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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 13-2014. 

Maandag. Als eerste reizen we maar weer eens een keer naar Amsterdam. En omdat NSS ook op deze dag zou 
aanvangen ben ik maar iets eerder vertrokken. Echter niemand op de weg, dus om 05.00 uur aanwezig en dan 
met wat cappuccino’s wachten totdat het voordetachement voor de missie “Compagnie in de West” zou arriveren. 
Sgtn-1 Steve Gravee en Ronald van Opstal gaan dus op pad om kwartier te maken voor de hoofdmacht die een 
week later zal vertrekken. Uiteindelijk hebben we met het gehele detachement en de wegbrengers een 
Genieborrrel gedronken en ons lied ten gehore gebracht. Mannen, het ga jullie goed en ik weet wel zeker dat dit 
jullie gaat lukken. 
Daarna terug naar Vught en ’s middags deel genomen aan de Wapendag vergadering. 

Dinsdag. Naar Wezep, oefenen met de vaandelwacht van 111 Pagncie voor de komende beëdiging te Kampen 
op 17 april. 
Daarna snel door naar vliegbasis Eindhoven. Personeel van 103 Constrcie en Geniewerken vertrekken naar 
Afghanistan. Mannen het ga jullie goed en tot later bij de bloempot. 
En dan weer naar Vught. Onze Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen hebben een vergadering. Een van 
de zaken die besproken is hoe we de komende Veteranendag gaan organiseren. Veteranen, jong en oud, meld je 

aan via de website. 

Woensdag. Een dagje Vught zonder bijzonderheden. 

 

Donderdag. Eerst naar vliegbasis Eindhoven. Kpl-1 Hol van 41 Pagnbat vertrekt naar Turkije om de Patriotmissie 
te ondersteunen. Kpl-1 Hol is ons regimentslid maar ook van het Regiment Technische Troepen. Ook hier 
natuurlijk weer met borrel en ons Mineurslied. 
De middag stond in het teken van het FLO van de kap (nu b.d.) Werner Acke. Werner heeft afscheid genomen 
van de actieve dienst met een laatste appèl en natuurlijk een receptie. Tijdens deze receptie mocht ik samen met 
marketentster Jolieze van 105 Gncie WB de tradities uitdragen. Werner, het ga je goed en hopelijk tot snel bij 
regimentsactiviteiten. 

Vrijdag. Geen bijzonderheden. 

Zaterdag. Het 36-jarig jubileum van Rene Vermaas. Ooit als dienstplichtig soldaat begonnen in Seedorf bij 41 
Gnbat. En aansluitend aan zijn diensttijd als reservist verder gegaan, waarvan een groot deel als chauffeur en kpl 
inwendige dienst bij het Fanfareorkest National Reserve. Zijn medaille werd vlak voor het concert, dat gegeven 
werd in theater de Flint in Amersfoort, uitgereikt door kol Van Thiel. Aansluiten mochten de genodigden het 
concert mee beleven. En ik moet toegeven, deze mannen en vrouwen kunnen er ook iets van. 



Volgende week. 

 inrotatie van de hoofdmacht van Compagnie in de West; 

 c-overdracht van C-OOCL en tevens de bevordering van bgen Hans van Griensven tot generaal-majoor 

 en wat uren opmaken. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 


