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Op donderdag 5 juli heeft kolonel Hans van Griensven op de Lunettenkazerne te Vught het
commando over het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) overgedragen aan
kolonel Gerrit van Cooten, voormalig plaatsvervangend commandant OTCo. Deze week werd
bekend dat de kolonel van Griensven de functie van commandant van het Operationeel
Ondersteuningscommando Land (OOCL) gaat vervullen en tegelijkertijd zal worden bevorderd
tot brigadegeneraal.

  

  

  

Een reeds gepland ‘zomer-appèl’ werd deze week omgetoverd tot afscheidshappening. Toen
afgelopen woensdag ook de naam van de opvolger bekend werd, veranderde het afscheid op
genieachtige wijze in een heuse, hetzij sobere, commando-overdracht. De scheidend kolonel
gaf aan het ontzettend naar zijn zin te hebben gehad bij het OTCGenie. “Het is fantastisch
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werken tussen alle genisten, niet-genisten en burgers die zich hier inzetten voor hun vakgebied
”. De toekomstig generaal sloot zijn speech af met zijn motto “Let’s make it happen”.

  

  

  

Een trotse kolonel van Cooten, die 29 uur daarvoor te horen had gekregen ook van functie te
wisselen, gaf aan zeer vereerd te zijn om het commando over het OTCGenie te gaan voeren.
Een langgekoesterde wens gaat voor hem in vervulling.

De nieuwe commandant was zeer stellig in zijn openingsspeech.  "laat ik iedereen geruststellen
” sprak hij  “
dat wat de kolonel van Griensven in de steigers heeft staan, gaan we afbouwen, om maar in
genietermen te blijven. Zijn speerpunten zijn ook mijn speerpunten
”. De kolonel van Cooten sloot af met de woorden “
Mannen en vrouwen van het OTCGenie ik reken op jullie en jullie mogen op mij rekenen
.”
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