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Vught, december 2009 

Geachte Regimentsleden, 

 

Zoals ook bij de vorige korte terugblik 2008, ben ik ook nu weer net terug van een paar daagjes bijkomen. In 
mijn eerste weekmail van het afgelopen jaar zei ik, dat ik hoopte dat we op het eind weer konden zeggen: “We 
hebben het weer gefikst !” Ik kan nu zeggen, dat hebben we, maar wel weer met de nodige ‘ups en downs’. 
Velen van ons hebben zich mateloos ingezet om de spreekwoordelijke kar zo soepel mogelijk te laten lopen. Vele 
hobbels zijn daarbij weggevaagd. Andere hindernissen hebben we met verenigde krachten genomen; sommige 
hebben we nog voor ons. 

 

Voor we gaan terugblikken wil ik wel als eerste - mede namens onze Regimentscommandant kol Tjeerd de  

Vries - alle collega’s, vrijwilligers en marketentsters danken voor hun steun die het Regiment Genietroepen 

ook het afgelopen jaar weer van hen heeft mogen ontvangen. We kunnen trots zijn op deze regimentsleden. 

Wat laat je allemaal de revue passeren? De weekmails hebben een duidelijk beeld gegeven van wat we allemaal 
gedaan hebben. Maar goed, je gaat ervoor zitten en dan kun je toch nog het een en ander wat je is bijgebleven 
op papier zetten. 

Terugblik 

Als je terug gaat kijken en door je agenda heen bladert, komen er veel momenten weer naar boven. Hele mooie 
momenten, maar ook momenten van diep verdriet. Dan komt alles weer terug en sta je daar bij stil. In de 
dagelijkse gang van zaken had je dit al ‘in de kast gezet' om te bewaren, want zulke momenten vergeet je niet 
meer. Het leven gaat door. 

Ik heb het dan over de verschillende aanslagen in Afghanistan, waarbij jonge collega’s gewond zijn geraakt en 
daarbij voor het leven zijn getekend. En het overlijden van Mark. 

Hier in Nederland ontkwamen we er ook niet aan. De gedachte gaan naar Andrew en Willem. Gebeurtenissen die 
ons allemaal weer met beide benen op de grond zet. Maar we waren er wel en - ondanks de werkdruk - in grote 
getale . 

Onze gedachten zijn tijdens deze bijzondere dagen bij de achtergebleven familieleden, vrienden en betrokken 
collega’s. Mannen en vrouwen, zoek een moment waarop je op je eigen manier even stilstaat bij de ons ontvallen 
collega’s. En natuurlijk ook bij al die anderen die je dierbaar zijn. 

Ook zijn er dit jaar enkele mijlpalen bereikt. Zo was er in de maand oktober de 50e beëdiging die plaats  

vond in het Huis van het Regiment Genietroepen. Dankzij ook de medewerking van de vrijwilligers van het Huis,  

het logistiek peloton, de mensen van het FAB en Paresto waren het allemaal geslaagde ceremonies. 

; 

Het resultaat van dit alles is, dat de beëdigingen weer terug zijn in Vught. Natuurlijk mogen we de medewerking 
van de bataljons en de scholen hierbij niet vergeten. 



Ook het vliegveld was dit jaar een locatie waar we veel te vinden waren. Op de meest vreemde tijdstippen en 
plaatsen, waaronder Amsterdam en Brussel. Maar Veldhoven spande de kroon. Ook hier een mijlpaal. Ergens in 
juni waren we daar voor de 300e keer en dat is inmiddels opgelopen tot 323 keer richting het vliegveld. En nog 
steeds is dat geweldig om te doen. Je ziet ook steeds meer RA’s van andere regimenten aanwezig. Ook vele 
collega’s waren aanwezig bij het wegbrengen of ophalen en elke keer was ons lied te horen. Vaak met veel 
genisten. Maar het mooiste moment was toch wel, dat ik samen met een soldaat stond te zingen ”Wij zijn 
Mineurs …..”. Het resulteerde in een staande ovatie. 

Ook het uitdragen van de tradities bij de jonge collega’s is het afgelopen jaar weer veelvuldig voorgekomen, 
tijdens de Basis Genie Opleiding (BGO) voor korporaals en soldaten en tijdens het aanmeren van zowel officieren 
als onderofficieren. Telkens hadden ze veel belangstelling en konden niet wachten om er echt bij te horen. Het 
was voor hen dan ook een aangename verassing toen ze te horen kregen, dat ze vanaf dat moment al erbij 
hoorden. 

En bij vele andere gebeurtenissen, zoals het uitreiken van de uitzendmedaille’s en de medaille’s voor eerlijke en 
trouwe dienst voor zowel 12, 24 als 36 jaar, was het regiment aanwezig. Dit met steun van de schooladjudanten, 
de csm’s en de ba’s. Ook daarvoor onze dank. Ook het afgelopen jaar hebben een aantal collega’s de dienst 
verlaten. Sommigen kozen voor een andere job, anderen gingen genieten van hun welverdiende FLO. 

De terugkerende activiteiten zoals de verschillende herdenkingen in Vught, Dordrecht, Wezep, Roermond en Den 
Haag, altijd was het regiment vertegenwoordigd. 

 

Evenals bij de Bloesemtocht, de 4Daagse van Nijmegen, de uitreiking van de Herinneringsspeld, de bevrijding van  

Vught, de beide regimentsdiners en zelfs de Goedheilig Man hebben we binnengehaald. En dan de bezoeken aan  

de diverse oefeningen in binnen- en buitenland, ze waren allemaal top. 

Bij al deze gebeurtenissen hebben we van ons laten horen. Het absolute hoogtepunt: onze Wapendagen. Wat 
hebben we met z’n allen genoten Een indrukwekkende herdenking, een geweldige infomarkt, sportwedstrijden, 
het reüniegehalte, de feestavond: allemaal top. Met zoveel regimentsleden bij elkaar: samen herdenken, samen 
lachen, kortom: alles samen, jong en oud. Hier kon je onze regimentsgedachte echt voelen en daar kijken we 
met z’n allen dan ook met veel plezier op terug. 

Ook de stichtingen hebben weer van zich laten horen: 

 de vrijwilligers van het Huis van het Regiment Genietroepen zijn gewoon doorgegaan met waar ze mee 
bezig waren: het huis en de tuin nog verder vervolmaken en beter op de kaart te zetten; 

 de OLFKG, die weer overal in binnen- en buitenland concerten gaf maar ook aanwezig was bij diverse 
beëdigingen; 

 de Stichting Geschiedschrijving, druk met verzamelen van gegevens voor nieuwe boeken; 

 de werkzaamheden die de Stichting Veteranen Genie allemaal verzet. Teveel om allemaal op te noemen; 

 de Stichting Vrienden Regiment Genietroepen, die er weer voor heeft gezorgd dat alles financieel te 
behappen was. 

Dit was dan weer in vogelvlucht de terugblik 2009. Ik zal best dingen vergeten zijn, maar wat maakt dat uit. Het 
gaat erom dat we met z’n allen ons regiment een warm hart toedragen in goede, maar ook zeer zeker in slechte 
en moeilijke tijden. 

Ik denk dat het ons is gelukt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik ben er trots op om van ons  

regiment de Regimentsadjudant te mogen zijn. Wat zal ons 2010 brengen? In die glazen bol kunnen we gelukkig  

niet kijken en dat is vaak maar goed ook. 

 



Mannen en vrouwen van ons regiment, we gaan ervoor. Mijn wens is dat we van 2010 ook nu weer ‘ons jaar’ 
gaan maken, ook al zal dit niet altijd gaan zoals wij dat willen. Maar met jullie aller steun komen we er ook dan 
weer uit. 

Het ga jullie allen goed. Zorg goed voor elkaar, maar ook zeker voor jezelf. Weekmail 247 volgt ergens komend 
weekend. 

  
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Adjudant C.A.A. van Vessem 

 


