwijs. Dit 
zie ik toch als een groot doel in mijn leven: het overdragen van kennis.

Ik heb 18 jaar binnen de genie gewerkt. 18 jaar die ik gelijk weer zou overdoen, met hier en daar wat verbeteringen. Ik 
probeer zoveel mogelijk te volgen wat er gebeurt en ben tot nu toe een trouw bezoeker van het regimentsdiner. Je kan met 
iedereen over deze periode praten, maar met mede-genisten zit je natuurlijk in de beste setting. Ik zie dit als een mogelijkheid 
om contact te houden met een aantal geweldige mensen met wie ik heb mogen werken. Ik hoop ook dat op deze manier 
meer oud-genisten de weg naar bijvoorbeeld het regimentsdiner vinden. Dit blijft een geweldige reünie voor mij.

Ik hoop dat jullie ervoor zorgen dat ik over vele jaren nog steeds vol trots kan zeggen, op het moment dat iemand over de 
genie praat: “De genie; daar heb ik ook bij gezeten!”



“De Genie voortdurend in beweging.” Dat is het thema dat 
gekozen is voor de viering van de 261-ste verjaardag van het 
Regiment Genietroepen op 14 en 15 mei aanstaande. En ook 
de redactie van uw regimentsblad GENIST heeft getracht dit 
thema te laten doorklinken.

Beweging is overal. De geniebataljons bewegen heel veel, 
zowel in geografi sche afstand (Afghanistan), als in nieuwe 
taken, zoals search. De luchtmobiele geniecompagnie beweegt 
zelfs zoveel dat men niet in de gelegenheid was een artikel 
over hun wel en wee te schrijven. Maar dat maken ze in het 
volgende nummer vast wel weer goed. Genieveteranen komen 
in beweging met een nieuwe stichting. Het Geniemuseum 
beweegt; kom maar eens kijken naar het gerenoveerde 
gebouw en de uitgebreide expositie. En zelfs de geniemuziek 
beweegt: de ‘oudjes’ treden immers marcherend op. En ze 
zijn gepromoveerd tot het offi ciële orkest van het Regiment 
Genietroepen! U leest het allemaal in dit nummer.

Wie volgens ons het meest beweegt, is de regimentsadjudant. 
Hij rijdt en vliegt vele duizenden kilometers om onze 
wapengenoten, waar ze ook zijn en wat ze ook doen, een hart 
onder de riem te steken.

Wie bent u, de lezer? En wie zijn wij, de redactie?
U bent lid van het Regiment Genietroepen. Bent u werkzaam 
bij een genie-eenheid, of bent u lid van de VOG, de VGOO of 
de VOPET, dan bent u automatisch ook lid van het regiment. 
Anders hebt u zich aangemeld via de website van het 
Regiment Genietroepen. U allen, totaal zo’n 5.500 personen, 
krijgt dit blad thuis.
Wij als redactie bestaan uit actief-dienenden en enkele 
post-actieven. We proberen interessante artikelen te (laten) 
schrijven voor de verschillende groepen. We willen geen 
onderoffi ciers- of offi ciersblad zijn; die bestaan al (of: 
nog?). We werken voor het regiment en proberen daarin 
de verschillende groepen te bedienen. En soms worden 
we zelf bediend. Kijk maar eens naar de korte stukjes, die 
oudgedienden hebben ingestuurd, nadat we hen per mail 
enkele vragen hadden gesteld.

Van de redactie
Deze GENIST is pas het tweede nummer van dit nieuwe 
blad. Het eerste verscheen vorig jaar mei, voorafgaand aan 
de viering van 260 jaar Regiment Genietroepen. Intussen is 
duidelijk geworden dat het Wapen der Genie twee jaarlijkse 
evenementen gaat organiseren. Op 14 mei wordt er in 
Vught een sportdag gehouden voor de genie-eenheden, met 
een feestavond er achter aan. Op de Wapendag op 15 mei 
staat het hele regiment centraal. Trefwoorden: herdenking, 
samenzijn, reünie, maar ook informatiemarkt. In november 
volgt dan het ene jaar de bekende Genie-informatiedag; en het 
andere jaar een symposium over een actueel onderwerp. Beide 
activiteiten zijn zowel voor actief dienenden, als voor de post-
actieven toegankelijk. En natuurlijk vinden er in november ook 
de bekende regimentsdiners voor onderoffi cieren en offi cieren 
plaats. Wij gaan GENIST twee keer per jaar uitbrengen, 
namelijk 1 mei en 1 november. In dit voorjaarsnummer ligt het 
accent op regimentszaken (brief van de regimentsadjudant; 
Geniemuseum, Geniefanfare, nieuwe stichting voor 
genieveteranen, met natuurlijk ook enige aandacht voor 
de genie-eenheden. Het najaarsnummer heeft een meer 
operationeel accent, met nieuws over de dan komende Genie-
informatiedag (met alvast dank aan het Kenniscentrum voor 
hun artikelen). En misschien kunnen we ook uw stuk plaatsen: 
schrijf ons als u iets kwijt wilt aan uw regimentsgenoten.

Natuurlijk willen we diegenen bedanken, die dit blad 
mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats natuurlijk alle 
auteurs. Vervolgens de mensen van de afdelingen Grafi sche 
Vormgeving en Reproductie van Defensie in Den Haag. En 
in eigen huis nog een dankwoord aan de mensen van Staf 
OTCGenie, die druk zijn geweest met het ledenbestand en 
aanverwante zaken.

Ten slotte bedanken we u, lezer. Zonder lezers geen GENIST. 
We wensen u enkele aangename leesuurtjes toe.

28 5

OLFKG
Met veel enthousiasme kwamen de oud-muzikanten op 20 
september 1997 uit heel het land bijeen in de Lunettenkazerne 
in Vught voor hun eerste repetitie. Deze datum hanteren we 
dan ook als de oprichtingsdatum van ons fanfarekorps met als 
eerste naam Oud-leden Fanfarekorps der Genie (OLFKG).
Dankzij de inzet van de initiatiefnemers en met de facilitaire 
steun van Defensie, konden deze oud-dienstplichtige 
muzikanten elkaar weer treffen en met elkaar musiceren. Dat 
de onderlinge band tussen hen groot is, blijkt uit het feit dat 
velen elke maand de moeite nemen op de vrije zaterdag af 
te reizen naar Vught om daar te repeteren. Dan worden de 
banden van weleer aangehaald en tonen zij hun muzikale 
kwaliteit in het orkest. Vele oud-kameraden uit de diverse 
lichtingen hebben elkaar weer gevonden en gezelligheid en 
muziek maken gaan gelijk op.

Het eerste optreden van het OLFKG was de commando-
overdracht op de Prinses Margrietkazerne in april 1998. 
De andere optredens tijdens het 250-jarig bestaan van het 
Regiment Genietroepen in 1998 bleken vervolgens ook een 
groot succes. Reden genoeg om het orkest voort te laten 
bestaan. Dat was mede te danken aan de faciliteiten van het 

regiment en de saamhorigheid van de leden van het orkest. Zij 
ontwikkelden zich tot een hecht korps van een hoog muzikaal 
niveau.

Outfi t
Na aanvankelijk te hebben opgetreden in moderne 
gevechtskleding van de Koninklijke Landmacht, werd rond 
de eeuwwisseling duidelijk dat een korps met een dergelijke 
potentie een betere outfi t moest hebben. Dat werd een replica 
van een historisch genie-uniform uit 1888, wat we konden 
aanschaffen door giften van culturele organisaties, met steun 
van (delen) van Defensie, uit de omzet van optredens en ook 
uit een eigen bijdrage van de leden.
 
Fanfarekorps Regiment Genietroepen 
Rond de eeuwwisseling reorganiseerde Defensie zijn 
muziekkorpsen en daardoor bestond er geen directe één-op-
één-relatie meer tussen het Regiment Genietroepen en een 
militair beroepsorkest. Dit was voor het regiment aanleiding 
om het OLFKG per 1 januari 2006 aan te stellen als offi cieel 
Regimentsorkest van het Regiment Genietroepen. Een unieke 
situatie waar wij bijzonder trots op zijn!
Dit jaar heeft het orkest, met steun van de Stichting 
Herculesramp 1996 en onze regimentscommandant, 
toestemming gekregen voor een naamswijziging. Het OLFKG 
heet voortaan Fanfarekorps Regiment Genietroepen (FRG), 
waarbij uiteraard het handhaven en uitdragen van de tradities 
van het Regiment Genietroepen en het vroegere Fanfarekorps 
der Genie gewaarborgd blijven. Ongetwijfeld zal er in de 
volksmond een kortere naam ontstaan, bijvoorbeeld de 
Geniekapel of het Fanfarekorps der Genie. 

Inmiddels is het orkest veelgevraagd bij offi ciële gelegenheden 
en taptoes. Naast de maandelijkse repetities, geven we 
concerten en nemen we deel aan taptoes in binnen- en 
buitenland. We treden op in diverse grote steden in Duitsland 
en Oostenrijk in het kader van de Musikparade. Tienduizenden 
bezoekers genieten daar van hun optreden.Op de binnenplaats van het Kasteel van Breda

Offi ciële naam: “Fanfarekorps van het Regiment Genietroepen”, maar in de volksmond:

Het Fanfarekorps der Genie
of de Geniekapel
Het Regiment Genietroepen, 
het oudste regiment van de 
krijgsmacht, vierde in 1998 zijn 
250-jarig bestaan en dat zou groots 
worden aangepakt. Vanuit een 
civiel initiatief werd daarom reeds 
begin 1997 besloten om vrijwel 
alle dienstplichtige oud-muzikanten 
van de ’Geniekapel’, zoals het 
fanfarekorps in de volksmond werd 
genoemd, uit te nodigen voor een 
eerste bijeenkomst en repetitie. 
Uitgangspunt was het orkest voor 
te bereiden op de festiviteiten en 
muzikale activiteiten tijdens de 
viering van 250 jaar Regiment 
Genietroepen.

Kolonel b.d. Bert van der Veen,
voorzitter Stichting ons Regimentsorkest

Peter Verheul, 72 jaar, Australië

My name is Peter Verheul, I am 72 years of age, retired and residing at Toowoon Bay New 
South Wales, Australia. This is a small coastal town approx 100 km north of Sydney.

I was called up for national service in 1956. After basic training In Vught was completed 
I was selected for non commission offi cer training in Soesterberg. After successfully 

completion there I was promoted to sergeant and 
served out my remaining time until May 1958 in 
Nunspeet. I can not recall what the unit was called. 

I came from a small village near Rotterdam and was 
quite apprehensive when called up for army service 
after a few weeks. I found that army life was not too 
bad and settled down happily. Looking back after all those years I am happy to say that it 
made me a confi dent person who could stand on his own feet in civilian life. Also the non 
com training gave me skills that I was able to use later in my working life as well.

The best advise I can give to any serving member of the GENIE Regiment is this: use your 
time to obtain as many skills as you can get. Many of the skills you learn in the military are 
also of great use in civilian life.
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Ook mij is gevraagd een stukje te schrijven in ons regiments-
blad “Genist”.
En waarover ga je het dan als RA hebben? Hoe goed we het 
allemaal voor elkaar hebben? Of wat er allemaal nog verbeterd 
kan worden? Of over onze regimentsverjaardag? Eigenlijk te 
veel dingen om op te noemen. Als je dan plaats neemt achter 
de pc is dat eigenlijk best moeilijk. Waar begin je en wat ga je 
vertellen? Ik kan natuurlijk uren vertellen over wat ik allemaal 
doe, maar zit daar iemand op te wachten?

Toch wil ik het gaan hebben over de taken van de RA, al 
zullen de meesten die natuurlijk wel kennen. Want eenieder 
binnen ons regiment is de RA in al die jaren wel eens ergens 
tegen het lijf gelopen. Sinds 1968 hebben we alweer zes 
regimentsdjudanten gehad. Allen hadden ze de zelfde taken: 
vaandeldrager en uitdrager van de vele tradities die ons 
regiment rijk is.

Vele, zo niet alle, genisten zijn beëdigd op ons vaandel. In 
Wezep, Havelte, Oirschot, Schaarsbergen en het laatste jaar in 
Vught. Zelfs op oefeningen hebben we beëdigd. En ook niet-
genisten zijn op ons vaandel beëdigd. We maken daar altijd 
met z’n allen iets moois van, want je wordt maar eenmaal in je 
leven beëdigd. We doen dit voor de gewapende troep en vele 
militaire genodigden. Ook de familie wordt hierbij uitgenodigd 
omdat we dit met z’n allen erg belangrijk vinden. En als je dan 
als vaandeldrager al die gezichten ziet dan weet en voel je 
gewoon, dat iedereen dit belangrijk vindt. 

Na elke beëdiging worden de tradities uitgedragen; de 
tweede taak. Ook dit gebeurt al jaren, al zijn er natuurlijk 
wel dingen veranderd in die tijd. Maar de basistradities, de 
marketentster met haar kruikje, het glaasje zonder voetje, het 
regimentsboeket, de eregalerij, het Mineurslied en het borreltje 

met de peddel zijn altijd hetzelfde gebleven, alleen hoe het 
verhaal verteld wordt, dat verandert een beetje.

Wat ook is veranderd zijn de fi nanciële middelen. Moest de 
eerste RA alles bij elkaar sprokkelen om een boeket en een 
borreltje te kunnen geven; nu is er een budget voor. Alleen is 
dit budget veel te klein om al die dingen die we tegenwoordig 
doen te kunnen bekostigen. Dit is allemaal wel te verklaren. 
Ik hoefde vroeger niet gemiddeld vier keer per week naar 
het vliegveld om vele regimentsleden uit te zwaaien. Er 
waren lang niet zoveel medaille-uitreikingen als nu, omdat 
er met het dienstplichtige leger geen soldaten en bijna geen 
korporaals twaalf jaar in dienst zaten. Ook bij de opleidingen 
kwam het regiment niet zoveel in beeld. Tegenwoordig 
zijn we bij elke basisopleiding vertegenwoordigd, of dit nu 
de soldaten en korporaals zijn, of de onderoffi cieren en de 
offi cieren die komen aanmeren. Verder zijn we aanwezig bij 
de Bloesemtocht, de Vierdaagse en bij de Herinneringsspeld 
Genie. Men kan dus wel nagaan dat er veel meer geld nodig 
is. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het overlijden 
van collega’s, actief of post-actief, of de herdenkingen van 
gevallen wapenbroeders zoals in Vught, Dordrecht, Den Haag, 
Roermond en Schaarsbergen. Ook daar staan we als Regiment 
Genietroepen, namens jullie allemaal, door persoonlijke 
aanwezigheid en door een krans of bloemstuk.

We hebben te weinig budget, zoals ik al schreef, maar hoe 
bekostigen we dit alles dan? Het antwoord is: we kunnen dit 
niet zonder ieders steun. Onze regimentscommandant stuurt 
jaarlijks de zogenaamde bedelbrief naar ieder regimentslid 
met het verzoek om geldelijke steun. Dit hoeven geen grote 
bedragen te zijn, maar vele kleintjes vormen samen ook een 
groot bedrag.

Als we met z’n allen willen dat onze tradities en daarmee de 
uitdrukking van onze verbondenheid tot in lengte van jaren 
moeten kunnen doorgaan, dan roep ik elk regimentslid op om 
daar dit jaar eens even bij stil te staan. En als dan de brief met 
acceptgiro in de bus valt, deze niet meteen weg te gooien, 
maar nog eens aan deze brief van de regimentsadjudant te 
denken. Dan denk je vanzelf ook aan onze mooie tradities en 
vul je de acceptgiro in!

Mannen en vrouwen van het Regiment Genietroepen. Het 
ga jullie allen goed. Zorg, waar je ook bent, goed voor elkaar 
maar ook zeker voor jezelf.

Jullie regimentsadjudant,
Cees van Vessem

Mooie klankkleur
De huidige dirigent, Peter Poel, zat vroeger bij het 
Fanfarekorps der Genie en heeft in zijn actieve loopbaan 
zijn muzikale sporen verdiend; hij zwaait nu met veel plezier 
de muzikale scepter over zijn genisten. Uiteraard wordt de 
“militaire fanfaremuziek” gespeeld, maar er staan ook veel 
moderne nummers op het programma. De omvang van 
het orkest, circa 65 muzikanten, met alle mogelijke fanfare-
instrumenten, resulteert in een bijzonder mooie klankkleur 
waarin alle ’partijen’ zijn vertegenwoordigd. 
Samenzijn en musiceren zijn belangrijk, maar ook het gevoel 
dat je voorheen bij de genie diende en er nu weer terugkeert. 
Uw Regimentsorkest zal op 15 mei de 261ste verjaardag van 
ons regiment muzikaal ondersteunen en wij hopen u hierbij te 
mogen begroeten. 
Wij zullen de regimentsverjaardag ook elk jaar gebruiken 
om de reünies van de diverse lichtingen van ons (vroegere) 
Fanfarekorps der Genie te organiseren.

Een blik op onze website is voldoende om een goed beeld 
te krijgen van wat we allemaal doen en daar staan tevens de 
repetitie-data van onze maandelijkse bijeenkomsten in de Van 
Brederode-kazerne in Vught op. U bent altijd welkom om deze 
te beluisteren.
U kunt een belangrijke rol spelen bij het voortbestaan van ons 
regimentsorkest. In de eerste plaats natuurlijk door donateur 
te worden. Dat kan voor een klein bedrag (een mailtje naar 
onderstaand adres volstaat). Als u zelf een fanfare-instrument 
bespeelt zien we u graag lid worden van het korps. Of 
misschien kent u muzikanten die bij ons zouden willen spelen.

Voor info over het orkest kunt u schrijven, bellen, of mailen naar:
H. Danvers A. de Kluijver
Ravelstraat 6 Goudenregenplantsoen 191
3438 XK  Nieuwegein 2982 TD  Ridderkerk
030-603 64 31 0180-41 52 15
hdanvers@casema.nl a.de.kluijver@hetnet.nl

Beediging in WezepBeediging in Wezep

Kees Eijkelenboom, 60 jaar, Stuifzand

Jullie stelden mij enkele vragen over hoe ik tegen het Regiment Genietroepen aankijk. 
Graag wil ik daarop reageren, maar ik ben geen genist…..

Hoewel, jullie regimentsadjudant noemde mij een halve genist en daarom kreeg ik bij mijn 
afscheid uit werkelijke dienst van hem dan ook het halve recept “rats, kuch en bonen”. 
Maar bij het afscheid met de bekende marketentsters mocht ik wel gebruik maken van de 
roeispaan, dus ik ben toch wel een goeie halve genist.

De reden van deze aparte status ligt mijn ruim vijfjarige plaatsing bij 41 Geniebataljon in 
Seedorf (okt 1974 t/m juni 1980). Deze periode is van beide zijden zo goed bevallen, dat 
ik erna altijd welkom was bij de genie. Vooral bij mijn uitzendingen kon ik een beroep doen 
op de genisten. Zij hebben mij destijds in Haris (Libanon) uitstekend geholpen met het 
effi ciënter inrichten van de bataljons hulppost.

Mijn mooiste jaren in mijn 37-jarige loopbaan waren de vijf jaar bij 41Gnbat en mijn functie als commandant van 570 
MOGOSpel. Na 41 Geniebataljon heb ik nog gesolliciteerd bij de duikeropleiding, maar ik moest naar het OCMGD om les te 
gaan geven aan de SRO en zo kwam er een eind aan de intensieve samenwerking met de genie. Maar als halve genist heb ik 

mij toch geregistreerd op de regimentssite en ik ben vorig jaar mei in Vught wezen kijken 
hoe de genie de regimentsverjaardag/sportdag heeft georganiseerd. Ook trouwens omdat 
ik in een werkgroep zit, die tracht de “Stichting Geneeskundige Troepen”gestalte te geven.

Ik heb waardering voor jullie regiment en ik vind dat jullie de kreet “Niet lullen maar 
doen!” moeten blijven gebruiken en waarmaken.

Een vriendelijke groet van kapitein bd der geneeskundige troepen Kees Eijkelenboom

Van de regimentsadjudant

Mannen en vrouwen van het
Regiment Genietroepen…..,

www.olfkg.nl



De eerste Genist markeerde het 260-jarig bestaan van het 
Regiment Genietroepen. Op 16 mei vorig jaar vierden we dit 
lustrum en uit de reacties maak ik op dat menigeen het een 
prachtig feest vond. De waardige en stijlvolle herdenking pal 
naast ons regimentshuis, de up-to-date genie-informatie, 
de sportactiviteiten, het optreden van de Pipers van kapitein 
b.d. Jan Pit, het optreden van het Oud-leden Fanfarekorps 
Genie van kapitein b.d. Hans Danvers en niet te vergeten het 
hoge reünie-gehalte leverden voor velen een onvergetelijke 
dag op. Het beviel zo goed dat we hebben besloten om onze 
regimentsverjaardag elk jaar gezamenlijk te vieren. We doen 
dat op de Van Brederodekazerne in Vught onder de naam 
Wapendag Genie. Wel passen we de jaarlijkse opzet iets 
aan. Op dag X (dit jaar op 14 mei) wordt een “sportdag met 
geniekarakter” gehouden. Daarbij strijden de deelnemende 
compagnieën om de Baron de Torcy wisseltrofee. Na de 
wedstrijden volgt er natuurlijk nog een derde helft: een 
feestavond. Deze hele eerste dag is bedoeld  voor alle actief 
dienenden van ons wapen. 

Op dag X+1 (15 mei dus) zijn ook alle post-actieve 
regimentsleden welkom en ook de partners van zowel de 
actieve als de post-actieve leden. Deze dag heeft grotendeels 
dezelfde programmering als de viering van vorig jaar. We 
beginnen met het herdenken van de kameraden die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Naast het Huis van het Regiment 
verrijst momenteel het nieuwe Geniemonument en ik verwacht 
dat we de plechtigheid daar kunnen houden. Ik ben ervan 
overtuigd dat het wederom een mooie en vooral ook waardige 
herdenking wordt. 
Daarna volgt er een interessante informatiemarkt met nieuw 
materieel en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Ik 
verwacht dat de nieuwe geniedoorbraaktank Kodiak en de 
beoogd opvolger van de Leopard-I Bruglegger - de Leguaanbrug 
op Leopard-II onderstel -  er ook bij zullen staan. En verder is er 
vooral tijd voor de grote familiereünie waarbij we elkaar, onder 
het genot van een hapje en een drankje en de muziek van ons 
fanfarekorps, kunnen vertellen hoe het met ons gaat.

Met het regiment gaat het, zo kan ik u melden, in ieder 
geval goed. Dat kunt u onder meer lezen in het stuk van 
onze RA. Het is ook af te lezen aan de werkzaamheden die 

de verschillende stichtingen van ons regiment ontplooien. Ik 
noem de Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen 
die probeert om de vele activiteiten van ons Regiment 
gefi nancierd te krijgen. Ik noem verder de Stichting Historische 
Genieverzameling die het Huis van het Regiment niet alleen 
in stand houdt, maar het tegelijkertijd steeds mooier maakt. 
In deze Genist presenteert deze stichting zich. Ik noem 
ook de Stichting Geschiedschrijving van de Genie die onze 
geschiedenis op schrift vastlegt. Hun boeken kunt u kopen 
in het Huis van het Regiment. Ook noem ik de Stichting 
Oud-Leden Fanfarekorps Genie die ervoor zorgt dat onze 
regimentsfanfare muziek kan blijven maken. Het OLFKG heeft 
overigens een nieuwe naam gekregen: Fanfarekorps Regiment 
Genietroepen. Ook zij presenteren zich in deze Genist en 
roepen daarbij nieuwe leden op om hen te komen versterken. 
Ik ondersteun die oproep van harte! Er is overigens nog een 
orkest: het Reünistenorkest Genie en dat zal ongetwijfeld in 
de toekomst ook wel eens te horen zijn op onze feestdagen. 
Ten slotte noem ik de jongste van het stel: de Stichting 
Veteranen Regiment Genietroepen. Ook deze stichting, die 
recent is toegetreden tot het Landelijke Veteranen Platform, 
presenteert zich in deze uitgave van Genist. Vanaf deze 
plaats dank ik alle regimentsleden die zich in deze stichtingen 
vrijwillig inzetten voor ons regiment. Ik doe dat namens alle 
andere regimentsleden en hun partners. En tenslotte wil ik u 
attenderen, voor zover dat nodig zou zijn, op een paar hoogst 
opmerkelijke individuen binnen ons regiment, namelijk de drie 
oud-pontonniers, die alweer tien jaar lang de ene na de andere 
baileybrug regelen en bouwen in Zuid-Soedan: de genie-
veteranen met een “Mission impossible?” (bladzijde 11). Het 
vraagteken is van henzelf, maar hun resultaten mogen gerust 
met een uitroepteken worden aangegeven!

Beste regimentsleden. Onze regimentsverjaardag is bijna 
aangebroken. Dit jaar vieren we die op 14 en 15 mei. De 
RA en ik, maar zeker ook degenen die zich dit jaar hebben 
ingezet om er prachtige dagen van te maken, hopen velen van 
u te mogen verwelkomen. Op voorhand wens ik u een zeer 
genoeglijke verjaardag. Alvast gefeliciteerd! Sodeju! 

Commandant Regiment Genietroepen,
kolonel Tjeerd de Vries.
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voorwoord  Regimentscommandant evenementenkalender

Donderdag 14 mei Regimentssportdag
Vrijdag 15 mei Vught, 261ste regimentsverjaardag, sportdag genie voor actief 

dienenden
 OLFKG - Wapendag van het Regiment Genietroepen,

tevens reünie oud-muzikanten van het Fanfarekorps der Genie
op de Van Brederodekazerne te Vught

Zaterdag 16 mei OLFKG - Concert in De Speeldoos te Vught (aanvang 20.30 uur)
Donderdag 28 mei (optie) OLFKG - Beëdiging te Vught, Museumplein.

Zaterdag 6 t/m zondag 7 juni Landmachtdagen, Amersfoort
Vrijdag 5 t/m zondag 7 juni OLFKG - Zierikzee, i.h.k.v. herdenking 250 jaar overlijden

Georg Friedrich Händel met een Händel-weekend.
Vrijdag 5 juni OLFKG - Concertuitvoeringen op een boot op de Oosterschelde, 

“Water Music“ 
Zaterdagavond 6 juni uitvoering “Royal Fireworks“ in het centrum of Grote kerk met 

vuurwerk
Zondagmorgen 7 juni OLFKG - Kerkdienst in de Grote Kerk 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni Luchtmachtdagen, Vliegbasis Volkel
Vrijdag 26 juni OLFKG - Korte rondgang door Ridderkerk, 16.30 - 18.00 uur Concert
Zaterdag 27 juni OLFKG - Deelname Veteranendag Den Haag
Maandag 29 juni Veteranendag

Zaterdag 4 juli OLFKG - Concert in Heerde (Heerder strand)
Vrijdag 10 t/m zondag 12 juli Marinedagen, Den Helder
Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juli 93e Nijmeegse Vierdaagse
Donderdag 23 en vrijdag 24 juli OLFKG - Vierdaagse feesten in Cuijk.
Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus OLFKG - Taptoe t.g.v. herdenking 250 jaar Slag bij Minden.

September (optie) OLFKG - Deelname i.h.k.v. de Fortenmaand
Vrijdag 18 september (optie) OLFKG - Taptoe Ede
Zaterdag 19 september OLFKG - Medewerking aan Taptoe te Sleeuwijk,

achter winkelcentrum “De Es”

Oktober (optie) OLFKG - Optreden in Austerlitz of Alphen a/d Rijn
Zaterdag 10 oktober Open Dag Marechaussee, overal in Nederland tijdens de Landelijke 

Politiedag
Maandag 12 oktober Uitreiking Herinneringsspeld Genie, Vught
Zaterdag 24 oktober (optie) OLFKG - Concert Vught i.v.m. 65 jaar bevrijding en deelname aan 

optocht

November 2009 (optie) OLFKG - Concert Oisterwijk
Donderdag 5 november Regimentsdiner Onderoffi cieren Genie, Vught
Vrijdag 6 november Genie Informatiedag, Vught
 Regimentsdiner Offi cieren Genie, Vught 

December 2009 (optie) OLFKG - Concert Doorn

Geachte regimentsgenoten,

Voor velen van u valt ons regimentsblad Genist voor de tweede 

keer thuis op de mat. Een tijdelijk redactieteam trakteerde in april 

2008 alle regimentsleden op een prachtige eerste uitgave. Ik hoorde 

veel positieve reacties en dat doet mij veel plezier. Namens ons 

allen dank ik dat team voor hun eerste zeer geslaagde proeve van 

bekwaamheid! En het tijdelijke team heeft gelukkig ingestemd met 

een vaste aanstelling, uiteraard geheel belangeloos, zoals dat voor 

al onze vrijwilligers geldt. Ik hoop dat zij ons nog van vele mooie 

Genisten zullen voorzien. Vanaf nu zal het blad twee keer per jaar 

uitkomen. Nu, rond 1 mei, het voorjaarsnummer en rond 1 november 

een najaarseditie. De redactie licht de  achtergronden hiervan toe op 

bladzijde 5. 
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 colofon

mei 2009
Genist is een uitgave van het Regiment Genietroepen, bedoeld voor alle 
offi cieren, onderoffi cieren, korporaals, soldaten en burgers die bij het 
Regiment Genietroepen werken en de oudgedienden die er gewerkt 
hebben. Het is een blad van en voor ons allen. De redactie moedigt 
iedereen aan om artikelen aan te leveren.

Oplage: 6000 stuks

redactie
Aoo b.d. B.P.M. Oude Nijhuis
Aoo N. Stip
Dhr. J.W.H. Sonnemans
Aoo A.J.C. Timmermans
Maj b.d. J.H.A. Verhoeve

vormgeving & druk
Grafi sch Bedrijf, AVDD, Frederikkazerne, Den Haag

redactie-adres
redactie.genist@regimentgenietroepen.nl

aanleveren kopij
Bijdragen van regimentsleden of genie-eenheden worden hoog op 
prijs gesteld.
Kopij aanleveren via een mailbericht aan bovenvermeld redactieadres.
Aanleveren:
• Als worddocument zonder opmaak;
• Afbeeldingen van 300 dpi graag als losse jpg’s bijvoegen;
 LET OP. Bij versturen per mail worden de afbeeldingen verkleind.
 Gebruik deze optie NIET!
• Evt. in tekst aangeven welke afbeelding waar moet komen.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij en foto’s 
niet of gewijzigd te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor 
meningen, zienswijzen en verslaggeving van feitelijke gebeurtenissen, 
opgenomen in artikelen die zijn gepubliceerd onder de naam van de 
auteur.
Overname van artikelen uit dit blad is toegestaan met bronvermelding.

foto voorplaat
De eerste Wapendag, gehouden in 2008, was een groot succes. In de 
grote feesttent worden door jong en oud herinneringen opgehaald 
onder het genot van een drankje.

volgend nummer
De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor de volgende 
editie is 22 augustus 2009. Verschijningsdatum van het volgende 
nummer is 1 november 2009.
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Regiment Genietroepen
t.a.v. Regimentsadjudant
Postadres : MPC 73A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
Civiel tel : 073-6881333 mil: *06 -531-81333
Civiel fax : 073-6881560 mil: *06- 531-81560
Email : post.regimentgenietroepen@rnla.mindef.nl
Internet : www.regimentgenietroepen.nl

Stichting Vrienden van de Genie
Contactpersoon: Lkol b.d. J.J.M. Hogenboom
Esdoornhof 152, 8266 GN  Kampen

Stichting Veteranen Regiment Genietroepen
Contactpersoon: Hoofdoffi cier Toegevoegd OTCGenie
MPC 73A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
Email : veteraneninfo@regimentgenietroepen.nl
Internet : www.veteraneninstituut.nl

Stichting Geschiedschrijving Genie
Contactpersoon: Lkol b.d. J.J.M. Hogenboom
Esdoornhof 152, 8266 GN  Kampen

Stichting Historische Genieverzameling
Contactpersoon: Manager Geniemuseum, dhr. H. Sonnemans
MPC 73 A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught

Geniemuseum
Postadres : MPC 73 A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
Bezoekadres: VAN BRED.KAZERNE, geb K, Lunettenlaan 201, 
5263 NT  Vught
Militair tel: *06-531-81867 of 81897
Civiel tel : 073-6881867 of 6881897
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. 
In juli en augustus: elke zondag van 12:00 tot 16:30 uur. 
Andere dagen, alléén op afspraak.
E-mail : beheerder@geniemuseum.nl
Internet : www.geniemuseum.nl 

Oud-leden Fanfarekorps der Genie
Contactpersoon: Dhr. H. Danvers
Ravelstraat 6, 3438 XK  Nieuwegein
Email : hdanvers@casema.nl
Internet : www.olfkg.nl 

Reünistenorkest Genie
Contactpersoon: Dhr. J. van Wel
Marco Polorede 68, 2725 KR  Zoetermeer
Email : jagowe@wanadoo.nl
Internet : www.rogbigband.com 

Vereniging Offi cieren Genie
Secretaris VOG - lkol B.W. de Groot
Ruusbroecgaarde 67, 5343 JH  Oss

Vereniging Genie Onderoffi cieren
Secretaris VGOO - adj A.T.H. van Ooijen
Smaragd 22, 5345 TM  Oss
Internet: www.vgoo.nl

Vereniging Oud-Pontonniers en Torpedisten
Contactpersoon: Dhr. J. den Haan, secretaris, tevens 
vicevoorzitter
Zonnebloemstraat 27, 3202 KH  Spijkenisse
Internet : www.vopet.nl 

11 Geniecompagnie Luchtmobiel
Postadres : MPC 43 A, Postbus 9208, 6800 HK  Arnhem
Bezoekadres: ORANJEKAZERNE
Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TS  Schaarsbergen
Militair tel: *06-564-32778 fax: *06-564-33219
Civiel tel: 026-3532778 fax: 026-3533219

11 Pantsergeniebataljon
Postadres : MPC 35 D, Postbus 9, 8090 AA  Wezep
Bezoekadres: PR. MARGRIETKAZERNE
Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT  Wezep

41 Pantsergeniebataljon
Postadres : MPC 75 A, Postbus 33, 5688 ZG  Oirschot
Bezoekadres: GENM DE RUIJTER v. STEVENINCKKAZERNE
Eindhovensedijk 26, 5688 GN  Oirschot
Militair tel: *06 549 65305 fax: *06 549 65304
Civiel tel : 040-2665305 fax: 040-2665304

101 Geniebataljon
Postadres: MPC 35 D, Postbus 9, 8090 AA  Wezep
Bezoekadres: PR. MARGRIETKAZERNE
Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT  Wezep

Opleidings- en Trainingscentrum Genie
Postadres : MPC 73 A, Postbus 10151, 5260 GC  Vught
OTCGenie - Staf - bezoekadres:
VAN BREDERODEKAZERNE - geb H
Lunettenlaan 102, 5263 NT  Vught

Dienst Vastgoed Defensie (DVD) 
DVD - Centrale Directie
Binckhorstlaan 135, 2516 BA  Den Haag
Postbus 20703, MPC 58 L, 2500 ES  Den Haag
Telefoon (070) 339 79 78 Fax (070) 339 79 79 

DVD - Directie Zuid
Spoorlaan 175, 5038 CB  Tilburg
Postbus 412, MPC 71 D, 5000 AK  Tilburg
Telefoon (013) 511 78 00 Fax (013) 511 79 99 

DVD - Directie West
Daalsetunnel 101, 3513 AG  Utrecht 
Postbus 8002, MPC 55 A, 3503 RA  Utrecht 
Telefoon (030) 245 67 89 Fax (030) 245 67 88 

DVD - Directie Noord
Dr. Stolteweg 40, 8025 AX  Zwolle
Postbus 40184, MPC 35 H, 8004 DD  Zwolle
Telefoon (038) 457 23 00 Fax (038) 457 23 99

 at your service



Magazine van het Regiment Genietroepen 
nummer 2, mei 2009

GENIST


