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 Genisten, Regimentsleden, 

Week 28. 

Een wel héél rustige week. Puin ruimen dus. 

Maandag. Een agendabespreking tussen de RC en RA, mager dus. Daarna wat 
spullen weggewerkt van de Vierdaagse en de gebruikelijke administratie. 

 

Dinsdag. Geen bijzonderheden. 

 

Woensdag. We dachten een kapitein van het vliegveld op te halen, echter het bleek 
dat hij al eerder was teruggekeerd. Helaas dus. 

Donderdag. Een bezoek bij de JCBRN.  Verder geem bijzonderheden 

Vrijdag. Vrij 

Zoals jullie kunnen zien, geen bijzonderheden. De tijd kan ik mooi gebruiken voor de 
2e helft (van het jaar) 
Ik wens eenieder die nog op vakantie gaat een prettige vakantie of verlof en anders, 
werkse. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 323 vàn de RA, dóór de RA. 2011-08-08 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 29. 



  

Alweer een rustige week. Enkel wat in- en uitrotaties, die niet geheel vlekkeloos zijn 
verlopen. 

Maandag. Overleg hebben we niet, het is meer `vertellen waar je zit`, er is namelijk 
bijna niemand binnen.  
De order voor de komende beëdiging eruit gedaan; 11 Pagnbat gaat deze 
ondersteunen. De beëdiging was gepland aan het einde van de BGO (Basis Genie 
Opleiding), maar om de een of andere reden is de opleiding verschoven. Alle 
plaatsen voor de parate eenheden dus. 
 

 

Vervolgens ’s middags op bezoek bij enkele regimentsleden, met als gevolg dat ik 
niet op tijd heb gezien dat het tijdstip  `landen vliegtuig` (er zou echter geen vliegtuig 
landen, maar een busje uit Köln aankomen) te Eindhoven met een uur was 
vervroegd en daar kwam dan weer bij dat het busje drie kwartier eerder dan gepland 
in Eindhoven stond. Geen borrel mee dus. Toch een goed verlof gewenst voor de 
teruggekeerde regimentsleden. 

Dinsdag. ‘s Morgens weer naar het vliegveld, vertrekken lukt de laatste tijd beter dan 
terugkeren. Het was één regimentslid en een enkele andere militair die vertrok. Ik 
heb ze allemaal kennis laten maken met ons genieritueel als iemand op uitzending 
gaat. Voor de rest geen bijzonderheden. 

Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. Een opzetje gemaakt voor het maken van nieuwe draaiboeken. Alles in 
een nieuw format. Er is de laatste jaren zoveel gebeurd binnen ons regiment, dat ik 
alles wel moet vastleggen. 

Vrijdag. De mail verwerkt en daarna op weg naar Wezep, waar ook al bijna niemand 
aanwezig is. Toch met de MaSma, een eretitel voor de adj Rehorst van de sie 1 van 
11 Pagnbat, de beëdiging doorgesproken en de wijze waarop we in de toekomst de 
beëdigingen gaan aanlopen. Daarna terug naar Brabant, naar huis. 

Weekend. Geen vliegtuig op zaterdag en ook niet op zondag, ondanks enige 
onduidelijkheid. 

Volgende week. 

Vliegveld en voor de rest nog niet erg veel. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 



Weekbrief nr. 324 vàn de RA, dóór de RA. 2011-08-15 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 30. 

  

Nog steeds vakantieperiode, relatief rustig dus. Wel wat vliegtuigen en de afspraken 
komen weer. 

Maandag. Geen besprekingen, wel een vliegtuig dat terugkomt uit Afghanistan via 
Köln. Gepland tijdstip was 22.30 uur, dit werd 20.00 uur en uiteindelijk stonden ze 
rond 19.30 uur op het vliegveld. Met zijn allen een borrel gedronken en daarna zijn 
ze verder gereisd, naar huis. Welkom en een goed verlof toegewenst. 

 

 

Dinsdag. Geen bijzonderheden. 

Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. De BA van 11 Pagnbat komt op bezoek. Het een en ander 
doorgesproken en met hem geluncht. 

Vrijdag. Twee collega’s vertrekken op missie naar Afghanistan. Dus zingen en een 
borrel en ze een goede uitzending toegewenst. Daarna terug naar Vught En weer 
wat administratief werk gedaan. 

Zaterdag. Geen bijzonderheden. 

Zondag. Zes genisten vertrekken vanaf Schiphol naar diverse bestemmingen in 
Afghanistan. Er was behoorlijk wat familie meegekomen. We hebben voor de 
incheckbalie van Indonesia Airlines de tradities gezamenlijk uitgedragen. 
Verbazingwekkend dat al zoveel familie ons Mineurslied meezingt. 

Volgende week. 

Oefenen met de vaandelwacht t.b.v. de commando-overdracht van 41 Pagnbat, een 
redactievergadering van ons blad ‘Genist’, oud-ra Joop van den Tillaard komt langs, 
vier jonge collega’s krijgen de medaille voor hun 12-jarig jubileum, mini-aanmeren en 
toch ook weer een vliegtuig met slechts één regimentslid en daar gaan we ook 
naartoe. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 



Weekbrief nr. 325 vàn de RA, dóór de RA. 2011-08-19 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 31. 

De chef-staf (CS) van het OTCGenie is er weer, dus we kunnen weer wat overleg 
plegen. 

Maandag. Oefenen met de vaandelwacht - die geleverd wordt door 411 Pagncie - 
voor de commando-overdracht van 41 Pagnbat in week 34. Daarna bijpraten met de 
BA en nog wat afspraken gemaakt over de csm functieoverdracht van 411 Pagncie 
die ook in week 34 plaatsvindt. 

 

Dinsdag. Wederom oefenen met de vaandelwacht. Vervolgens snel naar Vught om 
aan te schuiven bij de redactievergadering van ons blad ‘Genist’. De artikelen lopen 
nog niet storm, maar dat is – gezien de nog lopende vakanties - niet echt 
verwonderlijk. Vervolgens de medaille-uitreiking voor aanstaande donderdag 
doorgesproken met de STOO van de Pioniers en Pontonniersschool. 

Woensdag. Wat zaken op de kazerne. Joop van den Tillaard - voor de onze jonge 
collega’s , dit is onze eerste RA - komt op bezoek in het museum en natuurlijk 
hebben we weer even bijgepraat. 

Donderdag. Eerst weer een uurtje geoefend en ik moet zeggen dat het er al aardig 
inzit, dat gaat helemaal goedkomen volgende week. Tussen de middag een 
financieel overlegje met Paresto over de beëdigingen. Meer hierover volgt. 
Vervolgens de medaille-uitreiking voor 12 jaar eerlijke en trouwe dienst van vier 
jonge collega’s. Ik had tijd en ruimte, de OTC-adjudant was nog op vakantie en 
omdat ze het groots hadden aangepakt, was het zeker de moeite waard om de 
tradities voor familie, vrienden en collega’s uit te dragen. Daarna gelijk door naar het 
mini-aanmeren van de VTO-KMS Genie (ABOO). Zeventien jonge collega’s die 
gezamenlijk een veelvoud van 17 uitzendingen als ervaring meenemen naar hun 
onderofficierscarrière , dat was vroeger ‘anders’. Een gezellige en ook weer leerzame 
avond. 

Vrijdag. Eén collega vertrekt vanaf Eindhoven op missie naar Afghanistan. Dus 
gezongen en gedronken op het regiment en op zijn uitzending. Het gaat hem en zijn 
thuisfront goed. Daarna vanuit huis een aantal artikelen voor ‘Genist’ in op papier 
proberen te krijgen. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

Een bezoek aan het CWI, ze hebben daar beloofd dat ze alles kunnen maken of 
laten maken met concurrerende prijzen en we moeten nogal wat hebben. 
Maandagavond of in de nacht komt er een vliegtuig met collega’s terug. De RC is 
weer in het land en die gaat zich ook opmaken voor de tweede helft. Woensdag de 
dag van de commando-overdracht van 41 Pagnbat met ingetreden 
regimentsvaandel. BGO-tradities en  twee FLO’s op donderdag. Vrijdag het vertrek 



van ongeveer vijftien genisten naar Afghanistan en de csm functieoverdracht tijdens 
de familiedag bij 411 Pagncie. Ik verveel me deze week zeker niet. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 326 vàn de RA, dóór de RA. 2011-08-28 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 32. 

Een drukke week en we zijn weer voltallig aanwezig. 

Maandag. Een bezoek aan het CWI, daar waar ze allerlei dingen kunnen maken. De prioriteit ligt bij 
onderwijsleermiddelen, maar vaak hebben ze nog wat tijd om zaken voor eenheden te maken. B.v. schildjes, 
hangertjes, opdrukken voor pennen. Ze geven zelf aan dat niets hen te dol was. Ik ben benieuwd. Waar wij als 
regiment interesse in hebben is het maken van vlaggen/banners voor ons regiment en replica’s van genie-
klewangs, of misschien kan ik beter zeggen ceremoniële kapmessen. 
’s Avonds naar vliegveld Eindhoven waar we horen dat twee van de veertien terugkerende genisten zijn omgeleid 
via Schiphol. Ze landen de volgende middag. Met de andere twaalf gezamenlijk een borrel gedronken voordat ze 
zouden ontsnappen door de schuifdeuren naar hun relatie. 

 

Dinsdag. De RC is terug. Redelijk wat bijgepraat, maar meer zal later volgen, de agenda’s zitten eigenlijk al 
redelijk vol.  
Nog even wat afspraken met de pc van het Instrpel Sappeurs over mogelijk beëdigingen volgend jaar, waar ze 
dan aan mee kunnen doen. Vervolgens door naar Amsterdam, Schiphol, door fikse regenbuien waar heel 
Nederland last van had, maar toch op tijd. Twee genisten keren alsnog terug. Op tijd voor de borrel, we hebben 
ze een goed verlof toegewenst en toen weer terug naar het zuiden. 

Woensdag. De dag van de commando-overdracht van 41 Pagnbat. ’s Ochtends nog wat voorgeoefend met de 
vaandelwacht. Vroeg in de middag was het dan zover. 
Voor zover ik weet de eerste keer dat we een commando-overdracht opluisteren met regimentsvertoon, ons 
regimentsvaandel wordt uitgebracht. Het geheel was een hele mooie ceremonie met mooie woorden van de 
scheidende bc en het uitreiken van de “Best Man” trofee. Uiteindelijk kreeg de scheidende bc een waardering van 
het eigen bataljon: de “Gladius” (romeins zwaard) uitgereikt door een romein te paard. Vervolgens de receptie, 
waar we onze tradities hebben uitgedragen. Ed, het ga je goed, maar ik weet zeker dat we elkaar vaak zullen 
zien. Gert-Jan, van harte gefeliciteerd met het mooie bataljon en je mooie functie. Wij zien elkaar al weer aan het 
eind van de week. 

Donderdag. We starten met de BGO tradities voor tien jonge - ik moet zeggen - zeer welbewuste collega’s. Ze 
weten wat ons regiment inhoud, hoe we met elkaar wensen om te gaan, maar ook wat ze zelf willen en waar ze 
naar toe gaan. 
’s Middag had het regiment twee activiteiten: het FLO van kap Eef Hendrikx en  lkol Hans Heerink. Eén in 
Brunssum, de ander in Den Haag. Gelukkig heeft de ba van 11 Pagnbat mijn taken overgenomen en zo konden 
we bij beiden aanwezig zijn.  
In Den Haag had ik dan weer de mazzel gen b.d. Schouten te mogen uitnodigen om uit het glaasje van de RC te 
komen drinken, als de waarnemer van de rc. Ik weet het, dit was niet geheel volgens de regels, maar ik kon dit 
niet laten. Vervolgens met marketentster Jet weer, terug naar het zuiden. 

Vrijdag. Vijftien man vertrekken naar Kunduz. Met daarbij nog wat wegbrengers en de fles was alweer bijna 
leeg. De collega’s zijn vertrokken voor hun missie. We wensen hen en hun thuisfront al het genistengeluk wat ze 
nodig hebben. Daarna door naar 411 Pagncie, op verzoek even langs geweest bij de ouderdag van de cie. Het 
bijzondere was dat tijdens deze dag de functie van csm werd overgedragen en ik mocht voor Jan Willem de 
tradities voor de gehele cie en alle aanwezige familie en vrienden uitdragen. Geweldig. Jan Willem, ook namens 



het regiment bedankt en Thijs heel veel succes met de mooiste sm functie die je maar kunt wensen. Daarna Jet, 
onze marketentster naar huis brengen en de week zit erop. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

De rc en de OTC-adjudant bijpraten. Op werkbezoek bij 411 Pagncie ergens te Zeeland. Een medaille-uitreiking 
op de PPS en volgende week zaterdag de herdenking te Roermond 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 327 vàn de RA, dóór de RA. 2011-09-05 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 33. 

Dit wordt een lange week met wel heel gevarieerde onderwerpen. 

Maandag. Normaal ritueel: agendaoverleg en bijzonderheden doornemen met weer een voltallige bezetting. 
Vervolgens wat spullen bij elkaar zoeken die ik de rest van de week nodig heb. 

Dinsdag. In alle vroegte op weg naar vliegbasis Woensdrecht. 411 Pagncie houdt daar zijn oefening. Mentale en 
fysieke component wordt daar getraind. Voor mij was een crashprogramma in elkaar gezet zodat ik tussen 08.00 
uur en 16.00 uur alle drie de groepen heb ontmoet en een gedeelte van hun programma mee heb kunnen doen. 

 

Als eerste naar de brandweer op de vliegbasis en meegedaan aan het item ‘Brandhuis’ en het ‘Gangenstelsel’. In 
het brandhuis was het de bedoeling dat we een parcours aflegden met een groep en o.l.v. een 
groepscommandant. Gedurende het parcours moesten we twee gewonden (poppen) en alle artikelen die we 
vonden ten behoeve brandbestrijding meenemen. Uiteindelijk aan het eind van het parcours moesten we met de 
gevonden brandblusmiddelen een brand blussen in een ‘garage’. Ik moet zeggen, geweldig om mee te maken en 
goed om te zien hoe ‘search drills’ toegepast worden in andere situaties. Maar ook, dat men al snel tot de 
ontdekking kwam dat niet alles wat voor ons als ‘standaard’ wordt ervaren, goed is in andere omstandigheden.  
Vervolgens met tweetallen een doolhof in van ‘gangen’, ‘tunnels’, luiken en weet ik wat ze daar allemaal hebben 
verzonnen. In ieder geval moest je met een tweetal (c-411 Pagncie en ik) je weg zoeken, met gasmasker op, die 
ook nog eens geblinddoekt werd. Zero zicht dus. Om het geheel wat makkelijker te maken hadden de begeleiders 
wat ‘eigen muziek’ etc. meegnomen zodat ‘jezelf verstaanbaar maken’ bijna onmogelijk was. Echter ook deze 
opdracht werd door eenieder goed volbracht. 

Vervolgens met de smoo op pad naar de volgende groep. Deze was bezig met de BFT (Battle Field Tour) 
Walcheren en de daarbij behorende bezichtigingen van enkele bunkers. Op deze locatie was voor ons de lunch en 
laat daar nu net een vistentje staan! Wie heeft dat geregeld?  
Door na de laatste groep; deze was actief op en rond een boogbrug in Zeeland. Onder begeleiding van de smoo 
mocht ik nog even meedoen met een gedeelte van het klim-/afdaalprogramma en daar heb ik dan ook weer 
ervaren dat hoog, hoog is en dat lopen over de kruisverbanden van een boogbrug ook niet geheel normaal 
aanvoelt. Wel grappig om te zien dat ‘ze’ (onze mannen en vrouwen) er overheen rennen of zeer voorzichtig er 
overheen kruipen, maar ze gaan er overheen, geheel zelfstandig. 
De dag afgesloten met de warme maaltijd ter plaatse. Ik dank c-411 Pagncie en de mannen en vrouwen van deze 
cie hartelijk voor de mooie dag die mij is aangeboden. 

Woensdag. Voorbespreking over de beide regimentsdiners met de RC en c-VTO KMA Gn. Wat krijgen we te 
eten? Wij weten het! En alweer een bronzen medaille op de PPS: goede zaak dat een sgt-1 dit ook uitgebreid 
viert met familie en collega’s. 

Donderdag. Een dag met een traan en een lach. 104 Constrcie wordt officieel, tijdens een bataljonsappel, 
ontbonden. Twee pelotons mochten intreden bij 102 en 103 Constrcie en een kleine club (Staf en Log) bleef 
staan. De tradities werden overgedragen aan de rc en vervolgens hebben we gezamenlijk ons Mineurslied 
gezongen. Na het appèl gezamenlijk gegeten en de opstart van het bataljonsfeest meegemaakt. 



Vrijdag. ’s Morgens - erg vroeg - op naar het vliegveld. Vertrek van één regimentslid. Met borrel en ons lied, 
samen met wat andere collega’s. Dan nog even naar Vught en vervolgens naar huis, het is mooi geweest. 

Zaterdag. Deze dag staat in het teken van de herdenking te Roermond bij het Nationaal Indië Monument. Zo’n 

honderd kransen en/of bloemstukken worden daar gelegd, inclusief een krans voor gevallenen tijdens 
vredesmissies. Ook wij (lkol Dijkhoff en ik) hebben een krans namens het Regiment Genietroepen daar gelegd. 
’s Nachts stond er nog een vliegtuig gepland. Al snel werd duidelijk dat dit 22.30 uur zou worden. Echter om 
20.45 uur werd de mededeling gedaan dat het vliegtuig om 21.15 uur zou landen. Nog net op tijd aanwezig dus. 
Wel jammer dat, door deze late mededelingen, relaties die onze militairen moeten ophalen van het vliegveld 
(veel) te laat aanwezig waren op het vliegveld, buiten hun schuld. 

Zondag. Op het OTCGenie werd een familiedag gehouden door de Logistieke Eenheid. Tijdens deze dag werden 
ook nog even vijf jubilea gevierd: 1 x 40 jaar en 4 x 25 jaar bij Defensie. Dus aan het eind van de dag de tradities 
uitgedragen voor de gehele gemeenschap. 
Een aardig gevulde week, zoals jullie kunnen lezen. 

Op naar de volgende week met daarin: 

• opening van cursussen (PV OOn en de BGO), 
• seniorenbijeenkomst,  
• herdenking van Mark Leijsen bij 105 Brugcie,  
• medaille-uitreiking aan alle uitgezonden militairen van de afgelopen maanden te Houten, 
• FLO van Aooi Willem Kuys te Vught en  
• ba/csm/OTC-adjn overleg. 

 Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 328 vàn de RA, dóór de RA. 2011-09-11 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 34. 

Een drukke week en we zijn weer voltallig aanwezig 

Maandag. Overleg en de agenda’s afstemmen. Administratie bijwerken en aan het eind van de dag de opening 
van de cursus PV OOn Gn. 

 

 

Dinsdag. Geen bijzonderheden, behalve dan dat er aan het eind van de dag weer een aantal jonge collega’s 
stonden te wachten op de ‘tradities van de Genie’. Deze zijn dus door mij, samen met marketentster Jet, 
uitgedragen. 

Woensdag. ’s Morgens eerst naar Hedel, 105 Brcie. Daar werd met een kort maar indrukwekkend appèl Mark 
Leijsen herdacht. Uitzendmakkers en collega’s waren welkom om dit bij te wonen en aansluitend, onder het genot 
van een bakje koffie, nog wat na te praten. Vervolgens nog even bij 105 Brcie en de school gebleven en wat ge-
thermometerd. 

Donderdag. ’s Morgens naar Houten. De medaille-uitreiking aan zo’n 70 genisten, die de afgelopen maanden 
actief zijn geweest bij diverse missies. Afgesloten met onze borrel en ons lied zeer luid en duidelijk gezongen. Het 
mooie van hier was dat de speaker van de ceremonie al had aangekondigd dat we onze tradities aan het eind van 
de ceremonie zouden gaan uitdragen. ‘Bedankt daarvoor.’ 
Vervolgens snel door naar Vught. Willem Kuijs krijgt zijn gouden medaille voor 36 jaar trouwe, eerlijke en 
langdurige dienst en gaat aansluitend met flo. Willem heeft groots uitgepakt met een grote receptie en een 



maaltijd voor genodigden. Natuurlijk de tradities uitgedragen wat, met name door de buitenstaanders, zeer werd 
gewaardeerd. ‘Dat doen we toch maar weer mooi bij ons regiment.’ 

Vrijdag. Een overleg met de ba’s van onze bataljons, csm Gncie AASLT, c-Instrpel  VTO-KMS Gn, o.l.v. de OTC-

adj. De zaken die ervoor in aanmerking komen, worden bij jullie bekend gemaakt. Het was echter zeker 
interessant. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 vaandelwacht oefenen met 101 CBRNverdcie, 

 financieel overleg met onze schatbewaarders (stg. Vrienden van de Genie), 

 RAKA overleg te Delft, 

 vergadering met de stg. Veteranen Regiment Genietroepen, 

 flo van lkol Ubachs te Utrecht en 

 een bezoek van 100 scholieren - groep 7 van basisschool De Oversteek -  aan het OTCGenie (museum, 
Nationaal Monument te Vught, fusilladeplaats en een sportprogramma) Helaas kan ik hier niet bij 
aanwezig zijn. Maar volgende week lezen jullie hier meer van. 

 Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 329 vàn de RA, dóór de RA. 2011-09-17 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 35. 

Maandag. ’s Morgens vroeg zijn we direct vetrokken naar Wezep. Geen agendaoverleg etc. dus. Daar was 
vandaag de Genieraad en ik ging oefenen met de vaandelwacht  die 101 CBRNverdcie levert voor de beëdiging 
van 22 september. ’s Middags nog overleg met de voorzitter en de penningmeester van de Stichting Vrienden van 
Het Regiment Genietroepen en daarna door naar huis. 

Dinsdag. Nog wat voorbereiden voor het bezoek  van de basisschool ‘De Oversteek’; ze zijn woensdag te gast bij 
ons in Vught. En dan ’s middags naar vliegveld Eindhoven een sergeant van 101 Gnbat vertrek naar het 
missiegebied om daar zijn taak te gaan uitvoeren. Ik ontmoet daar een oud-korporaal van 102 Constrcie. Hij gaat 
als zzp-er naar het missiegebied om daar opdrachten uit te voeren. Mooi dat ik hem weer eens heb gezien en nog 
beter dat het erg goed met hem gaat. 

 

Woensdag. De gehele dag naar Delft, het RAKA overleg (Regimentsadjudanten en Korpsadjudanten) was belegd 
in het Legermuseum. Uiteraard een korte rondleiding en bezichtiging van de wapencollectie. Weten jullie dat elke 
militaire groep daar gratis in kan en dat ze daar een mooie rondleiding kunnen krijgen? Altijd handig als er weinig 
geld te besteden is. 

Donderdag. ’s Morgens een vergadering met de stichting Veteranen Regiment Genietroepen. Het werkterrein zal 
de komende jaren verbreed worden, zodat we ook meer aandacht geven aan onze jonge veteranen en dat is ook 
broodnodig.  
Via de oefenende vaandelwacht naar Vught om mijn spullen op te pikken en dan door naar Utrecht; het flo van 
lkol Ubachs. Een mooi feest op een bijzondere locatie: de Bomvrije Kamer op de Kromhoutkazerne. 
Gelijktijdig loopt op het OTCGenie een programma met 100 kinderen van de basisschool ‘De Oversteek’ uit Lent. 
Ze bezoeken onze historische genieverzameling, maar ook het Nationaal Monument Kamp Vught en de 
fusilladeplaats. Onze militaire begeleiders bieden ze nog een kort, eenvoudig sportprogrammaatje aan onderweg 
naar een van de punten. Ik dank allen die deze dag hebben ondersteund en dus mogelijk hebben gemaakt. Ben, 

ook jij nog hartelijk dank dat je op het allerlaatste moment ons bent bijgesprongen. 

Vrijdag. Druk bezig met administratieve zaken en de voorbereidingen voor het diner. De uitnodigingen komen 
eraan. 



Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 nog wat oefenen met de vaandelwacht, 

 de beëdiging te Vught, 

 jubileum van een burger medewerk-(st-)er en 

 toch weer vliegveld Eindhoven. 

 Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 330 vàn de RA, dóór de RA. 2011-09-26 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 36. 

Maandag. Eerst het gebruikelijke ritueel. Stafoverleg en de agenda’s afstemmen. Daarna door naar Wezep. We 
moeten nog wat oefenen met de vaandelwacht 

Dinsdag. Een dagje Vught. Alles controleren voor de beëdiging van aanstaande donderdag. En de uitnodigingen 
eruit voor het regimentsdiner onderofficieren. Dus veel papierwerk deze dag. 

 

 

Woensdag. ’s Ochtends voor de laatste keer deze week naar Wezep. Wederom oefenen met de vaandelwacht 
en het gaat goed, ze hebben flink geoefend. ’s Middags viert Karin de Vogel haar 25 jarig ambtsjubileum bij deze 
baas. Dus een mooie receptie, met de tradities en vervolgens een lekkere maaltijd. Karin, bedankt.  
Daarna door naar het vliegveld. Er komt een korporaal van ons terug. Helaas is iedereen te laat. Tijden worden 
slecht aangepast op teletekst. Dit moeten we toch beter kunnen. 

Donderdag. Beëdiging te Vught. Zo’n 40 collega’s die beëdigd worden op ons regimentsvaandel. Helaas was nog 
niet overal doorgedrongen dat de te beëdigen militairen in DT dienen te staan. Maar het gaat steeds beter. 
Daarna door naar Restaurant "De Vier Kolommen", kap b.d. Hans Riepe heeft besloten daar zijn FLO in besloten 
kring op eigen wijze te vieren. Toch maar even de regimentstradities uitgedragen. Hans het ga je goed en ik 
hoop je bij de diverse regimentsactiviteiten te zien. 

 
Vrijdag. Weer het een en ander opgeruimd en voorbereid voor de volgende week. En dan ’s middags weer naar 
het vliegveld, wat ook weer later werd. We zijn  nu in ieder geval op tijd !!!. Drie collega’s weer terug, een prettig 
verlof voor jullie. 
 
Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden 

Volgende week. 

 administratie voor de komende uitreiking van de herinneringsspeld die i.p.v. 10 oktober op 31 
oktober zal plaatsvinden. De uitnodigingen hiervoor volgen z.s.m., 

 voorbereiding vergadering van de traditieraad, 

 op bezoek bij 105 Brugcie die een mooie oefening tegemoet gaat met de 11 AMB, 

 ik hoop te kunnen gaan schieten in het kader van de Basis Militaire Vaardigheden, 

 er vertrekt nog een vliegtuig  (1 x OTCGenie en 1 X 101 Gnbat), 

 en de Taptoe met ons Fanfarekorps der Genie speelt, dus vrijdag ernaartoe. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 



Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 331 vàn de RA, dóór de RA. 2011-10-04 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 37. 

Maandag. Eerst het gebruikelijke ritueel. Stafoverleg en de agenda’s afstemmen. En natuurlijk komen de 
regimentsdiners eraan, dus daar dient ook nog aandacht aan worden geschonken. Dan ’s avonds nog een 
bespreking met het bestuur van het Fanfarekorps der Genie. Binnenkort hebben ze een concert in Vught en daar 
moet over gesproken worden. 

 

 Dinsdag. Op naar 105 Brugcie en mogelijk zie ik nog wat mensen van 11 Gncie AALST tijdens de grote 
brigadeoefening - Falcon Automn - van de 11e Brig LMB. Vandaag was nog een dag van voorbereidingen. Er 
werden kaartstudies gepleegd en ge-rehearsed. Daarna te bed want er werden lange dagen verwacht en het 
merendeel van 105 rijdt op de openbare weg met hun grote vrachtwagens. 

Woensdag. Vroeg opstaan, de colonnes bezetten en nu is ook duidelijk te zien dat de mannen en vrouwen van 
105 gewend zijn aan het rijden al dan niet in formatie. Mooi geleidelijk rijden ze de kazerne af op naar een 
volgende locatie om daar vandaan naar hun eerste inzetlocaties te rijden. Ik ontmoet ze weer op locatie Welsum, 
waar een veeractie werd ontplooid. Later zal hier brugslag plaatsvinden, maar dat maak ik al niet meer mee. Hier 
waren ook een aantal kerels van 11 Gncie AASLT aanwezig. Er was namelijk een UXO gevonden, wat mogelijk 
een IED zou kunnen zijn gezien een stapel stenen die langs de kant van de weg ter hoogte van de mortier netjes 
gestapeld waren. Echter, ook deze hindernis werd geniewaardig genomen. Na deze actie weer huiswaarts. 

Donderdag. Deelname aan de Basis Militaire Vaardigheden, in bijzonder de schietdag met diemaco en pistool. 
Ook ik moet aan mijn basisvaardigheden werken. Schieten kan ik gelukkig nog aardig. 

Vrijdag. Rotterdam. Het is namelijk TAPTOE en ons FKG mag ook meedoen, samen met het ROA (Reünie Orkest 
Artillerie). ’s Middags kon ik ze nog net onderscheppen tijdens de ‘militairy street parade’ in het centrum van 
Rotterdam. Daarna naar de AHOY, waar ik ze heb kunnen zien en horen spelen. Een indrukwekkende show, zeker 
als je bedenkt dat onze oudste muzikant 76 jaar oud is. In ieder geval, het was geweldig. FKG, bedankt! 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 naar Duitsland, waar de rest van 101 Gnbat nog steeds op oefening is; 

 een FLO te Vught en 

 nog wat administratie voor de komende activiteiten, zoals de uitreiking van de herinneringsspeld Genie 

en de traditieraad. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

 

 

 

 



Weekbrief nr. 332 vàn de RA, dóór de RA. 2011-10-07 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 38. 

Maandag. ’s Morgens vroeg in de auto op weg naar Altengrabau, 101 Gnbat is daar op oefening ‘Engineer 
Victory’. 102 Constrcie wordt getest en 103 draait een integratieoefening. Er zijn de afgelopen periode diverse 
taakteams van 103 op pad geweest in Afghanistan en er is ook nog een peloton van 104 bijgevoegd. Om 11.30 
uur was ik daar en al gelijk werd ik opgevangen: snel lunchen, mijn auto afgeven aan een kpl van de batstaf 
(aftanken, etc.) en ik werd op de hoogte gebracht van de oefening. 

 

Aansluitend werd ik opgepikt door de ciest van 103 en werd ik rondgereden naar de locaties waar de mannen en 
vrouwen van de cie aan het werk waren. Eerst een uitleg door een kpl van een bijzondere constructie van 
waterafvoer van een flatgebouw, zijnde voormalige Russische woningen. 

Op nog geen 10 meter afstand waren een aantal groepen bezig te werken met touwen - klimmen en klauteren 
dus. En ja hoor, al snel was er een sportinstructeur die me een rondje op de touwen aanbood. Dus mijn spullen 
maar afgegeven en vervolgens mee met haar (gelukkig niet alles). Daarna weer door naar de technische 
opdrachten, die door de diverse groepen waren uitgevoerd; allemaal onder leiding van kpls. Deze gaven ook een 
uitleg van hun opdracht en behalve de technische uitleg werd ook verteld hoe ze het leidinggeven hadden 
ervaren. Geweldig om te zien op welke professionele wijze ze dit hebben aangepakt. Zorgwekkend om te zien en 
horen dat deze cie bijna geen groepscommandant heeft. Vervolgens door naar hun ‘base’. Ook daar waren 
opdrachten uitgevoerd, o.m. een toegangspoort en een hydrofoor huisje, en alweer kpls aan de macht. ’s Avond 
na het eten werd ik gedropt bij de csm van de ststcie. Ook daar een uitleg gekregen wat ze deden en gedaan 
hadden en ook op welke wijze. 

Dinsdag. Het geheel werd de volgende ochtend, na het ontbijt, afgesloten met een rondleiding langs het VCG en 
de keukengroep. De csm van 102 staat inmiddels ook te wachten. Dus weer op pad in een stoffig oefenterrein. Ik 
denk dat ik alle objecten die door 102 Constrcie gebouw zijn, heb gezien. Huisjes, wegen, ET, IT en nog veel 
meer. Geweldig om te zien dat ook de ‘crash’-opdrachten onder zware tijdsdruk werden uitgevoerd met het doel 
om het zeker binnen de tijd te halen. Maar ook dat er alternatieve vetafscheiders werden gefabriceerd. Een van 
de opdrachten van 102 was spoorwegherstel/-aanleg. Op het terrein van een spoorwegmuseum net buiten het 
oefenterrein. Het werk werd overgedragen aan het personeel van het museum. Het spoor werd getest middels 
een ritje met een trein, en het was dus uiteraard goed. 
Daarna terug naar het kamp, de ‘Hot Washup’ ging plaatsvinden. Nog nooit van gehoord natuurlijk, dus navraag 
leerde dat dit een eerste evaluatie was. Daar heb ik iedereen kunnen bedanken voor de twee mooie dagen. 
Geweldig georganiseerd, iedereen open en eerlijk. Na het avondeten weer op weg naar huis. 

Woensdag. Vught, troep opruimen en snel het een en ander organiseren voor de medaille-uitreiking aan Wim 
Gerrits, 36 jaar in dienst. Een mooi feestje en dat heb je, na 36 jaar in dit bedrijf, dan ook verdiend. Willem, 
gefeliciteerd. 

Donderdag. Vught. Het bevel eruit voor de beëdiging van 24 november, de laatste van dit jaar. Uitnodigingen 
eruit voor het komende concert van ons fanfarekorps en het bestand van deelnemers aan het regimentsdiner 

bijgewerkt. ‘s Middags het FLO van Ton Maasakkers, Ton het ga je goed en je weet het, je bent altijd welkom op 
onze regimentsactiviteiten. 

Vrijdag. Vrij en op weg naar Tenerife, volgende week hebben jullie geen last van de ra ! 

Zaterdag en zondag: Geen bijzonderheden 

Volgende week. 

 Niets, vakantie. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 



Weekbrief nr. 333 vàn de RA, dóór de RA. 2011-10-24 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 39. 

Maandag, dinsdag en woensdag. Vakantieverlof. 

Donderdag. Eerst maar weer eens melden te Vught. Daarna rap de aantallen voor het regimentsdiner oplijnen. 
Ik vermoed dat ik er te veel ga krijgen. Daarna door na Hedel. Klas VTO-KMS Gn 41 heeft het aanmeren geregeld 
voor twee jongere klassen en eenmaal klas VTO-KMA Gn 2011-2012. Als verrassing kwam er nog een klas bij; de 
oudklas VTO-KMS Gn 42. Deze bestaat echter nog maar uit één man. Vandaag heet deze klas “Klas Land”. Dus 
geen 6 vlotten - elke klas werd in tweeën gedeeld - maar nog een 7e vlot voor “Klas Land”, in zijn uppie. Onder 
toeziend oog van vele gasten van onze genie-eenheden werd de bouw- en vaarstrijd onderling hevig gestreden 
en al gelijk leek het dat de VTO-KMA een fikse voorsprong zou gaan nemen met een snel uitziend vlot. 

 

Echter ergens zal er iets fout zijn gegaan want uiteindelijk was het vlot van VTO-KMS Gn 43 als eerste binnen. Als 
snel daarna kwamen de andere groepen en ik moet zeggen dat “Klas Land”, met wat hulp en niet zo compleet als 
dat hij vertrokken was ook al snel weer binnen was. Alle tenues werden eerst snel in orde maken en daarna werd 
eenieder bij mij gemeld. Ik heb ze vervolgens welkom geheten bij ons mooie regiment, sommigen al voor de 
tweede keer. 

Aansluitend werden we getrakteerd op de bekende Indische maaltijd, altijd goed. Inmiddels waren er nog wat 
gasten bijgekomen. En gelukkig kon de regimentscommandant ook nog net op tijd aanschuiven voor de maaltijd 
en de voorstelrondes van de klassen. Dit werd op de min of meer gebruikelijke wijze ten tonele gebracht en het 
bracht ons weer een gezellige avond. Het regiment is weer een fiks aantal gedreven onderofficieren en officieren 
rijker. Een mooi dag om te beginnen dus. 

Vrijdag. Nog veel meer papierwerk, overleg met de RC over de komende traditieraad en nog wat andere zaken. 

En natuurlijk wat bijpraten met mensen die ik al een tijdje niet heb gezien. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 oefenen met de vaandelgroep voor de commando-overdracht van C-Landstrijdkrachten; 

 de commando-overdracht zelf; 

 werkzaamheden in het teken van de traditieraad en onze regimentsdiners; 

 zaterdag het concert van het Fanfarekorps der Genie te Vught. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

 

 

 

 

 



Weekbrief nr. 335 vàn de RA, dóór de RA. 2011-11-06 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 41. 

Maandag. Onze - RC en RA – eerste Traditieraad. De ochtendsessie (in de toekomst Regimentsraad genoemd) is 
bedoeld voor de diverse pijlers binnen ons regiment. In de middag schuiven de overige stichtingen en 
verenigingen aan. Deze vergadering is gebruikt om de RC helemaal in het plaatje te brengen wat er allemaal leeft 
en bespreken welke losse eindjes er nog zijn, die we snel moeten aanpakken.  
Eind van de middag en de avond uitreiking van tien Herinneringsspelden Regiment Genietroepen in het bijzijn van 
de leden van de Traditieraad en vele legpenninghouders. Een gezellige avond met veel mooie verhalen over 
belevenissen -Toch weer een baantje! - er was er zelfs een die moest bekennen dat hij al zes keer op 
wintersportvakantie was geweest en dan hebben we het nog niet eens over de zomervakanties gehad. 
Vervolgens door naar de ABOO, de Benjamin in het plaatje gebracht van de herdenkingsceremonie die tijdens het 
regimentsdiner onderofficieren genie gaat plaatsvinden. 

 

Dinsdag. Voorbereidingen voor ons regimentsdiners die aan het eind van de week plaatsvinden. En aan het eind 
van de dag de regimentstradities bij een klas BGO. In dit geval tweeëntwintig jonge kerels die allemaal genist 
willen worden. Van de tweeëntwintig kwamen er vier rechtstreeks van het OCIO, de andere achttien hadden 
allemaal al dienstervaring. Ze kwamen van diverse onderdelen, vaak van onderdelen die door de bezuinigingen 
zijn opgeheven. Mannen en vrouwen, welkom bij ons mooie regiment. 

Woensdag. Voorbereidingen voor de regimentsdiners; de spanning stijgt. 

Donderdag. De eetzaal wordt omgebouwd, de laatste zaken gekocht om het goed te laten verlopen. De altijd 
twijfelachtige geluidsinstallatie getest en voor de zekerheid drie microfoons klaargelegd. En dan is het 16.00 uur. 
Het gaat vanaf nu zoals het gaat. Mijn eerste regimentsdiner. Ik moet zeggen dat het voor mij een erg geslaagde 
avond was, met twee mooie hoofdtafels, maar ook een avond met een bijna volle bak. Altijd op het laatste 

moment vallen er nog kerels af, ziek of …. Na het eten nog nageborreld in het KEK-gebouw en daar vonden de 
eerste evaluaties plaats. Ik heb ze allemaal onthouden, maar ik beloof zeker niet dat ik aan alles wat kan doen. 
Daarna gecontroleerd of de Krater wel op tijd was gesloten. En dat was niet, dus nog maar een pilsje gedronken 

op een geslaagde avond.  Voor de foto's, klik hier. 

Vrijdag. Te vroeg op. Snel een andere geluidsinstallatie geregeld en de komende avond nog doorlopen met de 
RC. Wel of niet gelijk veranderingen aanbrengen, dat was de vraag. In ieder geval besloten dat we onze 

ceremonie voor het gedenken van onze gevallenen collega’s ook gaan houden op het officiersdiner. 
Gedurende de dag was er de Genie Informatiedag. De nog steeds niet duidelijke toekomst werden besproken, 
maar ook vele andere onderwerpen passeerden de revue, helaas heb ik niet alles mee kunnen maken, er moest 
nog wat worden voorbereid voor de avond. 
Ook hier was de avond erg geslaagd. Hetzelfde menu, het traditionele voorstellen van de jongste VTO-KMA Genie 
klas. Het zingen van de diverse genieliederen. En natuurlijk hier ook naborrelen. Ik ban benieuwd hoe gezellig het 
hier was in de Krater. 

Zaterdag. Aan het eind van de ochtend was er de herdenking van alle overleden militairen en burgers werkzaam 
binnen Defensie door het Nationaal Katholieke Thuisfront en de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging,  
in de St. Odulphuskerk te Best. Voor mij een thuiswedstrijd, al mag ik dat misschien niet zo zeggen. Daar heb ik 
de ouders van de overleden genist Jordi Smeets nog ontmoet. Jullie begrijpen dat dit een erg emotioneel moment 
voor allen was. 
In de avond naar de KMA. Inauguratie van twee jonge KMA-ers bij de ‘CRSV De Mineur’. Een mooie avond, 
waarbij de RC en ik een woordje mochten spreken tot onze jonge regimentsleden van de KMA. En toen was het 

klaar deze week, meer dan voldoende 

Zondag.  Geen bijzonderheden. 

http://www.pbase.com/regiment/20111103
http://www.pbase.com/regiment/image/139388308/original.jpg


Volgende week. 

 FLO van Daan Janse; 

 troep ruimen en de administratie bijwerken; Heeft iedereen wel betaald ??? ; 

 evaluatie van alle regimentsactiviteiten van deze week; 

 er zijn nog wat activiteiten op het vliegveld; 

 en ik denk dat ik her en der wat uren opneem. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 334 vàn de RA, dóór de RA. 2011-10-30 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Week 40. 

Maandag. Al vroeg onderweg naar ’t Harde. Dus geen overleg, geen agenda’s afstemmen. Wel oefenen met de 
vaandelgroep, 22 vaandels/standaards en natuurlijk een fikse vaandelwacht. En dat valt nog niet mee om, alles 
gelijk te krijgen, welke exercitie gebruiken we, hoe hoog moet je eigenlijk je voeten optillen en elke 
vaandeldrager is een expert. Hopelijk gaat het morgen beter. 

 

 Dinsdag. Weer vroeg naar ’t Harde, eerst nog oefenen, daarna de laatste wijzigingen doornemen en dan 
wachten. Blijkbaar moeten we nog steeds uren te vroeg ergens aanwezig zijn, we zouden misschien te laat zijn. 
In ieder geval ging de uitvoering van de ceremonie best goed en het was zeker erg indrukwekkend om met zo’n 
grote groep vaandels op te marcheren. Na de c-overdracht  van C-LAS weer terug naar het zuiden. 

Woensdag. Een dagje Vught. Natuurlijk nog maar eens de lijsten checken voor het diner en de certificatie 
uitdraaien voor de herinneringsspelden. 

Donderdag. BV. Maar ook nog een telefoontje, of ik de uitnodiging had ontvangen van de kol Feenstra. Niet dus 
en hij gaat aanstaande  vrijdag met FLO. Angelique, onze regimentsmedewerker, heeft alles tot in de puntjes 
geregeld zodat ik vrijdag toch met de juiste spullen weer naar ’t Harde kon gaan. En natuurlijk heeft 101 Gnbat 
me weer geholpen met een marketentster, bedankt. 
 
Vrijdag. De ochtend in Vught, ’s middags naar ’t Harde. FLO van de kol Feenstra met alles erop en eraan. 

Zaterdag. Het concert van ons Fanfarekorps der Genie te Vught in “De Speeldoos”. Vele genodigden waren 

aanwezig en uiteindelijk zat er toch een gezelschap van bijna 200 personen. Het regiment en het fanfarekorps 
heeft weer eens laten zien waar we voor staan. Uiteindelijk is het geweldige concert traditioneel afgesloten met 
de regimentstradities en het zingen van ons Mineurslied. Een geweldige avond. 

Zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 uitreiking van de herinneringsspeld; 

 een nieuwe klas BGO; 

 er vertrekken weer collega’s op de dinsdag; 

 de puntjes op de 'i' v.w.b. de regimentsdiners; 

 onze informatiedag voor het actief-dienend personeel; 

 een herdenking te Best en 

 de inauguratie op de NLDA. 

Een overvolle week, maar wel een heel mooie week. 



Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 336 vàn de RA, dóór de RA. 2011-11-13 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 45. 

Maandag. Het gebruikelijke overleg en de agenda’s afstemmen. Het lijkt een rustige week te worden. Wat 
spullen opgeruimd van de beide diners . 

Dinsdag. In de ochtend naar Utrecht, trachten de geldstromen in beeld te krijgen. Gelukkig zit ook daar weer 
een oplettende genist, die een goede beslissing neemt voor alle regimenten en korpsen. We kunnen dus toch 
weer redelijk makkelijk bij ons budget van het regiment. 
Dan komt er een sms’je binnen: ‘Leon van Roessel is overleden’. Dat is dan toch weer plotseling, ook al had hij al 
jaren een hartprobleem. A.s. zaterdag is de uitvaartceremonie in het crematorium in Uden. 

 

 Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. Geen rotatievlucht. Het is bar slecht weer in Afghanistan. 

Vrijdag. De sluiting van de Primaire Vorming OOn bijgewoond. En daarna naar Zwolle, FLO van maj Daan Janse. 
Ook hier weer de juiste aandacht voor iemand die zijn sporen heeft verdient. Daan, het ga je goed en ik weet dat 

we je blijven zien binnen het regiment. 

Zaterdag. Naar Uden, het crematorium. We gaan afscheid nemen van Leon, een oud-genist, die de laatste jaren 
als burger werkzaam was bij het OTCGenie. Een waardige ceremonie die de Opleidings-  & Trainingseenheid 
Mineurs erg goed heeft  ondersteund. Karel, geweldig gedaan. 

Zondag. Ook vandaag is de vlucht verzet. Vrij dus. 

Volgende week. 

 als het goed is en er dus niet teveel sneeuw ligt, drie maal een rotatievlucht; 

 we gaan de beide diners financieel afronden; 

 wederom een FLO te Zwolle; 

 en er komt nog een collega terug uit Irak. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

 

 

 

 



Weekbrief nr. 337 vàn de RA, dóór de RA. 2011-11-20 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 46. 

Maandag. Om 05.00 uur naar vliegveld Eindhoven Er vertrekken weer wat collega’s richting Kunduz. Vervolgens 
door naar Vught met het gebruikelijke programma: agenda’s en eventuele bijzonderheden. De rest van de dag 
geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Geen bijzonderheden. 

 

 

Woensdag. ’s Ochtends in Vught en na de middag naar Zwolle waar kol Stallinga met FLO gaat. Dus de 
gebruikelijke tradities en afscheid genomen van zijn actieve militaire dienst, maar zeker niet afscheid van hem 
genomen als regimentslid. Vervolgens snel door naar Eindhoven om daar drie regimentsleden te verwelkomen na 
hun uitzending. “Welkom thuis en een goed verlof”. 

Donderdag. Geen bijzonderheden. 

Vrijdag. In de ochtend nog wat administratie en daarna het jaarlijkse co-gp uitje. Een geslaagd evenement . Op 
het eind nog even door naar Eindhoven, waar weer enkele regimentsleden terugkwamen van uitzending. Ik ging 
voor twee maar er kwamen er vier. “Ook jullie een goed verlof toegewenst”. 

Zaterdag. Geen bijzonderheden. 

Zondag. Iemand heeft verzonnen dat het handig is om op het tijdstip 04.30 uur te moeten inchecken, gelukkig 

op Eindhoven. Desalniettemin stonden we toch met 5 collega’s en 4 uitzenders - waarvan er geen enkele van 
onder de rivieren kwam - op dit vroege tijdstip om ons regimentslied te zingen en een borrel achterover te slaan. 
Niet iedereen was enthousiast over de borrel. We zullen maar zeggen dat je vervolgens van een lekkere lange 
zondag kan genieten.  

Volgende week. 

 aankomst van de pantsergenisten van 111 Pagncie; 

 opstarten van de “Wapendag 2012”; 

 nog een happening met de personeelsvereniging van de staf; 

 en ik heb toch wel het een en ander op te ruimen !!!. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

 

 

 

 

 



Weekbrief nr. 338 vàn de RA, dóór de RA. 2011-11-27 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 47. 

Maandag. De normale dagopening, agenda’s en bijzonderheden van deze en komende weken. Daarna tot 18.00 
uur geen bijzonderheden. ’s Avonds, rond 18.15 uur, zouden de pantsergenisten  van 111 Pagncie landen 
op Eindhoven. Deze tijd werd al rap weer bijgesteld naar 22.00 uur en uiteindelijk kwamen slechts zes van de 
negentien genisten toch weer een half uurtje eerder. Dinsdagavond nog een kans. 

 

 Dinsdag. Bezoekje aan 411 Pagncie om o.a. de medaille-uitreiking van aanstaande vrijdag door te nemen en 
vervolgens aangesloten bij de CLAS-Infodag. Goede en minder goede presentaties werden gegeven. Al met al zijn 
we een beetje wijzer geworden over de toekomst. 
Rond 21.00 uur zou de rest van de club van 111 Pagncie landen. Toen ik bijna bij het vliegveld was werd ik 

gebeld: ‘Uitgesteld naar 00.30 uur’. Met twee collega’s terug naar Best om daar dan maar voetbal te gaan kijken. 
Later die avond weer op pad naar vliegveld Eindhoven en de laatste dertien op een borrel getrakteerd. Jammer 
dat de buschauffeur eenieder aan de verkeerde kant liet uitstappen. Nu stond ik, maar nog belangrijker de 
generaal van Dienst, geheel verkeerd. Gelukkig werd dit alternatief opgelost. 

Woensdag. De aftrap van de Wapendag Regiment Genietroepen. Jawel, in 2012 wordt het één dag en wel op 
24 mei. ’s Middags de beide regimentsdiners geëvalueerd. We komen wat knaken te kort, er komen dus wat 
wijzigingen aan. 

Donderdag. In de ochtend geen bijzonderheden. ’s Middags en ’s avonds op pad met de personeelsvereniging  
‘’t Vaticaan’. Bowlen en spydergrillen. 

Vrijdag. Een medaille-uitreiking voor 12 jaar eerlijke en trouwe dienst. De csm en de ba waren beiden 
verhinderd maar ik kon wel, dus waarom niet. Voor de rest geen bijzonderheden. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden  

Volgende week. 

 er komen weer wat collega’s terug uit Kunduz; 

 een dagje met alle ba’s,  csm Gncie AASLT, c-VTO KMS Gn en  pc KMS, o.l.v. de OTC-adj, wat werd 
vervolgd door een ‘huddle *’ met de RC; 

 en ik heb nog iets goed te maken met een DVB-er. Hij heeft mij enkele weken geleden gered met een 
RA gereedschap. “Jan, let op”. 

* Wiki: A huddle is when a team gathers together, usually in a tight circle, to strategise, motivate or celebrate. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 339 vàn de RA, dóór de RA. 2011-12-06 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 48. 

Maandag. De normale dagopening, agenda’s en bijzonderheden van deze en komende weken. Vervolgens een 
bespreking met de ba’s, csm 11 Gncie LMB, c-VTO-KMS Gn en de (Gn) pc KMS, o.l.v. de OTC-adj. Allerlei zaken 

zijn besproken. Indien van toepassing krijgt u dit vanzelf te horen via de lijn. In ieder geval informatief voor 
iedereen. Gevolgd door een ‘benen op tafelsessie’ met hetzelfde gezelschap maar nu aangevuld met de RC. Ook 
hij wil graag weten wat er speelt en welke ideeën we hebben over de bezuinigingen maar ook over de genie in 
het algemeen. 



 

Dinsdag. Een dagje Vught. 

Woensdag. In de ochtend Vught, nog voldoende te doen. En ’s middags naar vliegveld Eindhoven. Er komen 
weer twee collega’s terug. Plus nog wat ex-collega’s - nog steeds regimentsleden - die nu vanuit hun 
burgerfunctie, nog steeds naar Kunduz gaan, maar nu als een zogenaamde ‘zzp-er’. 

Donderdag. In de ochtend weer naar Vught met ’s middags de OO-borrel in het KEK-gebouw. Daarna door naar 
412 Pagncie. De mannen en vrouwen hadden een pittige oefening achter de rug. Deze werd min of meer 
afgesloten te Budel en daar kon ik wat bijpraten met het personeel en natuurlijk onze borrel weggeven, een 
rondje van de zaak die er bij menigeen zwaar inhakte. 

Vrijdag en zaterdag. Geen bijzonderheden. 

Zondag. Twee collega’s zijn vanaf Schiphol vertrokken op missie. Dus samen met hen en wat familie Vertrekhal 
2 getrakteerd op ons Mineurslied en natuurlijk met de collega’s de borrel gedronken. 

Volgende week. 

 wat administratieve zaken te Vught; 

 in Den Haag ontvangt het Korps Militaire Administratie haar eigen vaandel uit handen van Hare Majesteit 
de Koningin. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 


