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Genisten, Regimentsleden, 

Geen rustige weken gehad, dus even een inhaalslag maken. 

Kalenderweek 21-2014. 

Maandag. Eerst een normale opstart van de week en wat administratiewerkzaamheden in Vught. Vervolgens op 
naar Oirschot, zoals bijna de rest van de week. De maandagmiddag staat in het teken van het FLO van maj 
Hennie  van Vliet, weliswaar op het moment van dienstverlaten een B&T-er maar jarenlang een genist (en 
genieduiker) geweest. Vandaar dat ik dan ook met alle regimentstradities er op uitgetrokken ben. En dat het een 
(genie-/)duikerfeestje werd konden we wel raden, het werd als vanzelf erg laat. Hennie veel geluk in de 
burgerwereld en tot ooit, sodeju! 

Dinsdag. ’s Ochtends  Vught. ’s Middags weer naar Oirschot. Weer de genietradities, maar nu voor de nog net 
lkol Gert-Jan Kooij. Nadat hij zijn commando heeft overgedragen aan lkol Bas van den Berg, werd hij door C-13 
Mechbrig bevorderd tot kol der Genie. Daarna nam het bataljon met een heuse HAKA, een ceremoniële dans die 
o.a. de rugbyspelers van Nieuw-Zeeland uitvoeren voor aanvang van een rugbywedstrijd, afscheid van de 
scheidend bc 41 Pagnbat. Vervolgens vond de receptie plaats, waarbij ik samen met marketenster Wilke en de c 
de genietradities mocht uitdragen. Kol Kooij vertrekt voor een jaar studie aan het Warcollege in de USA. Gert-Jan, 
tot later, sodeju! 

Woensdag. Dagje Vught zonder bijzonderheden. 

 

Donderdag. Eerst naar Soesterberg voor het RAKA -overleg. Vervolgens naar Vught om zeven collega’s te 
beëdigen middels een noodbeëdiging. Deze collega’s vertrekken binnenkort naar Afghanistan om daar hun 
genietaak uit te voeren. De eed/belofte werd afgenomen door onze rc, kol Van Cooten. Marketenster was 
natuurlijk Jeth en uiteraard hebben we ook bij deze noodbeëdiging de regimentstradities uitgedragen, inclusief de 
‘uienrats’. Mannen, succes! 
Daarna weer snel naar Oirschot. Sgt-1 Van Doorn, B&Ter, kreeg zijn bronzen medaille voor 12 jaar eerlijke en 
trouwe dienst. En omdat de ra van de B&T er niet kon zijn, mocht ik - samen met de marketenster van de B&T - 
de tradities uitdragen maar dan wel met ‘Palmpit’ in onze glaasjes. Best lekker. 

Vrijdag. Eerst Vught en vervolgens weer Oirschot. De csm van 411, sm Tijs Heijnen,  draagt zijn functie over 
aan sm Bas de Vre. Ook hier weer een ceremonie, gevolgd door een receptie waarbij Janice als marketenster 
optrad, maar waarbij de tradities wel iets korter waren dan aan het begin van de week. 

Kalenderweek 22-2014. 



Maandag. Een dag vol met diverse ‘laatste’ voorbereidingen voor de wapendag. Oefenen met de 

paradecommandant, oefenen met de vaandelwacht en de juiste spullen verzamelen. 
’s Avonds met alle ‘senior onderofficieren naast de commandant’ wat gedronken en gegeten. Een geweldige 
avond met als bijzonderheid dat een Duitse onderofficier van de Pionierschule met ons mee ging. 

Dinsdag. Iets of wat regenachtig, genieweer, dus de Wapendag. Toch een bijzondere dag weer. Met de 
ceremonie om te herdenken en om mensen in het zonnetje te zetten. Tweemaal de Bronzen Genist voor kpl-1 
Metselaars en sm Van Gurp; beiden van harte gefeliciteerd. 

Maar ook een uitreiking van het Mobilisatie Oorlogskruis, postuum aan sgt-1 der 
Pontonniers Zwaans, die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bijzondere daden heeft verricht. Dit unieke deel 
van de ceremonie is gelukt met de inspanning van adj Moos Raaijmakers. 

De middag was bestemd voor de opening van de ‘Brug’, ons veteranen-inloophuis. Dit gebeurde door bgen Hein 
Scheffer, vz van het Veteranen Platform, samen met onze jongste (Mali-) veteraan, sld-1 De Bock van 102 
Constrcie. Daarnaast werd er in de stromende regen behoorlijk fanatiek gesport en won uiteindelijk 11 Gncie LMB 
AASLT de beker, voor de derde keer op rij. 
De avond bestond uiteraard uit: Regen, eten, regen, feestavond en die werd geleidelijk aan droog. 
Een mooi dag, met wat veel regen. 

Woensdag. Puin ruimen en daarna door naar Sittard om de zilveren medaille-uitreiking aan sm Peter 
Meulendijks op te luisteren met de genietradities. Ik moet zeggen iets of wat vermoeid, maar met marketentster 

Wilke hebben we er toch een mooi feestje van gemaakt. Peter, proficiat. 

Kalenderweek 23-2014. 

Maandag. Vrij. 

Dinsdag. Weer een drukke dag. Via Vught naar Wezep om deel te nemen aan de vergadering van de VRG bij 
101 Gnbat. Deze vergaderingen worden bij eenheden georganiseerd om te kijken wat de VRG kan doen voor de 
mannen en vrouwen van ons regiment terwijl ze nog in actieve dienst zijn. Later, als alle ehdn aan de beurt zijn 
geweest, zullen er adviezen worden uitgebracht en gekeken hoe we nu verder gaan. 
Daarna door naar de Tonnetkazerne om de ra van de huzaren van Borrel, adj Corné Boezen die zijn functie heeft 
overgedragen, te bedanken voor zijn bewezen diensten voor zijn regiment en voor het RAKA-overleg. 
Aan het eind van de dag mocht ik nog deelnemen aan de instructiemaaltijd van een opleidingspeloton van de 
KMS. In deze klas zaten dertien toekomstig genisten.  Uiteraard de avond afgesloten met een praatje ‘genie’ en 

onze borrel. 

Woensdag. Vught, met als bijzonderheid dat adj Rob Dassen van – weer - de B&T de dienst gaat verlaten. Rob 
heeft 13 jaar bij ons regiment gediend als specialist op gebied van CBRN. Daarom werd met alle genietradities 
Rob uitgeleide gedaan naar de burgermaatschappij, maar wel met de hoop dat hij mogelijk nog eens wat 
vrijwilligerswerk voor het regiment gaat doen. 

Donderdag. Vught - Oirschot. Adj Raymond Metselaar verlaat de dienst en gaat met FLO. Een korte ceremonie, 
met collega’s en familie van Ray. Uiteraard met de genietradities, samen met marketentsters Melany. 

Vrijdag. In Vught wat administratie en een bezoek aan onze regimentsleden van de CMI die hier op oefening 
waren. Deze club heeft de ‘straatnamen’ van ons regiment in ontvangst mogen nemen. Twee man werden 
bevorderd en daarvoor hebben we dan gezongen en een brandenwijntje gedronken. 

Met de Geniegroeten en hopelijk tot snel. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 
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