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Weekbrief nr. 340 vàn de RA, dóór de RA. 2011-12-11 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 49. 

  

Maandag. De normale weekopening. Met ’s middags een gesprek met de RC en onze liaison naar het CIMIC 
bataljon. O.a. over te beëdigen reserve officieren en over nog beter samenwerken. 

Dinsdag. Vandaag staat in het teken van de uitreiking van het vaandel aan het Korps Militaire Administratie. 
Deze ceremonie werd uitgevoerd op het Binnenhof te Den Haag. Het vaandel werd dan ook uitgereikt door Hare 
Majesteit de Koningin. Niet al te best weer maar wel een mooie ceremonie die werd afgesloten met een receptie 
in de Ridderzaal, ook al zo’n schitterend Nederlands plaatje. 

 

 

Woensdag. Een dagje Vught met voldoende papierwerk en natuurlijk de Heildronk op Prinses Amalia. 

Donderdag. De beëdigingen te gepland. Volgend jaar hebben we zeer waarschijnlijk genoeg aan vier 
beëdigingen. Met nog wat bijzondere happenings, zoals beëdiging CIMIC en personeel OTCGn. Het plan is om in 
ieder geval één en mogelijk meer beëdigingen buiten de poort de houden. 

Vrijdag, zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.  

Volgende week. 

 Eindejaarsbijeenkomst van de vrijwilligers van het Huis van het Regiment; 

 eindejaarsbijeenkomst van de seniorenclub omgeving Den Bosch; 

 eindejaarsbijeenkomst van de Wapenbroeders uit de regio; 

 RAKA-overleg (Regimentsadjudanten en Korpsadjudanten) te Bronbeek; 

 een FLO te Vught; 

 een bezoek aan de ABOO die hun eindoefening draaien en 

 voor de verandering een uitrotatie van zo’n 15 genisten, maar nu ’s nachts te Rotterdam. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 



Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 341 vàn de RA, dóór de RA. 2011-12-19 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 50. 

Maandag. De week geopend zonder de RC, hij is namelijk al vroeg op pad. Vervolgens wat administratie te 
Vught. En ’s middags de eindejaarsbijeenkomst van de vrijwilligers van het Huis van het Regiment. Een gezellig 
bijeen zijn met een drankje en buffetmaaltijd en natuurlijk de jaarlijkse loterij. Als regiment geef je dan natuurlijk 
een genieborrelweg, nadat we ons lied hebben gezongen. 

Dinsdag. De laatste RAKA (Regimentsadjudanten en Korpsadjudanten) vergadering dit jaar. Deze wordt bijna 
traditiegetrouw gehouden in Bronbeek te Arnhem. Ook hier weer een fantastische Indische maaltijd erbij. Daarna 
snel door naar Vught. De seniorenclub van Jo Hugens houd ook het eindejaarsdiner. Hier heb ik niet meegegeten, 

het wordt wat veel allemaal, maar we hebben wel een borrel gedronken en natuurlijk ons lied gezongen. De RC 
kon ook hier niet bij zijn. 

 

Na een tussenstop thuis werd ik ’s nachts verwacht op vliegveld Rotterdam/Den Haag om daar een negentien 
collega’s op te halen na hun uitzending. Een drukke bedoeling op een vliegveld wat eigenlijk al gesloten 
was. “Welkom thuis allemaal en prettige feestdagen toegewenst”.  
Vervolgens door naar Vught om nog een paar uurtjes te slapen. 

Woensdag. In de ochtend nog wat financiën geregeld. ’s Middags het FLO van aoo Cees Smits. Geen genist 
maar al wel jarenlang regimentslid en dat wil hij graag blijven. We hebben met alle tradities zijn FLO 
opgeluisterd. Vermeldenswaardig was nog dat Cees op de meet nog zijn 36 jaar heeft gehaald. Dus ook nog een 
mooie en verdiende medaille en zeven dagen thuiswerk erbij. 

Donderdag. Het laatste dagje deze week, te Vught. 

Vrijdag, zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 Een kerstontbijt met de staf van het OTCGenie; 

 De commando-overdracht van C-411 Pagncie; 

 de certificaatuitreiking van Klas VTO-KMS Gn 41; 

 en nog een kerstdiner met de RC. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 342 vàn de RA, dóór de RA 2011-12-24 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 51. 

Maandag. Geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Kerstontbijt met de staf van het OTCGenie. Dit is weer eens wat anders. Met zijn allen ontbijten. 
Natuurlijk werd het geheel geopend met een eindejaar toespraak van aalmoezenier Jeffrey Vincentie. En als je 
goed luisterde, dan weet je dat we toch weer voldoende hebben meegemaakt. Vervolgens nog drie sprekers uit 
de staf met toch ook hele mooie verhalen die tot nadenken stemden. De rest van de dag geen bijzonderheden. 



 

 

Woensdag. Een dagje Oirschot, op bezoek bij 41 Pagnbat en natuurlijk aan het eind van de dag de commando-
overdracht bij 411 Pagncie. Een mooi happening met een volwassen compagnie. En natuurlijk voor de 
vertrekkend maj R. Smeets de tradities uitgedragen. 
Vervolgens door naar Cromvoirt, waar we het commandantendiner hadden. Een prima avond met erg lekker 
eten. 

Donderdag. Troep opruimen, want het is de laatste dag. En ’s middags de certificaatuitreiking van VTO-KMS 
Klas 41. Zeven kerels die er klaar voor zijn, vertrekken naar de parate eenheid om daar het geleerde in praktijk te 
gaan brengen. Mannen, gefeliciteerd en ik zie jullie wel weer elders. 
En dan op naar huis. Het eerste jaar zit erop. Het was zeker een bewogen jaar.  
Ik wens eenieder hele fijne Kerstdagen en een mooi Oud en Nieuw en ik zie jullie ergens volgend jaar wel weer. 

Vrijdag, zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden.  

Volgende week. 

 Niet aanwezig. 

 De week erop ook niet. 

 Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 Weekbrief nr. 343 vàn de RA, dóór de RA 2012-01-15 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 2. 

Een wat vreemde start dit jaar. De eerst werkdag en gelijk door naar Wezep, want het is deze week iets te doen 
bij 101 Gnbat. Als eerste wens ik natuurlijk iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, ik weet dat de 
‘Drie Koningen’ al lang weg zijn, maar toch, laten we er iets moois van maken. 

Maandag. 
In alle vroegte naar Wezep. We hebben nog twee dagen om te oefenen met de vaandelwacht, die later deze 
week wordt ingezet bij de commando-overdracht van C-101 Gnbat. De ochtend gebruikt om te oefenen en 
gelukkig gaat dat vrij rap; zeker met een ervaren c-vaandelwacht en serieuze kerels. Na de middag nog snel op 
pad voor twee rozen en een presentje, want ook bij 103 Constrcie was er een commando-overdracht. Maj 
Bosman gaf het commando over aan maj Boot. Een mooie overdracht met een behoorlijke receptie, waar ik de 
tradities heb uitgedragen voor de scheidende majoor. Een aardig begin van het jaar dus. En oh ja, iemand wist 
ook nog te vertellen dat dinsdagmorgen genisten richting uitzendgebied zouden gaan. 

 

Dinsdag. 
Eerst naar Eindhoven dus en daar hebben we geniewaardig genisten uitgezwaaid, met borrel en met ons 
genielied.  
Daarna door naar Wezep, toch weer oefenen met de vaandelwacht en ook nu ging dat weer een stuk beter dan 
de eerste keer. 
Vervolgens weer terug naar Vught en snel een praatje met diegenen die ik dit jaar voor het eerst zag en toen 
was het alweer tijd voor de regimentstraditie bij de Basis Genie Opleiding (BGO). Zeven nieuwe op te leiden 
genisten stonden te wachten. Je kunt dus al wel zien dat de instroom ernstig minder is geworden en dat zal de 
komende tijd waarschijnlijk zo blijven. 

Woensdag. 
Vroeg naar Wezep. Nog een keer oefenen met de vaandelwacht, de tenuen controleren en de puntjes op de ‘i’ 
gezet. Alles was oké. Ook de ceremonie nog even doorgenomen, waarna het evenement kon beginnen. 



’s Middag de commando-overdracht. Een groots appèl, de cien van 101 Gnbat hadden flink uitgepakt. De 
vaandelwacht ging prima en het lijkt ons dat het uitbrengen van het vaandel standaard moet worden bij 
commando-overdrachten van eenheden (bataljon en zelfstandige cie) van het regiment. Lkol Blankenstijn gaf het 
commando van het bataljon over aan lkol Caelen. Na het bijzonder appèl volgde een flinke receptie en daar 

hebben we lkol Blankenstijn bedankt middels de bekende genietradities, altijd goed. 

Donderdag. 
Nu dus echt naar Vught. Eerst nog wat handjes schudden en daarna gelijk door naar de eerste meeting voor de 
komende Wapendag, 24 mei 2012. Voor de rest geen bijzonderheden. 

Vrijdag. 
Geen bijzonderheden. 

Zaterdag. 
Het Fanfarekorps der Genie heeft haar nieuwjaarsreceptie te Vught. Eerst oefenen in de sporthal en in het Huis 
van het Regiment en daarna tijdens de receptie erwtensoep met onze borrel en een gezellig samenzijn en dat is 
met muzikanten altijd goed te doen. 

Zondag. 
Geen bijzonderheden. 

Een vliegende start dus, maar het is allemaal goed gegaan. 

Volgende week: 

 voorbereidingen op de beëdiging van 10-02-2012; 

 een kranslegging bij het nieuwe monument van Tarakan. Hierover in de volgende weekbrief meer 
informatie. 

 opening van een cursus Primaire Vorming Onderofficieren (PVO). 

 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 344 vàn de RA, dóór de RA. 2012-01-20 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 3. 

Alweer geen complete week aan het werk. Ik heb er thuis sinds woensdag jongstleden een “Sara” bij. Dat moest 
gevierd worden.  
 
Maandag. Wel de eerste reguliere dag te Vught. Dus agenda’s afstemmen, bijzonderheden van de komende 
week en een blik op de komende weken. Je zou zeggen, “ooit moet het iets rustiger worden”, maar dat is niet zo. 
We blijven lekker bezig. ’s Middags de opening van de cursus Primaire Onderofficieren bijgewoond. Weer een 
aantal sgtn (-I) die vol goede moed verder gaan met hun loopbaan. 

 

Dinsdag. De gehele dag in Vught. 

Woensdag. Verlof; Sara verwelkomen thuis. 

Donderdag. De eerste vergadering van de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen. Ik waar een kort blijven, 
want ik moest door naar het Militaire Ereveld te Loenen. Daar werd het monument van Tarakan onthult. In 1942 



zijn daar 215 Nederlandse militairen van het KNIL omgebracht door het Japanse leger . Onder deze 215 waren 
een aantal genisten. Als u wat meer wilt lezen over deze trieste gebeurtenis, ga dan even naar de  volgende 
site: http://www.mobe.nl/tarakan . 

Vrijdag. Een dagje papier klossen en een paar uurtjes met de RC wat komt er op ons af, en u zult zien dat dit 
voldoende is de komende tijd. 

Zaterdag en zondag. 
Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 voorbereidingen op de beëdiging van 10-02-2012; 

 opstart voor een relatieconcert te Cuijk; 

 FLO van Jan Wolterink op donderdag 26-01-2012 en 

 de Wapendag, die op 24 mei 2012 wordt gehouden komt steeds vaker in de agenda voor. 

Voldoende dus, maar wel een weekje met veel papier. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 345 vàn de RA, dóór de RA. 2012-01-28 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 4. 

Nog een gewone week met een FLO en uiteindelijk vertrekt er ook nog een vliegtuig. 

Maandag. Vught, een reguliere weekopening, agenda’s overleggen en de mogelijke bijzonderheden. Die zijn er 
nauwelijks, behalve dan dat we donderdag een dubbele happening hebben. 

Dinsdag. Vught, administratie en daarna door naar de VTO-KMS Genie. Een klas met geniecollega’s heeft het 
certificaat voor het behalen van de AKG gekregen, een tussengelegen aanvalsdoel, want ze gaan nu verder met 
de pantsergeniemodule. 

 

Woensdag. Alweer Vught. We - het regiment - zijn bezig met het toekomstige VS 5-00. Er moet dus veel getypt 
worden. Niet mijn grootste hobby, maar het moet. Daarnaast nog een bezoek van een bedrijf die ons kan gaan 
voorzien van speldje, schildjes etc. Ik zal maar eens kijken waar hij mee komt. 

Donderdag. Eerst een overleg met de RC, de voorzitter en vicevoorzitter van de stichting Veteranen Regiment 
Genietroepen. We gaan de veteranenzorg beter in kaart brengen. Wie doet nu wat en welke faciliteiten 
(inloophuis) hebben we nodig en nog belangrijker, wie kan ons daarbij ondersteunen. 
Natuurlijk loopt zo’n gesprek altijd uit, dus na afloop in vliegende vaart naar Wezep. Kap Jan Wolterink gaat de 
dienst verlaten. Als regiment nemen we natuurlijk geen afscheid, je blijft lid van ons mooie regiment voor heel je 
leven. Maar we hebben wel de genietradities uitgedragen tijdens de receptie. 
Moet nog even gezegd worden dat de gehele organisatie in handen was van 11 Pagnbat. Tijdens de receptie 
kreeg ik te horen dat er nog een vliegtuigje vertrekt, morgen (vrijdag) in de vroege ochtend. “Ja, natuurlijk is het 
regiment daar aanwezig.” 
Op het zelfde moment dat ik in Wezep aanwezig was, heeft de RC met een marketentster van 41 Pagnbat op 
gepaste wijze een deel van de tradities uitgedragen bij een functieoverdracht van gen Pieterse te Utrecht en ik 
heb begrepen dat onze borrel (met wat opstartproblemen), ons lied en ons regimentsboeket het goed hebben 
gedaan. 

Vrijdag. Om 05.30 uur naar het vliegveld. Een sgt-1 van 11 Pagnbat vertrekt naar Kunduz. Samen met collega’s 
en twee werkbezoekers van het OOCL ons lied gezongen en een borrel gedronken. 
Daarna terug naar Vught, de dag vroeg beëindigd. Weekend dus. 

http://www.mobe.nl/tarakan


Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 beëdiging van 10-02-2012 blijft van kracht; 

 relatieconcert te Cuijk door het FKKLBW; 

 de wapendag blijft voorlopig staan; 

 ons blad ‘Genist’ wordt weer opgestart; 

 de Landelijk Veteranendag komt in beeld. 

Voldoende dus, maar wel een weekje met veel papier. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 346 vàn de RA, dóór de RA. 2012-02-05 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 5. 

Maandag. Een normale maandag, de standaard zaken gedaan. En me bezig gehouden met een relatieconcert 
wat begin maart gaat plaats vinden in Cuijk. ‘ s Middags een voorlichting van het OTCGenie bijgewoond over de 
lopende bezuinigingsronde. Eigenlijk was het een update want dit soort bijeenkomsten worden op regelmatige 
basis gehouden. 

Dinsdag. De eerste redactievergadering van de Genist voor de uitgifte 2012-1. De uitgifte die wordt gekoppeld 
aan de Wapendag Genie(24 mei en dit keer 1 dag). Veel tijd hebben we niet, want alle artikelen foto’s etc. 
moeten voor eind februari binnen zijn. Aan de slag dus !!! En voor degene die denken iets te moeten schrijven, 
voel je vrij, alles is welkom. 

 

Woensdag. Een dagje Vught die ik zou moeten onderbreken voor een rotatievlucht te Eindhoven. Echter begin 
van de week was al duidelijk geworden dat de vlucht was uitgesteld. Op het allerlaatste moment kwamen we er 
achter dat er ook een verlofganger, die regulier bij het OTCGenie hoort, thuis zat te wachten op transport vanuit 
Vught naar Eindhoven. Hij wist nog van niets. En dat betekend dan, een dag langer, je afscheidt thuis nogmaals, 
en andere vervelende zaken. Op de een of ander manier loopt de communicatie niet altijd zoals we zouden 
willen. 
 
Donderdag. Vught, papierwerk. Door naar Eindhoven om een 20 tal collega’s op geniewaardige wijze uit te 
zwaaien. “Iedereen een goede tweede helft van je uitzending”, voor een paar” een goed werk bezoek” en voor 
één collega “een goede uitzending”. 
Daarna terug naar Vught om mijn eerste maandborrel bij onze personeelsvereniging “’t Vaticaan” bij te kunnen 
wonen. 
 
Vrijdag. ’s Morgens op bezoek bij Hans van Meteren. Een b.d. collega die het regiment gaat helpen bij de 
organisatie van de Landelijke Veteranendag. Doelstelling is om het veteranendetachement flink te vergroten en 
om een behoorlijk aantal jonge veteranen. Hans zit vol ideeën en daar zien of horen we binnenkort meer van. 
Daarna door na Oirschot, even een bezoekje en gelijk de beëdiging en de Landmachtdagen besproken. Daarna 
door naar huis, Vught was geen optie meer gezien de sneeuw en de bijbehorende files. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 veel oefenen met de vaandelwacht; 

 een medaille ergens, bij iemand in het land. Hij weet nog niet dat ik kom; 

 weer een wapendag meeting; 

 de beëdiging; 



 de medaille-uitreiking van PTG 1 (Regiment wordt waargenomen door ba 101 Gnbat); 

 bloemengroet voor Leon Douw (Regiment wordt waargenomen door ba 11 Pagnbat). 

We hebben het goed geregeld bij het regiment. 

Allemaal veel Genistengeluk en hopelijk tot snel. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 348 vàn de RA, dóór de RA. 2012-02-19 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 7. 

Alweer een week met bijzonderheden. Donderdag 16  februari bereikt ons het bericht dat Riekie van de Burgt is 
overleden in de nacht van 15 op 16 februari. Riekie was en blijft marketentster van het Regiment Genietroepen. 
Een regimentslid die zich volledig inzette voor het Fanfarekorps der Genie en dus voor het Regiment 
Genietroepen. Riekie, “Marketentster van het Nederlandse leger, je naam is voor altijd bekend”. Op de site zal 
een overlijdensbericht geplaatst worden. 

Maandag: De dag met de besprekingen en overleg. Verder geen bijzonderheden. 

 

 

Dinsdag: Het blijkt dat steeds meer collega’s willen trouwen in het CT van de Genie. Dat is er nog steeds niet. 
Persoonlijk vindt ik het ook erg lang duren, dus ben ik vandaag maar eens op onderzoek gegaan. Na wat 
telefoontjes en een bezoekje aan bureau Ceremonieel &Protocol en aan het kledingmagazijn, blijkt dat alles 
gereed staat. Echter de daadwerkelijke opdracht voor ons CT moet nog komen ??? 
Op dit moment wordt er wel het een en ander aangeboden. B.v. een CT van de muziek wat tijdelijk als ‘look a 
like’ wordt omgetoverd om huwelijkskandidaten tegemoet te komen. Via een collega-korpsadjudant nog wat 
telefoonnummers gekregen van collega’s die me echt meer kunnen vertellen.  Later meer. 

Woensdag: Geen bijzonderheden, bureauwerk. 

Donderdag: ’s Morgens een telefoontje van Bets, die tijdelijk de marketentsterrol van Riekie zou gaan 
waarnemen, omdat Riekie ziek was.  Het bericht was echter anders. Riekie, marketentster van het Fanfarekorps 
der Genie is overleden. Evert en naasten alle sterkte toegewenst vanuit het Regiment Genietroepen. U hoort later 
meer. 
In de ochtend nog een bespreking op de Sappeursschool over de komende certificaatuitreiking en beëdiging van 
de oudste klas VTO-KMA Genie.  Ja, er zijn weer twee klassen gedeeltelijk tegelijk op het OTCGenie. 

Vervolgens door naar Eindhoven, er zijn weer twee collega’s teruggekomen van hun missie. Tevens waren er wat 
genisten op hun verlof. Allemaal wel thuis, een goed verlof en we gaan elkaar zien. 
Daarna terug naar Vught, een bespreking met de Stichting Geschiedschrijving. Wat afspraken gemaakt. In ieder 
geval gaan ze ons helpen met VS 5 -00 (Handboek Regiment Genietroepen) 

Vrijdag: Binnenkomst van de oudste klas VTO-KMA Genie. Ze hadden een bijzonder pittige eindoefening achter 
de rug. En ’s ochtends werd de oefening afgesloten met de hindernisbaan (bijna traditie) in het bijzijn van bijna 
alle commandanten van de parate genie. Nadat ze hun embleem hebben gekregen, hebben we natuurlijk een 
borrel gedronken nadat we ons regimentslied hebben gezongen. 
Daarna door naar het Huis van het Regiment, een bespreking met de ba’s , csm Gncie LMB en de OTC-adj over 
diverse regimentsaangelegenheden. Besproken is ons toekomstig Handboek en de landelijke Veteranendag te 
Den Haag, waar we weer goed vertegenwoordigt zullen zijn. De regimentswaarderingen zijn onder de loep 
genomen, de Wapendag etc.  
De dag en de week zitten er op. 

Zaterdag en zondag: Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 



 uitvaart van Marketentster Riekie; 

 aanmeren van een nieuwe klas VTO-KMS en KMA Genie; 

 certificaatuitreiking met daaraan gekoppeld de beëdiging van de klas VTO-KMA Genie. 

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 349 vàn de RA, dóór de RA. 2012-02-24 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 8. 

Carnavalsweek in het zuiden. Maar ook binnen het Regiment Genietroepen is weer voldoende gebeurd. 

Maandag. Mijn spullen opgehaald om de uitvaart die morgen gepland staat te kunnen uitvoeren. In de 
afgelopen dagen is namelijk besloten dat bij de uitvaart van  Riekie van de Burgt de genietradities zullen worden 
uitgedragen. De toespraak is afgestemd op datgene wat de voorzitter van het Fanfarekorps der Genie, kol b.d. De 
Vries,  gaat zeggen. Tevens toch nog een rouwstuk kunnen regelen. Dat valt nog niet mee op carnavalsmaandag 
in Brabant, want het bloemstuk moet wel  geniewaardig zijn. 

 

 

Dinsdag. De uitvaart van Riekie te Montfoort. Een mooie ceremonie in een kleine kerk. Het Fanfarekorps heeft 
de uitvaart op een geweldige manier ondersteund met mooie muziek. De voorzitter heeft  de juiste woorden 
gesproken en we hebben met elkaar ons Mineurslied voor de laatste keer voor Riekie gezongen. Het regiment 

wenst Evert en de gehele familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies van vrouw, moeder en oma. 

Woensdag. Verlof. Maar wel in de late avond een sms’je van maj Janbroers van 101 Gnbat. Morgenvroeg  land 
een collega op vliegveld Schiphol, zijn uitzending zit erop. 

Donderdag. In alle vroegte naar Schiphol, vóór de files uit natuurlijk. En dan blijkt dat het vliegtuig ongeveer 
een uur later zal landen. Uiteindelijk is kap Sitters weer terug. We wensen hem en zijn familie een goed verlof 
toe.  
Daarna rap naar Vught, de certificaatuitreiking en beëdiging van de VTO-KMA Gn klas voorbereiden. Vervolgens 
door naar Hedel, waar alweer en nieuwe klas VTO KMS Gn en – KMA Gn klaar staan om aan te meren. Een fikse 
strijd op en rond het water en vervolgens een mooie avond waar met name de VTO-KMA Gn zich meer dan 
uitstekend heeft gepresenteerd. 

Vrijdag. Certificaatuitreiking en de beëdiging van de oudste VTO-KMA Gn klas. Met name gericht op de familie. 

Een heel mooie dag met een ietwat aangepaste beëdigingceremonie. De tradities met deze keer ook de uienrats 
kwamen weer uitstekend over bij de familie en vrienden. De genie is weer 14 pc’n, goed opgeleid en gevormd, 
rijker. Tevens heeft het regiment er  ook nog een beëdigt majoor erbij. Maj  Borst is namelijk van de brandweer 
overgestapt naar de genie. 

Zaterdag. Geen bijzonderheden. 

Zondag. Vliegveld. Er vertrekt weer een collega op missie, maar dan wel weer erg vroeg. 

Volgende week. 

 veel creatief schrijfwerk, daar ik tegen de deadline aanzit voor het aanleveren van enkele artikelen voor 
ons blad ‘Genist’. 

Niet echt schokkend dus, maar wel een weekje met veel papierwerk. 

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten. 



Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

 

Weekbrief nr. 350 vàn de RA, dóór de RA. 2012-03-04 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 9. 

Weinig te beleven in ‘genistenland’ dus veel tijd voor het nodige papierwerk. 

Maandag. Behalve de normale weekopening geen bijzonderheden. Als je de ‘deadline’ van de Genist geen 
bijzonderheid noemt. 

Dinsdag. Een voorlichting van de P-dienst over het SBK; langzamerhand wordt het steeds duidelijker dat het er 
op het OTCGenie voor sommigen het een en ander gaat veranderen. Wie mag en kan blijven en wie niet? 

 

 

Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. Ook vandaag geen bijzonderheden. Wel weer een keer aanwezig kunnen zijn bij de weekborrel van 
de staf/kenniscentrum OTCGenie. Ook was er de uitvaart van kpl-1 De Jong, ooit als lasser/plaatwerker 
werkzaam geweest bij 104 Constrcie. Er zijn toch nog aardig wat collega’s van de genie naar toe gegaan. We 
wensen de familie en vrienden van kpl-1 De Jong alle sterkte toe. 

Vrijdag. Een halve dag gewerkt. Geen bijzonderheden. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 uitnodigingen versturen voor het relatieconcert te Cuijk; 

 twee bezoeken aan Wezep; 

 regiments- en korpsadjudanten overleg in ’t Harde; 

 er komen weer regimentsleden terug van uitzending en werkbezoek 

 en de verdere voorbereidingen voor het gala-, relatieconcert te Cuijk. 

Voldoende werk dus. 

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 351 vàn de RA, dóór de RA. 2012-03-12 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 10. 



Deze week twee tripjes naar Wezep en het relatieconcert te Cuijk. 

Maandag. Behalve de normale weekopening geen bijzonderheden. Geen deadline voor de Genist meer. 

Dinsdag. In alle vroegte naar Wezep. Sgt-1 Eveline Duut  heeft haar laatste week bij 101 Gnbat. Binnenkort gaat 
ze op missie. Echter deze ochtend is voor mij en hopelijk voor haar bijzonder. Voor al haar werk voor het 
regiment mag ik namens de regimentscommandant een regimentsoorkonde met een extraatje weggeven. De 
uitreiking was op het appèl van de Ststcie van 101 Gnbat en de korpsadjudant en  korpsjongste van de Militaire 
Administratie was ook aanwezig. Eveline, nogmaals hartelijk dank. Daarna door naar ’t Harde voor een overleg 
met alle RA’s en KA’s van de Landmacht. 

Woensdag. Een dagje Vught en ’s middags een retourvlucht te Eindhoven van wat uitzenders en een handvol 
werkbezoekers. Uitzenders, welkom thuis. 

Donderdag. Weer naar Wezep, ditmaal voor een bezoekje voor een collega die binnenkort wil trouwen in CT Gn. 
Dit hebben we nog niet maar er zijn wat mogelijkheden. Na de ochtend door naar hep KPU in Soesterberg; na 
een goed gesprek zijn ze akkoord dat ze, mits ze voldoende tijd hebben, een CT van het Fanfarekorps Gn te 
vermaken voor huwelijken. 

Vrijdag. Vught, de laatste voorbereidingen voor het relatieconcert te Cuijk. 
En dan ’s avonds het concert met daaraan gekoppeld nog een gezellige avond te Cuijk. Het Fanfarekorps Bereden 
Wapens Koninklijke Landmacht speelde een concert. De genie was met een delegatie van zo’n 40 regimentsleden 
vertegenwoordigd. Mooie avond 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 Afscheidsappèl van 112 Pagncie te Havelte (ze keren terug naar Wezep) 

 We hebben een uitje met de co-gp, om afscheid te nemen van lkol Leidelmeijer, als cs van het 
OTCGenie (Nu HKC) 

 Beëdiging van het Regiment Bevodiensten en Transport in ’t Loo. 

Voldoende dus. 

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

Weekbrief nr. 352 vàn de RA, dóór de RA. 2012-03-18 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 11. 

Maandag. Een normale weekopening, agenda’s afgestemd en eventuele bijzonderheden besproken. In de 
middag een nieuw overleg opgestart. Laten we het voorlopig het 'Financieel Overleg Regiment Genietroepen' 
noemen. Het eerste deel is uiteraard met de Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen, onze 
schatbewaarders. Vervolgens met een aantal spelers binnen het regiment, die financieel iets betekenen binnen 
het regiment. Uiteindelijk doel is om met goede - financiële - plannen en met goedkeuring van de regimentsraad 
het nieuwe jaar in te kunnen. Het waren twee goede meetings. 

 

 

Dinsdag. In alle vroegte naar Havelte. 112 Pagncie houdt een bijzonder appèl ter gelegenheid van de verhuizing 
van 112 van Havelte naar Wezep. Ik was al vroeg aanwezig, zodat ik wat kerels (ja ja, een cie zonder vrouwen) 
kon spreken. En iedereen was toch al bezig om een uitrusting te tellen, in te pakken etc. Dus een hele mooie 
gelegenheid om mensen te spreken. Een prima compagnie met het hart op de juiste plaats. Op het appèl werd 



aan de brigadecommandant, bgen Van der Louw, en aan de overige genodigden nogmaals getoond wat de 
(pa)gn eigenlijk allemaal kan. En eigenlijk is dat best veel, zeker als ik naar een hoop andere wapens en 
dienstvakken kijk. Vervolgens een korte receptie, waar we in een verkorte vorm de regimentstradities hebben 
uitgedragen. Een prima dag dus. Na het eten weer terug naar het zinderende zuiden. 

Woensdag. Een halve dag Vught en daarna vanaf ’s middags het afscheid van de chef-staf van het OTCGenie. 
Ook een prima middag en avond, het was erg gezellig. 

Donderdag. Weer wat tijd om met de RC wat zaken door te nemen en administratieve zaken te verwerken. 

Vrijdag. De ochtend vrij, een balletje geslagen. En ’s middag getracht mijn telestick aan het werk te krijgen. 
Helaas, nog een weekendje gewoon met de mail en memorystick mijn militaire zaken versturen. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 de opening van de cursus SV Onderofficieren; 

 een dagje op bezoek bij 102 Constrcie, ergens in erg Noord-Nederland (Leeuwarden, Ommen); 

 overleg over de Wapendag; 

 ABOO 44 heeft zijn certificaatuitreiking; 

 een bezoek aan de NDA, voorheen de KMA. De gncadetten, tevens leden van de CRSV (Cadetten 
Revolver Schietvereniging) De Mineur houdt haar jaarlijkse schietdag; 

 en een certificaatuitreiking van de PV Onderofficieren. 

Voldoende dus. 

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 353 vàn de RA, dóór de RA. 2012-03-25 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 12. 

Maandag. Behalve de normale perikelen van de maandag,  geen bijzonderheden. Tenminste, als de opening van 
een cursus Secundaire Vorming Onderofficieren geen bijzonderheid zou zijn. ‘Cursisten’, jullie hebben de 
aanmoedigingsborrel gehad, dus er is nog maar één optie: slagen dus !!! 

Dinsdag. Op naar Ommen. 102 Constrcie heeft daar een mooie oefening, geheel in het teken van techniek. De 
oefening vindt plaats op het terrein van de plaatselijke scouting. Een flink terrein waar tal van 
constructiewerkzaamheden te doen zijn. Na een korte rondleiding van de csm, kon ik na het eten zelf op pad om 
her en der te “thermo-meteren”. Hoe staan we ervoor en zijn er nog bijzonderheden. Bijzonderheden zijn er altijd 
maar ik moet zeggen, dat ik een cie aantrof die vol goede moed en vol enthousiasme bezig was met het 
uitvoeren van hun opdracht. Een grote parkeerplaats, waterhuishouding d.m.v. sloten en duikers, onderkomens, 
vuurkuil met een ware hardhouten tribune voor vele padvinders en ‘bruggen niet-standaard’. En allemaal 
opdrachten die in deze week afkwamen. Geweldig mooi om te zien.  
Vervolgens door naar Vught. Nog even wat papier/computerwerk en toen was het diep in de nacht. 

 

Woensdag. Nog twee uurtjes gewerkt en daarna door naar huis: roosterverschuiving.  Tevens kwam vandaag 
het bericht binnen dat Fons Kurvers, een bd regimentslid is overleden. Het regiment wenst familie en vrienden 
van Fons alle sterkte met het verwerken van dit verlies. 



Donderdag. Een dag vol gesprekken. Met een bijna FLO-er, de vz van het FKG (we gaan een mooi concert 
organiseren), wapendag overleg. En uiteindelijk een certificaatuitreiking van de ABOO-44 voor het behalen van de 
AKG. En oh ja, toch nog een biertje bij de WAB van de staf OTCGenie 

Vrijdag. Naar de KMA, of beter gezegd het NLDA. De cadetten hebben hun jaarlijkse schietdag georganiseerd en 
daar zijn wij (RC en RA) bij uitgenodigd. Door ons drukke programma moesten we echter wel gescheiden die 
kant op. Ik de ochtend en de RC de middag. Na met diverse mensen even een praatje te hebben gemaakt, heb ik 
nog geschoten met diverse wapens, waaronder de FAL. Niet alle cadetten wisten dat dit wapen een aardige 
terugslag heeft. !!!!! 
Daarna door naar de certificaatuitreiking van de PV (primaire vorming) onderofficieren. Een gezellig samenzijn, 
dat werd afgesloten met een borrel en ons mooie lied.  
Helaas kon ik door de vele werkzaamheden niet aanwezig zijn bij een reünie van de POHKL. Maar ik ben ervan 
uitgegaan dat ze een bijzondere dag in en rond het Huis van het Regiment hebben gehad. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 uitvaart van Fons Kurvers; 

 er vertrekken weer een aantal regimentsleden; 

 seniorenmiddag te Vught; 

 FLO van Piet van Holten; 

 en de kennismakingsdag 105 Brugcie te Hedel. 

Voldoende dus. 

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 

Weekbrief nr. 354 vàn de RA, dóór de RA. 2012-04-02 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 13. 

Maandag. Na de normale weekopening gelijk door op pad naar de uitvaart van Fons Kurvers. Fons overleed na 
een behoorlijk ziekbed. De uitvaart was in twee delen. Eerst in een kerk te Vught en daarna het laatste afscheid 
in het crematorium te Rosmalen.  Het was en mooi afscheid met beperkte genietradities (roos en ons lied). Er 
waren vele bd collega’s en daardoor was ons lied extra mooi voor de nabestaanden. ”Jos, familie en vrienden  
van Fons, veel sterkte”. 

Dinsdag. Eerst naar Eindhoven. Acht collega’s, waaronder een (nu) oud-marketentster, vertrekken naar 
Afghanistan voor hun missie. Er waren vele genisten aanwezig – wat mij bijna een hele fles kostte - dus in de 
afgeladen vertrekhal was ons Mineurslied erg goed te horen. “Uitzenders, het gaat jullie goed  en tot bij de 
bloempot”.  “Jet (zij is een van onze marketentsters), nog gefeliciteerd met je verjaardag!” 

 

 

Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. De ochtend besteed aan het uitzoeken van de vele adressen voor het komende relatieconcert  van 
5 mei. Er worden vele mensen uitgenodigd en wij - Angelique en ik - moesten flink aan de bak om de kaarten 
voor het weekend de deur uit hebben. 
De middag stond in het teken van het FLO van kap Piet van Holten. De tradities uitgedragen en – wat ik nog niet 
eerder had meegemaakt - het samenstellen van de eregalerij door Piet zelf, wat deze keer meer tijd in beslag 



nam dan de speech van zijn commandant en mijn tradities tezamen. In ieder geval wel weer lol gehad op deze 
aparte, bij Piet passende manier van afscheid nemen van de actieve dienst. “Piet, veel succes bij je fietstocht 
naar Compostella de Santiago. Dat je mag vinden wat je zoekt.” 

Vrijdag. De uitnodigingen zijn voor driekwart de deur uit. De rest volgt maandag.  Daarna door naar Hedel. 105 
Brugcie had een kennismakingsdag georganiseerd. Buurgemeenten, maar ook alle officieren van de 
veiligheidsregio’s waren aanwezig. Tevens een aantal duikgraven. Voor velen een totale verrassing wat 105 
Brugcie allemaal voor de civiele wereld kan betekenen. Vele demo’s lieten zien dat, als de burgerij het water te 
hoog aan de lippen komt te staan, zij kunnen terugvallen op 105 Brugcie, met bruggen, duikers en de 
zogenaamde natte waterbouw. Een goed georganiseerde dag. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 de RegimentsRaad (RR) en RegimentsContactRaad(RCR) zijn afgezegd. Onze RC heeft een knieoperatie 
ondergaan en doet nu even wat werk vanaf thuis; 

 een in-rotatie op 3 april en een uit-rotatie op 6 april; 

 op bezoek bij de derde RA van het regiment, Fons Aarendonk; 

 een medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst voor smi Jan Erpeka; 

 de seniorenmiddag te Vught en 

 een overleg met de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen. 

Voldoende dus. 

Iedereen gegroet en hopelijk tot snel ergens in het land of daarbuiten. 

Adj Frans Schiltman, 
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

 


