Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

JAARVERSLAG 2016

Inleiding
Colligendo et annuntiando; wij zijn er om te verzamelen, vast te leggen en te publiceren.
Aanleiding
Voor u ligt het eerste jaarverslag van het Bureau Geschiedschrijving van het Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen (Reg B&T). De aanleiding tot het starten met het maken van jaarverslagen voor ons regiment is
meerledig. Het geeft de Regimentscommandant en de Regimentsraad een terugblik op het afgelopen kalenderjaar.
Het draagt daarmee bij aan traditiehandhaving (inclusief het bewaren van het cultureel erfgoed).
Door te verzamelen en vast te leggen behouden we gegevens / informatie over ons gezamenlijke regimentsverleden,
zodat wij, maar vooral ook onze opvolgers in de nabije en verdere toekomst een bron hebben waaruit zij kunnen
putten en die de Regimentscommandant en de Regimentsadjudant kunnen helpen bij de drie hoofdtaken van korpsen
en regimenten; traditiehandhaving, het bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg (m.n. voor
veteranen).
De laatste maar niet minste aanleiding is het sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerde archiefbeleid van
de Rijksoverheid. Door de opkomende automatisering en de daarmee gepaard gaande tsunami aan te archiveren
documenten, ontstond al snel het besef dat de destijds vigerende beleidsbepalingen niet meer uitvoerbaar waren.
Zowel qua omvang als qua toegankelijkheid van het archief en het daarmee gepaard gaande ruimtebeslag. Er is
derhalve besloten om binnen de Rijksoverheid alleen nog maar beleidsdocumenten te archiveren. Helaas is bij die
keuze geen rekening gehouden met enkele departementen, die naast de reguliere beleidsfunctie ook een omvangrijk
uitvoeringsapparaat in zich bergen. Dat geldt o.a. voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Veiligheid &
Justitie, maar zeker ook voor Defensie met haar krijgsmacht. Over uitvoering (krijgsmacht) in het algemeen en
logistiek in het bijzonder is derhalve vrij weinig terug te vinden op departementaal niveau, dan wel bij de
operationele commando’s.
Naast dit nationale rijksoverheidsbeleid heeft de regimentscommandant die op zoek is naar historische
(achtergrond)informatie ook te maken met andere mogelijke beperkingen, indien hij/zij beroep zou willen doen op de
archieven van het ministerie, het Nationaal Archief, dan wel de semi-statische archieven. Dat zijn beperkingen op
basis van ‘te beschermen belangen’, rubricering, privacy (Wet bescherming persoonsgegevens), politieke en andere
gevoeligheden en tot slot bij expeditionaire operationele inzet zeker ook de wetten, regelgeving en gevoeligheden
van andere landen en partijen.
Genoeg redenen om als regiment zelf aan de slag te gaan. Zodat ons regimentsverleden niet afhankelijk is van een
ministerie dat zich terugtrekt, dan wel het geheugen en de persoonlijke archieven van individuele regimentsgenoten.
Het Bureau Geschiedschrijving van ons regiment is daarbij graag behulpzaam en zal op verzoek van de
Regimentscommandant hierbij optreden als initiator en archivaris. De inhoud komt vooral vanuit het regiment en met
name vanuit de B&T-zware eenheden.
Waarvoor dank.

Terugblik op 2016
Onderstaand volgt allereerst een algemene terugblik op het jaar 2016 met een scope die van geopolitiek afdaalt naar
nationaal, departementaal om uiteindelijk aan te landen bij ons regiment. Hierbij beseffen de stellers zich dat het
ondoenlijk is om een zodanig breed verspreid regiment integraal te beschouwen. De nadruk zal in de bijgevoegde
delen dan ook – naast een forse bijdrage vanuit het Regiment - vooral liggen op de B&T-zware eenheden;
Bevoorrading & Transport Commando (B&TCo), 11 Bevoorradingscompagnie Air Assault (11 Bevocie AASLT),
Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie (DVVO), Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLog),
Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) en de Bergings- en Identificatiedienst KL (BIDKL).

Tijdsbeeld
Januari:
• 1 jan t/m 30 juni: Nederland is voorzitter van de Europese Unie.
• 29: Kabinet Rutte II gaat akkoord met een verzoek van de Verenigde Staten om terreurgroep Islamitische
Staat (IS) behalve in Irak ook in Syrië te bombarderen.
Februari:
• 27: In Syrië wordt een staakt-het-vuren afgekondigd.
Maart:
• 13: aanslag in Ankara (TUR); 34 doden.
• 20: Europese Unie sluit een vluchtelingendeal met Turkije.
• 22: terroristische aanslagen in Brussel op luchthaven Zaventem en in de metro van Brussel; 35 doden en
tientallen gewonden. IS eist aanslag op.
April:
• 6: In Nederland wordt het referendum gehouden over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie
en Oekraïne. Een gekwalificeerde meerderheid stemt tegen.
• 22: ondertekening klimaat-akkoord van Parijs door 174 landen.
• 30: In USA valt de eerste dode als gevolg van het zika-virus.
Juni:
• 12: In Orlando (USA) vindt een dodelijke schietpartij plaats in een homobar; 50 doden en tientallen
gewonden.
• 23: In het Verenigd Koninkrijk vindt een referendum plaats over het Britse EU-lidmaatschap. 52% kiest
voor een vertrek uit de Unie (Brexit).
Juli:
• 1: Letland wordt lid van de OESO.
• 14: aanslag in Nice (FRA); een vrachtwagen rijdt in op een feestende mensenmassa op de boulevard; 86
doden en 400 gewonden.
• 15: mislukte staatsgreep door de strijdkrachten in Turkije. Afkondiging noodtoestand.
• 19-22: 100e editie van de Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen.
Augustus:
• China lanceert 1e quantumsatelliet; Micius.
September:
• 18: Parlementsverkiezingen in Rusland.
• 26: Colombiaanse regering en de guerillabeweging FARC tekenen na 50 jaar burgeroorlog het
vredesakkoord van Havana.
Oktober:
• 15: Op de UNEP-top (United Nations Environment Programme) in Kigali (Rwanda) bereiken
onderhandelaars van bijna 200 landen een akkoord om het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (hfk’s) uit te
bannen, als amendement op het Montrealprotocol.
• 16: Iraakse premier kondigt begin aan van het offensief om Mosul op IS te heroveren.
November:
• 8: Donald J. Trump wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
December:
• 10: In Istanbul (TUR) ontploffen twee bommen; 38 doden en 155 gewonden.
• 19: in Berlijn (DEU) rijdt een vrachtwagen in op publiek dat een Kerstmarkt bezoekt; 12 doden. IS eist de
anslag op.
• 30: Staakt-het-vuren in Syrië. Belangrijkste partijen aan de onderhandelingstafel; Rusland, Iran, Turkije,
Syrische regering en verschillende rebellengroepen. De USA, IS en de Koerdische YPG waren buiten de
besprekingen gehouden.

Geopolitiek
Algemeen:
Sinds enkele jaren is er een ingrijpende verandering in de veiligheidssituatie in en rond Europa.
Aan de randen van Europa bevindt zich een ‘gordel van instabiliteit’ en zowel het optreden van
Rusland (annexatie Krim in 2014, destabilisering Oost-Oekraïne en Syrië), de burgeroorlog in
Syrië (sinds maart 2011), de strijd tegen Islamitische Staat (IS1) als wel de diverse terroristische
aanslagen in Europa, dwingen ‘Europa’ en de lidstaten van de EU om haar/hun beleid aan te
passen.
Het binnen Europa en Nederland alles overheersende thema in 2016 was migratie. Door
oorlogsgeweld en om andere redenen op de vlucht geslagen miljoenen mensen trekken met
gevaar voor lijf en leden naar Europa voor veiligheid en welvaart. Hierdoor ontstaan naast
schrijnende situaties met vele doden, enorme interne problemen die sterke inbreuk maken op het
veiligheidsgevoel van miljoenen Europese burgers. Regeringen besluiten tot het opvoeren van
grenscontroles en op diverse plaatsen in Europa verschijnen hekwerken om migranten tegen te
houden.
NAVO: (bron: o.a. NATO website)
Sinds 2014 treden 68 landen in een coalitie o.l.v. de USA op tegen de terreur van IS in Irak en
Syrië, onder de noemer Operatie Inherent Resolve. In 2014 besloten de lidstaten van de NAVO
ook al tot vergroting van haar militaire aanwezigheid in de Baltische Staten en Polen in verband
met de onrusten in Oost-Oekraïne.
Tijdens een NAVO-top in Wales werd tevens besloten dat de uitgaven voor defensie niet langer
zullen dalen en dat de leden zullen streven naar een verhoging van de defensie-uitgaven tot 2%
van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP). Ook dringt het besef door dat Europa niet langer
achter de brede schouders van de Verenigde Staten kan blijven schuilen, maar dat zij zelf hun
(financiële en materiële) verantwoordelijkheid moeten nemen.
De samenwerking was sinds 1991 niet meer gericht op het beschermen van de lidstaten
tegen agressie van de Sovjet-Unie, maar op bescherming van de bondgenoten tegen moderne
dreigingen, zoals terrorisme. De NAVO richtte zich meer op o.a. Afghanistan, Irak, Turkije, de
Baltische staten en Polen om de stabiliteit in deze landen te bevorderen. Door de verslechterde
relatie met (vooral) Rusland is verdediging tegen dreiging van buiten inmiddels weer
belangrijker geworden.
Naar aanleiding van de Russische agressie in de Oekraïne besloot de NAVO tot het instellen van
een zeer snel inzetbare flitsmacht (Very High Readiness Joint Task Force of VJTF) als
aanvulling op de NAVO-interventiemacht. Deze VJTF zal de speerpunt vormen van de normale
interventiemacht en zal vooral bescherming bieden tegen zeer acute dreigingen aan de oost- of
zuidflank van het bondgenootschap. De ultrasnelle legermacht moet binnen 48 uur inzetbaar zijn.
Nederland, Duitsland en Noorwegen nemen in 2015 het voortouw door in de testfase
gezamenlijk ongeveer 800 militairen te leveren. In datzelfde jaar werd de VJFT voor de eerste
keer ingezet tijdens een oefening in Polen. Tijdens de NAVO-top in Warschau van 8 en 9 juli
2016 werd een plan opgesteld voor het rouleren van de VJFT leden tot 2022.
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Er worden diverse termen en acroniemen gebruikt om de beweging te omschrijven, die op uiterst gewelddadige
manier een kalifaat wil stichten; DAESH, IS (Islamitische Staat), ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië) of
ISIL (Islamitische Staat in de Levant).

Tijdens diezelfde NAVO-top werd de relatie tussen de EU en de NAVO verder versterkt. Bij die
gelegenheid werd voor de eerste keer een officiële overeenkomst ondertekend door de EU en de
NAVO. In deze overeenkomst werd afgesproken dat er meer samengewerkt moet worden om
hybride bedreigingen tegen te gaan, migratie-conflicten op te lossen en om cyberaanvallen te
bestrijden. In de overeenkomst werd ook de noodzaak tot het opschroeven van de defensieuitgaven van EU-landen benadrukt.
Als demonstratie van de bereidheid tot het verdedigen van het bondgenootschappelijk territorium
inclusief de lidstaten in Oost-Europa (die de dreiging vanuit Rusland als hoog ervaren) wordt de
fysieke aanwezigheid van NAVO-troepen in het oosten (Polen en de Baltische staten)
opgevoerd; zowel in de lucht (Baltic Police Controlling) als op de grond (Enhanced Forward
Presence; eFP).
Een andere maatregel is het activeren van het Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (APS-E),
zoals de voorziening officieel heet. Zo’n 1.600 Amerikaanse militaire voertuigen (w.o. tanks)
zullen in de loop van 2017 APS-E vullen. Deze voorziening (analoog aan de vroegere POMS2sites), is de eerste in een reeks. Soortgelijke depots in Duitsland en België krijgen op termijn
eveneens weer hun organieke bestemming.
Nationaal / departementaal / landmacht
In 2013 schreef de Minister van Defensie de Nota ‘In het belang van Nederland’, wat op basis
van het Regeerakkoord een nieuwe balans moest creëren voor de krijgsmacht. Hierbij is niet
alleen gekozen voor verdere bezuinigingen, maar ook voor vergaande samenwerking en zelfs
integratie met de Belgische en Duitse krijgsmacht.
Door de gebeurtenissen in 2014 en 2015 zijn deze uitgangspunten onder druk komen te staan,
zeker na de afspraken die gemaakt zijn in Wales (NATO) en die nopen tot verhoging van de
defensie-uitgaven.
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt in haar jaarverslag over
2016 voor destabilisering door Rusland en voor de forse digitale dreiging, die steeds
geavanceerder wordt. Directeur MIVD noemt hierbij de combinatie van toenemend militair
vermogen, hybride oorlogvoering en het beïnvloeden van westerse verkiezingen en andere te
nemen besluiten verontrustend.
Het eerste half jaar van 2016 is Nederland de tijdelijke voorzitter van de Europese Unie.
Ook in 2016 was de inzet van de krijgsmacht hard nodig. Militairen op de toegangswegen naar
vliegvelden (verhoogde dreiging) en F-16’s die terreurorganisatie IS bombardeerden boven Irak
en later ook Syrië3. Op de Middellandse Zee werden illegale migratiestromen / mensensmokkel
in kaart gebracht (Operatie FRONTEX) en honderden mensen uit het water gered. In Irak
(CBM-I4) trainden special forces Koerdische en Iraakse strijdkrachten in praktische militaire
vaardigheden en in leidinggeven, commandovoering en instructie. In Mali (MINUSMA) ligt de
nadruk op het verzamelen van inlichtingen (met helaas twee gesneuvelde militairen bij een
mortierongeval). Rond de Hoorn van Afrika lijkt de bescherming van de koopvaardij (antipiraterijmissie) succesvol te zijn.
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POMS stond voor: Prepositioned Organizational Materiel Storage.
Vanaf juli 2016 een operationele pauze van anderhalf jaar.
CBM-I; Capacity Building Mission - Iraq

Hoewel het publiek dit dreigt te vergeten, worden in Afghanistan nog steeds militairen ingezet
voor advies en training van het Afghaanse leger en politie (Resolute Support missie). In
september verlengde Nederland de militaire bijdrage aan Afghanistan met een jaar.
Als signaal richting Rusland worden troepen ingezet (Baltic Police Controlling) en wordt er
meermaals geoefend in Oost-Europa (o.a. in Hongarije).
Nationale inzet betreft de ‘klassiekers’ explosieven-opruiming, berging en identificatie (BIDKL)
en de ondersteuning van politie met zoekteams. Een bijzonder evenement betrof de uitreiking
van de Militaire Willemsorde (MWO) aan het Korps Commandotroepen (KCT) door ZM
Koning Willem-Alexander.
2016 was ook het jaar waarin voor het eerst F-35-gevechtsvliegtuigen op Nederlandse bodem
landden. De Duits-Nederlandse samenwerking wordt verder verdiept en de Leopard 2A6gevechtstank keerde terug in de gelederen, dankzij een overeenkomst met Duitsland. Een
Nederlands tankeskadron gaat vallen onder het Duitse 414 Pantserbataljon, dat weer gaat vallen
onder NLD 43e Gemechaniseerde Brigade. Deze brigade is sinds 17 maart 2016 onderdeel van
de 1e Duitse Pantserdivisie.
Enkele logistieke ontwikkelingen, zijn:
• Het Ministerie van Defensie is voorloper op het gebied van duurzaam hergebruik van
bedrijfskleding. O.l.v. de categoriemanager bedrijfskleding rijksoverheid (lkol B&T van
Arnhem) worden Rijksbreed alle retourstromen zo ingericht dat er op termijn zowel
financieel (opbrengst i.p.v. kosten) als milieutechnisch (significant hergebruik) een
positief saldo ontstaat.
• Het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) moet o.a. in staat zijn om op
te treden als hoofdkwartier van een Joint Logistic Support Group (JLSG), ter
ondersteuning van een vredesmacht van 22.000 personen tijdens expeditionair optreden.
Het JLSG is in december 2016 gecertificeerd en daarmee gereed voor inzet.
Na jaren van fors bezuinigen gaat er ‘meer’ geld naar defensie en andere veiligheidssectoren.
Financieel krijgt de krijgsmacht iets meer lucht om de gereedheid (w.o. de materiële) op peil te
brengen en de slagkracht te behouden en uit te bouwen. Defensiebreed worden plannen
ontwikkeld, die de krijgsmacht van de toekomst moeten beschrijven en onderbouwen;
‘Doorontwikkeling krijgsmacht’; DOKM.
Veel discussie is er nog over de financiën voor actieve en post-actieve militairen (Wet
Uniformering Loonbegrip (WUL), AOW-gat en pensioenen).
Regiment
De leiding van het Regiment B&T heeft in 2016 vooral tijd en energie gestoken in de drie
hoofdtaken; traditiehandhaving, het bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg
(m.n. voor veteranen). Voor meer details verwijzen we naar de betreffende bijlage.
Sinds 2014 (officieus) hebben korpsen en regimenten binnen het CLAS ook taken en
verantwoordelijkheden (en beperkte bevoegdheden) gekregen op personeelsgebied. Op basis van
het project ZELDA krijgen korps- en regimentscommandanten (naar verwachting vanaf 2017)
een rol in het opstellen van loopbaansporen en dienen zij een Personeels Adviesraad (PAR) te
bemannen. De PAR (B&T) heeft een adviesrol bij het detecteren van zogeheten PAR-functies,

bij het zo nodig adviseren over de vulling van PAR-functies, advies t.a.v. doorstroombesluiten en
advies t.a.v. specifieke opleidingstrajecten (zoals (USASMA en HDV).
Bijzondere momenten lagen bij de overdracht van het commando van het regiment van lkol W.F.
Engelmann aan lkol G.A.M.M. van Kuijck en van de functie van Regimentsadjudant (zie
hieronder), alsmede de jaarlijkse Dodenherdenking.
Vrijdag 14 oktober 2016 heeft bij de overdracht van de functie van Regimentsadjudant (RA)
van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen een primeur plaatsgevonden. De
overdracht vindt altijd plaats in aanwezigheid van het Vaandel. De Regiments- en of
Korpsadjudant treedt in principe op als vaandeldrager. Echter bij de functieoverdracht is dat
niet mogelijk. De RA, op 14 oktober was dat de adjudant P.J.M. (Paul) Knops, heeft dan een
andere rol. Hij draagt zijn functiestok over aan zijn opvolger, in dit geval aan adjudant A.J.
(Aad) van Grevenbroek.
Het vaandel werd die dag gedragen door adjudant B&T Maria Janssen-Steenberg. Het was
voor de eerste keer dat binnen de Koninklijke Landmacht een vaandel werd gedragen door
een vrouwelijke militair. Vrouwelijke commandanten vaandelwacht in de officiersrangen en
vrouwelijke vaandelwachtleden zijn beide in het verleden al vaker voorgekomen. Een
vrouwelijke vaandeldrager echter nog nooit.
Dit bewijst dat ook tradities met de tijd meegaan en aan de tijdsgeest worden aangepast. Het
Regiment B&T is trots op adjudant Maria Janssen-Steenberg en trots op deze primeur.
In 2016 is ook – na vele jaren – een aanvang gemaakt met de herstructurering van het
‘Museumplein’ te Soesterberg, waardoor de Historische Verzameling AAT te Stroe in 2017 kon
invoegen in gebouw V20 en de regimentscollectie eindelijk integraal aanwezig is bij de zetel van
het regiment.
Dit alles was onmogelijk zonder de steun van een groot deel van de regimentsgenoten. Zonder
anderen tekort te doen, geldt dit in het bijzonder voor de commandanten op de diverse niveaus
(van groepscommandant t/m C-OOCL), hun CSM’s, OPCn, eenheidsadjudanten, de deelnemers
en leden aan/van de diverse regimentsfora, alle vrijwilligers en besturen van de
regimentsgebonden stichtingen en verenigingen en last but not least; de mannen en vrouwen, die
het werk uiteindelijk uitvoeren. De soldaten en korporaals van het Regiment B&T.
Hulde aan hen allen!

Jaaroverzicht 2016
Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

Regimentskalender 2016

DATUM

ACTIVITEIT

25 februari

Commando overdracht Regiment B&T

3 maart

Regimentsdiner OOn

LOCATIE
Soesterberg
Stroe

4 maart

Regimentsdiner OFFn

14 april

1e Regioborrel BSB

10 mei

Industriedag DVVO

11 mei

1e beëdiging

Barneveld

03 juni

Reünie 11 Bevocie LMB AASLT

Oranje Kazerne

25 juni

Nederlandse Veteranendag

Den Haag

3 sept

Herdenking Indië-monument NIM

Roermond

22 sept

B&T Co Sportdag & Regimentsfeest

Stroe

6 okt

Dodenherdenking / reünie veteranen

Soesterberg

20 okt

16e Regimentsverjaardag

Div locaties

3 nov

2e beëdiging

Vianen

8 nov

Regimentsappèl en lunch

Stroe

10 nov

2e Regioborrel DGLC

Vlb De Peel

01 dec

Reünie MINUSMA - Mali JSD 1 t/m 7

Stroe

Camp New
Amsterdam SSB
Camp New
Amsterdam SSB

Overzicht Regimentsfunctionarissen 2016
Regimentscommandant
Lkol W.F. Engelmann – tot 25 februari 2016
Lkol G.A.M.M. van Kuijck – van 25 februari 2016 tot heden
Regimentsadjudant
Aooi P.J.M. Knops – tot 14 oktober 2016
Aooi A.J. van Grevenbroek – van 14 oktober 2016 tot heden
Regiments-oudste
Bgen drs. A.J.A. Beukering – tot 30 mei 2016
Bgen A. Solkesz – van 30 mei 2016 tot heden
Regiments-jongste officier
Tlnt W.V. Vroonland – tot 4 maart 2016
Tlnt E. de Kort – van 04 maart 2016 tot 17 maart 2017
Regiments-sergeant
Sgt E. de Bruijn – tot 3 maart 2016
Sgt I. Megens – van 03 maart 2016 tot 16 maart 2017
Regiments-korporaal van het Jaar 2016
Kpl L. van Twillert
Regiments-soldaat van het Jaar 2016
Sld1 Y. Kemperman

Jaaroverzicht Regimentsgebeurtenissen 2016
15 januari 2016
Uitreiking rood erekoord Smi R. Janssen
Vanochtend heeft SMI R. Janssen KMS SIVO 3e pel. Het rode erekoord mogen ontvangen uit handen van majoor
Bams. Hij heeft het koord ontvangen door zijn uitstekend functioneren als onderofficier. Coachen en begeleiden,
voorbeeldfunctie, waarnemen van de PC zijn hierbij de triggers geweest. Hij heeft steeds het belang van de KL
vooropgesteld ondanks tegenslagen in de privé sfeer.

1 februari 2016
Nieuwe website Regiment B&T
Op 1 februari gaat de website van het Regiment
Bevoorrading en Transport een nieuw uiterlijk
krijgen. De inhoud van de regiment B&T site zal niet
veranderen. Er komt alleen meer bij. Het word
namelijk
een
portaal
voor
3
sites.
Regiment B&T, Veteranen B&T Historische
Collectie B&T en Geschiedenis B&T.
We hopen u dan ook weer te zien op deze sites.

25 februari 2016
Commando-overdracht van het Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen
Luitenant-kolonel W.F Engelmann gaf op 25 februari 2016 het commando van het Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen over aan luitenant-kolonel G.A.M.M van Kuijck. Dit deed hij op het square van de Dumoulinkazerne
te Soesterberg. Het mooiste, jongste en grootste Regiment heeft met luitenant-kolonel van Kuijck een waardig opvolger
gekregen. Het Regiment wenst hem dan ook veel succes met het uitoefenen van zijn nieuwe functie. Tevens bedanken
we de Luitenant Kolonel Engelmann voor de wijze waarop hij het Regiment de afgelopen jaren heeft geleid.

Het Regiment, dat zijn wij allen.

Soesterberg, 25-02-2016
De Regimentsoudste van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in beschouwing nemend,
kent toe de Regimentslegpenning nr.51 aan:
Luitenant-kolonel Engelmann, W.F.
Wegens: Luitenant-kolonel Engelmann heeft, in zijn functie als Regimentscommandant van het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen, gedurende de periode 01-03-2012 t/m 25-02-2016, een enorme bijdrage geleverd
aan de hoofdtaken van het Regiment. Hij heeft zich jarenlang met een grote drive en passie voor zijn Regiment ingezet.
Hierdoor is bijvoorbeeld de stichting vrienden van het Regiment een succes geworden, staat de veteranenvereniging
als een huis en is het esprit de corps binnen het Regiment versterkt. Lkol Engelmann heeft het belang van het Regiment
prima weten uit te dragen en heeft bruggen geslagen. Door zijn doortastend, consciëntieus en integer optreden staat het
Regiment B&T, 16 jaar na haar oprichting, stevig op de kaart. Wij zijn hem enorm veel dank verschuldigd.

3 en 4 maart 2016
Regimentsdiners Onderofficieren en Officieren
Op donderdag 3 maart en op vrijdag 4 maart zijn de respectievelijke regimentsdiners voor de onderofficieren en de
officieren van het Regiment Bevoorrading en Transport gehouden in Stroe.
Regimentsdiner Officieren Bevoorrading & Transport 2016
Door de ogen van oude en nieuwe Regimentsjongste
Vrijdag 4 maart jl. vond op de generaal-majoor Kootkazerne te Stroe het traditionele jaarlijkse Regimentsdiner voor
(oud-)officieren van het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen plaats. Met een opkomst van bijna 300
officieren was het 15e diner een zeer drukbezocht diner. Deze opkomst was niet alleen te danken aan de aanwezigheid
van de huidige officieren in alle rangen, maar eveneens door een groot aantal officieren BD, reserveofficieren en
Cadetten.
Na het nuttigen van enkele drankjes in de bar werd verplaatst naar de mooi aangeklede eetzaal voor de opening van
het diner. Nadat iedereen een plekje had gevonden opende de regimentsadjudant (Paul) Knops en de nieuwe
regimentscommandant overste (Gerard) van Kuijck het diner. Uiteraard werd stilgestaan bij de regimentsgenoten die
ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Tevens werd het telegram van het Koninklijk huis voorgelezen. Ook waren er
berichten van onze uitgezonden collega’s.
Een van de tradities van het regimentsdiner is het voorstellen van de nieuwe officieren. Dit jaar verwelkomde het
regiment 6 nieuwe officieren die allen geplaatst zijn bij het B&TCo in Stroe. Namens het regiment: veel succes!

Voor Tweede luitenant Wouter Vroonland was dit diner zijn laatste optreden als Regimentsjongste. Tweede luitenant
Esther de Kort, sinds 1 februari 2016 werkzaam bij 220 Transportcompagnie, neemt deze functie voor het jaar 2016
over. De overdracht vond plaats door het omhangen van het nieuwe regimentskoord bij de nieuwe Regimentsjongste.
Zij is net als de Regimentssergeant te herkennen aan een Nassau blauw - Karmozijn rood gevlochten koord, dat
gedragen wordt aan de linkerschouder. Na het zingen van het Regimentslied en de toost met de Palmpit was het tijd
om het diner te starten.
Tijdens het diner was er genoeg gelegenheid om bij te kletsen met collega’s en de benen te strekken. Na het
hoofdgerecht heeft de Regimentsoudste, Brigadegeneraal Beukering, in zijn speech een aantal regimentszaken
aangesproken. De Generaal gaf uitleg over de opzet, aanpak en transparantie van de PAR (Personeelsadviesraad). Hij
benadrukte zijn zorgen over de personele onbalans in het B&T personeelsbestand, dit doet momenteel met name bij
de onderofficieren het meeste pijn. Een punt wat door alle operationele eenheden binnen de B&T wordt herkend.
Naar onze mening kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd regimentsdiner met een record aantal deelnemers. Het
eten was lekker en er hing een goede sfeer! DANK aan Paresto voor de catering, de marketensters voor hun steun in
het naleven van de tradities en alle andere mensen die het regimentsdiner organisatorisch mogelijk hebben gemaakt.
Tevens een speciaal dankwoord richting de “Stichting vrienden van het regiment B&T”, zonder de steun van deze
stichting had het diner nooit in de huidige vorm plaats kunnen vinden.
Tweede luitenant Esther de Kort - Regimentsjongste 2016
Tweede luitenant Wouter Vroonland - Voormalig Regimentsjongste

10 maart 2016
Nieuw - STRAATNAMEN Regiment B&T
De Nederlandse Landmacht werd na de beëindiging van WO II
gekleed met uniformen, afkomstig van Engelse en Canadese
troepen. Dit uniform werd Veldtenue M37 ’khaki mele’ of Battle
Dress genoemd. Het werd gedragen tot ongeveer 1960. Het
uniform was gemaakt van wol. Op de schouders werden koperen
schouderemblemen gedragen, met daarop de wapens- en
dienstvakken. Op de overgang van mouw naar schouder zat een
zgn. ‘straatnaam’ met de naam van het regiment / korps waarbij de
drager ingedeeld was. De straatnaam komt nu, anno 2016 weer
terug
op
het
gevechtstenue
(GVT).
==================================================================

Instructie - richtlijnen voor de bevestiging
Straatnaam met “Regiments-/korpsnaam”
op het gevechtstenue (GVT)
Algemeen

•
•
•
•
•
•

U heeft drie emblemen / straatnamen ontvangen en u heeft draagrecht, geen
draagplicht.
De straatnaam moet overeenkomen met uw indeling W-D / het baretembleem dat u
draagt.
Het embleem dient genaaid te worden op de basisjas GVT en evt. de smock-jas.
Het embleem niet aanbrengen op de jas bi-laminaat (regenjas) en Dagelijks Tenue (DT).
Er is één kleur embleem beschikbaar voor het GVT Woodland en Desert.
Het KPU-bedrijf voorziet niet in vervanging en opzetten kan niet via de KPUkleermakerij.

Opzetinstructie

•
•
•

Plaats embleem: op de linkermouw GVT of smock-jas.
U houdt de afstanden aan conform de foto - 3 cm tussen schoudernaad en embleem.
Het schouderembleem dient in het verlengde van het pennenzakje genaaid te worden.

16 maart 2016
Een Commando-overdracht binnen de DVVO
Binnen de Defensie Verkeers en Vervoers
Organisatie
(DDVO)
heeft
een
commando wisseling plaats-gevonden.
C-JTPO (Joint Transport Planning
Organisation) Lkol (Michel) Vial heeft
het commando overgedragen aan de Lkol
(Hilma) Schaap.
Uitreiking 1e DVVO legpenning aan
Lkol Michel Vial
Sinds 2016 beschikt de DVVO (net als
ons Regiment) over een legpenning en de
eerste is uitgereikt aan de Lkol Michel
Vial.

23 maart 2016
DIG-uitreiking aan Sgt 1 Michael Oly
Brigadegeneraal Kees Matthijssen heeft op de Oranjekazerne in
Schaarsbergen het Draag-insigne Gewonden (DIG) uitgereikt aan
sgt1 Michael Oly. Een terechte erkenning vanwege de PTSS die
bij hem geconstateerd is naar aanleiding van de uitzending naar
Srebrenica in 1995. PTSS is een normale reactie op abnormale
omstandigheden. Het zou iedereen kunnen gebeuren, je weet nl.
nooit hoe je reageert op abnormale gebeurtenissen. Goed dat we
als organisatie deze vorm van erkenning hebben voor militairen of
veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens
vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen.
Brigadegeneraal Matthijssen gaf aan: “het is heel bijzonder om dit
te mogen doen, mede omdat Michael destijds als soldaat diende bij
Charlie compagnie 13 Infbat waarvan ik zelf commandant was. Hij
heeft zich toen naar eer en geweten ingezet in moeilijke
omstandigheden, maar hij heeft niet gekozen voor de gevolgen
voor hemzelf jaren na dato. Mooi dat het weer goed met hem gaat.
Een terecht symbool van erkenning vandaag!”

5 april 2016
Luitenant-generaal Broeks krijgt topfunctie bij Navo
Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging voor de NAVO en de EU (Militair comité) luitenant-generaal Jan
Broeks wordt op 27 juli de nieuwe Director-General Internationale Militaire Staf bij de NAVO. In september 2015
werd hij met overgrote meerderheid gekozen door de Chiefs of Defence van de 28 NAVO-lidstaten.
Broeks studeerde van 1977 tot 1981 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na zijn studie is hij geplaatst bij
103 Aanvullingsplaatsbataljon in Garderen. Daarna was hij commandant Afdeling Verzorging bij de Groep Lichte
Vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht en commandant Logistiek Peloton van de Dutch Infantry Company

IV/UNIFIL. Aansluitend volgden vele functies en uitzendingen. In 2007 werd Broeks commandant van 1 Logistieke
Brigade. In 2010 volgde een uitzending naar Afghanistan als commandant van 1 (NLD) Redeployment Task Force.
Daarna trad Broeks aan als nieuwe souschef Integrale Plannen van de Defensiestaf. In 2012 volgde de benoeming tot
Coördinerend Projectleider Reorganisaties Defensie. Sinds 2013 vervult Broeks zijn huidige functie.

15 april 2016
Lkol van Kuijck onderscheiden met “Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber”
Op vrijdag 15 april heeft de Chef des Stabes van de Division Schnelle Kräfte (DSK), Oberst i.G. Kreitmayr, aan Lkol
Gerard van Kuijck, het “Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber” uitgereikt. Lkol van Kuijck, inmiddels
regimentscommandant B&T, ontving deze onderscheiding vanwege zijn niet aflatende inzet voor de integratie van 11
Luchtmobiele Brigade in de DSK tijdens het vervullen van zijn functie als planner bij de G4 van deze multinationale
Divisie. Hij werd daarbij geprezen voor zijn logistiek vakmanschap, kennis van het air manoeuvre-optreden, zijn
beroepshouding, hulpvaardigheid en oplossingsgerichtheid.
Daarnaast werd Lkol van Kuijck geprezen voor zijn bijdrage aan de voorbereiding en organisatie van vier DuitsNederlandse logistieke seminars die namens de Divisie werden gehouden. In het bijzonder werd Lkol van Kuijck
gewaardeerd voor het feit dat hij geen onderscheid maakte tussen Duitse en Nederlandse collega’s: “Er trägt zwar
NLD-Uniform, versteht sich aber als repräsentant der Division Schnelle Kräfte und damit der Bundeswehr. Fur ihn
gibt
es
keine
Trennung,
sondern
ausschlieβlich
ein
zusammen.”
Lkol van Kuijck reageerde verrast, vereerd en bescheiden op
het eerbetoon. Hij dankte vooral de Duitse en Nederlandse
luchtmobiele logistieke eenheden, die de “wilde multinationale
ideeën” hebben uitgevoerd en verder vorm hebben gegeven.

18 april 2016
B&T-er bokst zich een weg naar Olympische Spelen
Voor het eerst in 24 jaar gaat er weer Nederlandse bokser naar de
Olympische Spelen en dan ook nog eens een landmacht B&Tmilitair;
Chauffeur
wissellaadsysteem
van
220
Transportcompagnie, Soldaat 1 Peter Müllenberg. De 28-jarige
Almeloër wist vrijdag op het olympisch kwalificatietoernooi in de
Turkse stad Samsun de finale te halen. Daar bleek Müllenberg in
de halve finale van de klasse tot 81 kilogram te sterk voor de
plaatselijke favoriet Mehmet Unal. Daarvoor versloeg hij Ainar
Karlson uit Estland en de Noorse bokser Surkho Shamilov.
Op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona deed Nederland voor het laatst mee aan het bokstoernooi met 6
deelnemers. Müllenberg hoopt net zo succesvol te worden als destijds Orhan Delibas (zilver) en Arnold Vanderlyde
(brons). Volgens bondscoach Hennie van Bemmel is Müllenberg prima in staat een medaille te winnen in Rio.

26 april 2016
Lkol bd D.K. Brouwer onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje
Nassau
Op dinsdag 26 april is tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dr. Albert Heijngebouw van de Business Universiteit
Nyenrode te Breukelen de voorzitter van de Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen door
Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander gedecoreerd met de versierselen behorende tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.

Samen met nog 17 andere decorandi werd de Koninklijke Onderscheiding opgespeld door de burgemeester van de
gemeente Stichtse Vecht, Dhr. Marc Witteman. Douwe Brouwer krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet
voor de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen, de Stichting Veteranen Kunst, de afdeling ‘t Gooi/’t
Sticht van de KVEO, de Stichting Veteranen Kunst en de organisatie van veteranenbijeenkomsten in zijn woonplaats
Maarssen. Ook Loretta Schrijver (TV-presentatrice) werd tijdens deze bijeenkomst gedecoreerd als Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.
Bij de plechtigheid waren, naast de naaste familie (inclusief de kleinkinderen !), de Regimentscommandant, de
Regimentsadjudant, de Voorzitter van de Stichting Veteranen Kunst, kap b.d. Pauline Kolman-Backbier, de onlangs
afgetreden Regimentscommandant, lkol b.d. Willy Engelmann, de Beheerder van de Regimentscollectie, kap b.d. Hans
van de Gender en lkol b.d. Jan Slingerland aanwezig.

11 mei 2016
Beëdiging Regiment B&T in Barneveld

< De regiments-jongste
Vanmiddag vond op het Raadhuisplein in Barneveld een beëdiging plaats van militairen die tot het regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen behoren. Een groot deel van deze beëdigde militairen zijn werkzaam bij het
Bevoorrading en Transport Commando (B&TCo) op de Generaal Majoor Kootkazerne in Stroe. Tijdens deze
ceremonie legden de nieuw geplaatste militairen de eed of belofte af. Het afleggen van de eed/belofte is een belangrijke
stap voor de militair, dat hem/haar de rest van zijn/haar taakuitoefening ondersteunt. De eed/belofte is afgenomen voor
het front van de ingedeelde troepen van het regiment met de burgemeester en drie wethouders van Barneveld, overige
militairen, familie en vrienden als getuige

Beëdiging militairen regiment Bevoorradings- en Transporttroepen
Op woensdagmiddag 11 mei 2016 vindt op het Raadhuisplein in Barneveld weer een beëdiging plaats van militairen die tot het regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen behoren. De ceremonie vindt plaats van 14.15 tot 15.15 uur.
Tijdens deze ceremonie leggen de nieuw geplaatste militaire de eed of belofte af. Dit dient altijd zo spoedig mogelijk na het voltooien
van de opleiding te gebeuren. Want zonder het afleggen van de eed of belofte mag een militair niet uitgezonden worden.
Het afleggen van de eed/belofte is een belangrijke stap voor de militair, dat hem/haar de rest van zijn/haar taakuitoefening ondersteunt.
De eed/belofte zal voor het front van de ingedeelde troepen van het regiment worden afgenomen met de Burgemeester van Barneveld,
overige militairen, familie en vrienden als getuige. Het afleggen van de eed of belofte gebeurt bij voorkeur midden in de Nederlandse
maatschappij. Ter gelegenheid van de Landmachtdagen 2016 is er dan ook voor gekozen de beëdiging in het publieke domein uit te
voeren.
Bovendien is het Bevoorrading en Transportcommando gelegerd in de Generaal Majoor Kootkazerne in Stroe. De militairen van dit
commando behoren dus tot de “inwoners” van de gemeente Barneveld en om daar ook wat meer bekendheid aan te geven, vindt de
beëdiging niet achter de gesloten hekken van de kazerne plaats maar in alle openbaarheid op het plein voor het gemeentehuis.
Het merendeel van de militairen die deze dag beëdigd worden, zijn werkzaam bij het Bevoorrading en Transport Commando (B&TCo),
onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Defensie heeft voor de bevoorrading van alle missies, oefeningen en inzetten het B&TCo.
Deze eenheid zorgt onder meer voor munitie, brandstof, voedsel en water.
Om deze goederen te vervoeren plant het B&TCo alle wegtransporten van Defensie, voert ze uit en begeleidt ze. De eenheid is
gespecialiseerd in het verplaatsen van grote hoeveelheden goederen en materieel in Nederland en het buitenland.
Voor de bevoorrading en transporten heeft de eenheid een transportvloot met diverse soorten vrachtauto’s, trekkeropleggercombinaties, verreikers, heftrucks en voertuigen voor speciale transporten.
Naast bevoorrading en transport levert het B&TCo ook diverse diensten. Hierbij valt te denken aan een mobiele drinkwaterinstallatie,
mobiele satellietkeukens en bad/wasinstallaties.

12 mei 2016
DIG-uitreiking aan Aooi B&T Wim Sanders
Op donderdagmiddag 12 mei 2016 heeft C-11 Luchtmobiele Brigade AASLT, Bgen Kees Matthijssen, het
Draaginsigne Gewonden (DIG) opgespeld bij Adjudant B&T Wim Sanders.
Bgen Matthijssen gaf in zijn toespraak het volgende aan:
Een zeer terechte erkenning vanwege de PTSS die bij hem
geconstateerd is naar aanleiding van de uitzending naar
Srebrenica in 1995. Goed dat we als krijgsmacht deze
vorm van erkenning hebben voor militairen of veteranen
die
onder
oorlogs-omstandigheden
of
tijdens
vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben
opgelopen. PTSS is een normale reactie op abnormale
omstandigheden en die zich soms zelfs jaren na dato pas
kan openbaren. Het zou iedereen kunnen gebeuren, je weet
nl. nooit hoe je reageert op abnormale gebeurtenissen.
Wim diende destijds als opvolgend commandant van het
Bevoorradingspeloton bij Dutchbat III, waarin ik zelf
compagniescommandant was. Dat maakte het des te
mooier om Wim deze erkenning op te spelden. Hij heeft
zich toen naar eer en geweten ingezet in hele moeilijke
omstandigheden, vooral in juli 1995 ten tijde van de
aanval, maar hij heeft niet gekozen voor de gevolgen voor
hemzelf jaren na dato.

Terecht symbool van erkenning voor Wim!

13 mei 2016
Bevordering van Kolonel Solkesz tot Brigade-generaal
Op vrijdag 13 mei is Kol Arco Solkesz op de Kromhout Kazerne
in de Generaal Constant Rebecquekamer, in het bijzijn van zijn
vader, zijn partner Daniël, zijn beide broertjes, zijn beste vrienden
en heel veel bijzonder gewaardeerde collega’s en jaargenoten, door
Commandant Landstrijdkrachten - LGen Leo Beulen bevorderd tot
Brigade-generaal.
De komende week gaat hij zich oriënteren ter voorbereiding op zijn
nieuwe functie. M.i.v. 26 mei 2016 start hij als nieuwe
Commandant van de Divisie Personeel & Organisatie Defensie bij
het CDC.
Namens het Regiment van harte gefeliciteerd en veel succes in de
nieuwe functie!

25 mei 2016
Duits Erekruis in goud voor Generaal Beukering
Onze Regiments-oudste Brigadegeneraal Toine Beukering kreeg op
woensdag 25 mei het Erekruis in goud van de Bundeswehr. Hij kreeg
het eremetaal voor zijn bijdrage aan de verdieping van de bilaterale
samenwerking.
Beukering ontving de hoge onderscheiding uit handen van de Duitse
voorzitter van de High Level Steering Group (HLSG), Flottillenadmiral
Jürgen zur Mühlen. Beukering stond aan de wieg van de verdere
verdieping van de Duits-Nederlandse militaire samenwerking. Hij was
nauw betrokken bij de totstandkoming van de Declaration of Intent die
beide defensieministers in 2013 ondertekenden. Daarin werd de
vergaande samenwerking tussen de Koninklijke Landmacht en de
Bundeswehr
aangekondigd.
Zur Mühlen bedankte Beukering, die op 1 juni met FLO gaat, in het
Nederlands voor zijn grote inzet

30 mei 2016
Uitreiking Regimentslegpenning nr. 53 aan
Brigade-Generaal drs. A.J.A. Beukering (Regimentsoudste)
Generaal Beukering heeft in zijn functie als Regimentsoudste (RO) gedurende ruim twee jaar een zeer waardevolle
bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van het Regiment. Zijn optreden kenmerkt zich door enorme inzet en
betrokkenheid. Zijn charismatisch leiderschap is uniek. Hij was bij veel activiteiten aanwezig en weet hierbij te
enthousiasmeren en de jongere Regimentsgenoten aan te spreken. Hij doet dit op een open, vrolijke en authentieke
wijze. Hij biedt altijd een luisterend oor en staat klaar voor ieder Regimentslid.
Als voorzitter van de Regimentsraad en de recent opgerichte Personeels Advies Raad (PAR) heeft hij zich intensief
bezig gehouden met het Regiment. Hij spant zich persoonlijk in voor het wel en wee van alle categorieën personeel
van het Regiment. Hierbij schroomt hij niet om moeilijke onderwerpen te benoemen, aan te kaarten en de boodschap
over te brengen.
Zijn inspanningen voor het fundraising-project en zijn rol hierin als eerste voorzitter van de Stichting “Vrienden van
het Regiment” getuigen van morele moed en zijn essentieel geweest voor de succesvolle start. Generaal Beukering is
een ware belangenbehartiger van ons Regiment en haar mensen. Dit alles maakt hem tot een zeer gerespecteerd
Regimentslid.
Het Regiment is hem veel dank verschuldigd.

15 juni 2016
Legpenning CDC voor adjudant B&T Hessel Faber
Een verraste Defensieonderdeelsadjudant CDC adjudant Hessel
Faber kreeg vandaag de legpenning CDC voor zijn zeer goede
verdiensten voor onderofficieren en daar aan gelijkgestelde
burgers
binnen
het
CDC.
Commandant Leonard Kok overhandigde het eremetaal als een
van zijn laatste daden als baas van het Commando Diensten
Centra (CDC).

Faber is werkzaam als Defensie Onderdeels Adjudant (DOA) CDC. Kok omschreef hem als ‘zeer toegewijd en ijverig’
en dat Faber aandacht en belangstelling heeft voor iedereen die op zijn pad komt. Faber is niet alleen adviseur van de
commandant,
maar
ook
een
toegankelijke
vraagbaak
voor
collega’s.
Faber zette zich als DOA in voor het loopbaanbeleid van burgers. Ook spande hij zich in om – na aanvankelijke
weerstand – deel te nemen aan de open dagen van de marine vorig jaar. Hij heeft volgens Kok doorzettingsvermogen,
visie en resultaatgericht. “Na de primeur om mee te doen in gezamenlijkheid met DMO, is het nu ingesleten in de
organisatie om dit standaard te doen. Daarmee toont AOO Faber zowel goed te kunnen samenwerken als ook aan
anderen de ruimte te geven hun vak uit te oefenen. Zo belichaamt hij de kernwaarden van het CDC”, aldus Kok.

20 juni 2016
Nieuwe functie en bevordering voor Commandant OOCL
Commandant OOCL, brigadegeneraal de Jong, wordt per 1 juli de plaatsvervangend directeur van de Defensie
Materieel Organisatie (DMO) wordt. Op 20 juni is hij bevorderd tot generaal-majoor. Twee jaar en twee maanden na
het aanvaarden van het commando over het Operationeel Ondersteunings-commando Land, geeft hij het commando
over aan de kolonel Nico van der Zee.
De Jong vervulde na de KMA verschillende operationele functies waaronder die van commandant
bevoorradingspeloton bij een pantserinfanteriebataljon. Na de Hogere Militaire Vorming werkte hij op de
Landmachtstaf en de Defensiestaf. Hij werkte bij het HQ Central Command in het Amerikaanse Tampa en behaalde
zijn geschiedenisbul aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werd De Jong commandant 200 Bevoorradings- en
Transportbataljon. In 2005 leidde hij de terugkeeroperatie SFIR uit Irak en Koeweit. Er volgden beleidsfuncties en nog
een opleiding aan het US Army War College in Carlisle. Vervolgens werd hij de eerste commandant van het Land
Warfare Centre in Amersfoort. Sinds 2014 is De Jong commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land.

Generaal-majoor drs. I.M. (Ivo) de Jong MSS, is in zijn nieuwe
rang en functie tevens de Dienstvak-oudste van de Logistiek.

3 september 2016
Jaarlijkse Herdenking Nationaal Indië Monument Roermond
Erewacht Regiment B&T bij het monument voor Vredesoperaties in Roermond - met DANK aan het personeel van
11 Bevocie AASLT en het OTCRijden. Op de foto staan onze Regimentsgenoten opgesteld voor het monument voor
Vredesoperaties in Roermond.

12 september 2016
25 jarig Ambtsjubileum mevrouw Hemmers- van Hilten
De secretaresse van het bureau Regimenten, mevrouw Hemmers- van Hilten, vierde op 12 september haar 25 jarig
ambtsjubileum. Op deze zonnige dag werd zij door haar collega`s in het zonnetje gezet. Rode draad van de toespraken
was dat zij al vele jaren de steun en toeverlaat is van het bureau Regimenten.
Op deze dag waren diverse (oud) regimentscommandanten en adjudanten aanwezig, daarnaast veel collega`s die haar
allemaal een warm hart toedragen.
Wij hopen dat ze nog vele jaren het bureau Regimenten blijft ondersteunen.

14 september 2016
Adjudant Aad van Grevenbroek per 14 oktober de nieuwe RA B&T
Op 14 oktober 2016 zal de Adjudant Aad van Grevenbroek de RA stok van
Adjudant Paul Knops. Aad, namens het Regiment van harte gefeliciteerd met
deze nieuwe uitdaging.
Adjudant Paul Knops wordt stafonderofficier bij DCWS (Diensten- centrum
Werving en Selectie). Paul bedankt voor je tomeloze inzet de afgelopen jaren
en heel veel succes bij het DCWS.

22 september 2016
Regimentsfeest te Stroe – heftig!
Op 22 september vond het jaarlijkse regimentsfeest B&T in Stroe plaats. Gedurende de avond traden diverse DJ’s op,
slotact was de beroemde DJ Korsakoff (oordoppen vereist!). Hier op de foto met de RC en de RA. Het was in meerdere
opzichten een knal feest. Dank aan de kaderleden van het B&T Co voor de ondersteuning en de bediening.

30 september 2016
Draag Insigne Gewonden (DIG) voor Adjudant b.d. Leo Ruijters
Vrijdag 30-09-2016, kreeg adjudant b.d. Leo Ruijters het Draag Insigne Gewonden (DIG) opgespeld. De ceremonie
vond zeer toepasselijk plaats bij het Monument voor Vredesoperaties in het Stadspark Hattem in Roermond. Leo’s
kinderen,
zijn
zus,
familie
en
vrienden
waren
bij
de
ceremonie
aanwezig.
Een zeer terechte erkenning vanwege de PTSS die bij hem geconstateerd is naar aanleiding van de uitzendingen naar
Cambodja 1993 en Rwanda/Zaïre (Goma) 1994. Hij heeft zich toen naar eer en geweten ingezet in onvoorstelbaar
moeilijke en bijzondere omstandigheden, maar hij heeft niet gekozen voor de persoonlijke gevolgen jaren later. Goed
dat we als krijgsmacht deze vorm van erkenning hebben voor militairen of veteranen die onder oorlogsomstandigheden
of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Een terecht symbool van een meer dan
verdiende erkenning – “Gewond doch niet verslagen”.

6 oktober 2016
Vrijwilligers Regiment B&T - Veteranen Vereniging B&T
Onlangs heeft C-LAS besloten de regimenten en korpsen te versterken met vrijwilligers om daarmee de
veteranenverenigingen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Door het ondertekenen van een overeenkomst met de
Regimentscommandant beschikt ons Regiment vanaf 8 juni 2016 over twee vrijwilligers; Ed O’Brien en (gedurende
de opstartfase) Paul Hadeweg Scheffer.
De vrijwilligers richten zich vooral op de actief dienende veteranen en voeren daarom hun taken uit bij de B&T
eenheden. De vrijwilligers kunnen u informeren over recente ontwikkelingen, komende activiteiten en regelgeving
maar ook ondersteunen bij praktische zaken zoals het verstrekken van de veteranenpas of veteranenspeld. Na overleg
met
de
eenheidscommandanten
starten
we
met
een
kennismakingsronde!
Wist u dat ons Regiment maar liefst 2100 actief dienende veteranen telt! en vele post actieve veteranen, een enorme
groep met uitzendervaringen, die vroeg of laat met elkaar in contact willen komen.

6 oktober 2016
Dodenherdenking Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen
- 2 bijzondere verhalen over Regimentsgenoten-

Op donderdag 06 oktober vond onder een mooi najaarszonnetje en een frisse bries de 16e Jaarlijkse Dodenherdenking
van het Regiment B&T voor de 11e maal plaats op de Dumoulinkazerne in Soesterberg. De locatie van de
Regimentszetel en de locatie van het Regimentsmonument. De opzet was dit jaar anders dan voorgaande jaren. In de
ochtend werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Veteranen Verenging Regiment B&T (VVRB&T)
gehouden. De deelnemers konden aansluitend naar de ontvangst voor de dodenherdenking en samen met de andere
deelnemers aan de herdenking genieten van de traditionele rijstmaaltijd. In de middags stond de ceremoniële
herdenking op het programma.
Tijdens deze ceremonie herdenkt het Regiment haar gevallenen van tijdens en na de tweede wereldoorlog tot heden.
In de aanwezigheid van de Regimentsoudste Brigadegeneraal Solkesz, de Locoburgemeester van de Gemeente Soest
mevrouw Pijnenborg en de Burgemeester van Barneveld heer van Dijk zijn alle gevallenen van onze stamregimenten
Intendancetroepen, Aan- en Afvoertroepen en van ons huidige Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen
herdacht. Speciale gasten waren mevrouw Loes Haberkorn en haar familie en Indiërveteraan Jan Janszen. Later in dit
artikel meer over de achtergronden van hun aanwezigheid.
De regimentscommandant benadrukte dat herdenken iets is van vandaag, maar ook van morgen en overmorgen. Zolang
er oorlogen zijn zullen we blijven herdenken. Door stil te staan bij het verleden - kunnen we nadenken over het heden.
Wij willen door te herdenken, ervoor zorgen dat de herinnering aan de gevallenen bij alle leden van het Regiment en
bij de samenleving levend wordt gehouden. Dat de verhalen worden doorverteld. Zoals Werner Blok zei: “Ik blijf
hopen dat mensen leren doordat het steeds verteld wordt”. Daarnaast hopen wij dat onze herdenking de nabestaanden
bijstaat in het verwerken van hun verlies.
Of de naam nu in steen is gebeiteld, in graniet is geslepen of in brons is gegoten. Achter elke naam zit een gezicht, een
verhaal / herinneringen, een familie en nabestaanden. Tijdens de herdenking stond het verhaal van twee gesneuvelde
regimentsgenoten centraal. Hun gezicht was te zien op de foto’s bij het monument, de familie en nabestaanden waren
aanwezig.
Graag delen we de twee verhalen, “opdat wij niet vergeten”. Het eerste verhaal gaat overeen lid van het Korps
Motordienst, voorloper van het stamregiment van de Aan- en afvoertroepen. Het gaat om kapitein Ludwig Wilhelm
Haberkorn, die bij de uitoefening van zijn taak voor ons land zijn leven heeft gegeven.

Voor dat we naar de meidagen van 1940 gaan, eerst kort een levensloop van Kap Haberkorn, een
bijzonder officier. Hij werd op 6 september 1895 in Amsterdam geboren. Op 20 april 1911 nam
hij als vrijwilliger dienst bij het Instructiebataljon in de stand van soldaat. Na diverse functies te
hebben vervuld bij Infanterie Regimenten, wordt hij op 16 september 1920 als tweede luitenant
benoemd bij het Wapen der infanterie.
Als eerste luitenant vertrekt in maart 1921 naar voormalig Nederlands Indië en wordt in 1923
geplaatst op de Vliegschool te Kali Djati voor een vliegeropleiding. Op 16 mei 1924 behaalt hij zijn

vliegerbrevet. In januari 1926 keert Haberkorn weer terug in het vaderland en wordt hij als
infanterist ingedeeld bij de Schoolcompagnie van de Motordienst te Haarlem. Op 26 augustus
1929 trouwt eerste luitenant Haberkorn. Het echtpaar krijgt drie dochters. Zijn jongste dochter
Loes was samen met twee nichtjes bij de herdenking aanwezig.
Na meerdere functies bij het Korps Motordienst te hebben vervuld, wordt eerste luitenant
Haberkorn in 1934 als detachements-commandant in het kader van de allereerste vredesmissie
van ons Regiment naar Saarland uitgezonden. Het detachement vervult haar taken op zeer goede
wijze en dat is dan ook de reden dat het detachement na terugkeer in 1935 op het paleis van
Koningin Wilhelmina, door Hare Majesteit wordt ontvangen en toegesproken.
Op 18 maart wordt eerste luitenant Haberkorn als Commandant van de Vierde Auto-compagnie
bevorderd tot kapitein. In 1939 wordt de eenheid gemobiliseerd en vanaf dat moment voor
ondersteuningstaken in de Peel-Raam Stelling in Noord- Brabant ingezet. Na de val van deze
stelling in 1940 belandt Haberkorn na veel omzwervingen en schermutselingen met zijn eenheid
uiteindelijk op Walcheren in Zeeland. Gelet op het Duitse luchtoverwicht en de vele Stukabeschietingen van het konvooi bij het ochtendgloren, moet de eenheid zich altijd in het nachtelijk
duister verplaatsen.
In de nacht van 14 op 15 mei 1940 komt de eenheid aan in de nabijheid van Oostkapelle in
Zeeland. Terwijl zijn eenheid dekking zoekt, gaat kapitein Haberkorn met zijn motorordonnans in
het duister vooruit om de weg te verkennen. Nadat hij zijn ordonnans op een ontmoetingspunt
heeft achtergelaten, keert de kapitein terug naar zijn eenheid om deze te laten bijtrekken. In het
nachtelijk duister heerst alom verwarring, plotseling klinken schoten. Kapitein Haberkorn wordt
getroffen en is op slag dood. De kapitein wordt door zijn eenheid op de begraafplaats van
Oostkapelle begraven.
Zijn dochter Loes, die bij de herdenking aanwezig was, is op dat moment 6 weken oud. Gelukkig
heeft Kap Haberkorn kans gezien om, ondanks de hectiek van de dreigende oorlog, in de
voorafgaande periode een bezoek te brengen aan thuis en heeft hij zijn pasgeboren dochter in zijn
armen gehad. Met het sneuvelen van kapitein Haberkorn is een uitzonderlijk ondernemend en
voorbeeldig regimentsgenoot, die altijd zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, heengegaan.
Hij heeft bij de uitvoering van zijn functie in de Meidagen van 1940 het hoogste offer gebracht.
Van de meidagen 1940 werd een sprong in de tijd gemaakt naar het conflict van na de tweede
wereldoorlog - de strijd in Nederlands-Indië. Een bijzonder verhaal van twee soldaten uit dezelfde
familie, op missie in een ver en onbekend land. Een vader, Sergeant Gijsbert-Jan Janszen, geboren
in Haarlem op 28 juni 1903 en zijn zoon Jan Janszen Korporaal der Mariniers, ook hij was
aanwezig samen met zijn collega veteranen.
Sergeant Jansen was aan het einde van de oorlog lid van de binnenlandse strijdkrachten. Hij melde
zich twee jaar na de oorlog aan voor Indië. Hij werd ingedeeld bij 20 AAT en gestationeerd op
West-Java. Zijn zoon Kpl der Mariniers Jan Janszen zat met de Mariniers brigade op Oost-Java. Het
moet voor Petronella van der Spek - echtgenote en moeder - thuis in Nederland een zware tijd zijn
geweest. Begin 1949 lukt het Jan Janszen om zijn vader op West-Java te bezoeken. Wat hij dan niet
weet is dat dit de laatste keer is dat ze elkaar levend spreken.
Hemelvaartsdag 1949 was een noodlottige dag voor Sergeant Janszen. Hij was colonnecommandant en net buiten Tjimahi kreeg het konvooi problemen met brandstof en kwam stil te
staan. Sgt Janszen gaat op zijn motor terug naar het kampement om hulp te halen. Op de terugweg
op de slechte wegen raakt hij met zijn motor in een bocht een tegemoetkomende auto. Hij slaat
over de kop, vliegt van zijn motor en raakt zwaargewond. Een gebroken arm en been en een
schedelbasisfractuur. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten.
Sergeant Gijsbert Janszen overlijdt op 23 mei 1949 in Tjimahi. Op dat moment is zijn zoon Kpl der

Mariniers Jan Janszen op patrouille in Oost-Java. Hij krijgt het bericht dat hij naar Bandung moet
vliegen. Er is iets aan de hand met zijn vader. Hij is net op tijd voor de begrafenis. Zelf zegt hij
hierover: “Als jongen van negentien moest ik mijn vader alleen begraven, ik moest namens mijn
moe spreken”.
Op 2e pinksterdag wordt mevrouw Janszen door de burgemeester van Haarlem op de hoogte
gebracht van het overlijden van haar man. Als oudste zoon verzoekt Jan of hij terug mag keren
naar Nederland om voor zijn moeder te zorgen. Zijn verzoek wordt afgewezen, hij is onmisbaar
voor de missie. Uiteindelijk keert hij na een missie van ruim 2 jaar en negen maanden in december
1949 terug in Nederland. Met het sneuvelen van sergeant Janszen gaat wederom een
regimentsgenoot heen. Bij de uitvoering van zijn taak, het brengen van Orde en Vrede op de
archipel, brengt ook hij het hoogste offer.
Twee verhalen van gesneuvelde regimentsgenoten. Zij zijn de helden van het eerste uur van ons
Regiment. Zij hebben naar eer en geweten hun opdracht uitgevoerd. Twee getroffen families. De
omstandigheden tijdens de oorlog en de missie overzee waren destijds anders dan vandaag - anno
2016, de verslagenheid, het verdriet en het gemis van een dierbare zijn echter tijdloos en van alle
dag.
Mevr Loes Haberkorn - als dochter - en de heer Jan Janszen - als zoon - hebben beide een
onherstelbaar verlies geleden met het verlies van hun vader. De regimentscommandant gaf aan
dat het regiment het bijzonder op prijs stelde en diep respect heeft voor hun aanwezigheid bij de
herdenking.
Op een herdenking zijn meerdere militairen en oud-militairen, veteranen en familieleden
aanwezig die ook een verhaal hebben over een verlies dat blijvende indrukken heeft
achtergelaten. Vertel die verhalen, haal de herinneringen op, zodat onze gesneuvelden in onze
gedachten blijven voortleven. Zodat de jonge generaties de verhalen weer door kunnen vertellen
en kunnen leren uit het verleden.
De regimentsleiding wil graag alle deelnemers aan de herdenking bedanken voor hun
aanwezigheid. Daarnaast heel veel dank aan iedereen, zowel voor als achter de schermen, die
heeft bijgedragen aan het welslagen van een waardige en stijlvolle herdenking.

14 oktober 2016
Een PRIMEUR!! - 1e vrouwelijke Vaandeldrager
Vrijdag 14 oktober 2016 heeft bij de overdracht van de functie van Regimentsadjudant van het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen een primeur plaatsgevonden. Een dergelijk overdracht vindt altijd plaats in
aanwezigheid van het Vaandel. De Regiments- en of Korpsadjudant treedt in principe op als vaandeldrager.

Echter bij de functieoverdracht is dat niet mogelijk. De RA, op 14
oktober was dat de adjudant Paul Knops, heeft dan een andere rol. Hij
draagt zijn functiestok over aan zijn opvolger, in dit geval aan
Adjudant Aad van Grevenbroek.
Het vaandel werd die dag gedragen door Adjudant B&T Maria
Janssen-Steenberg. Een primeur, het was voor de eerste keer dat
binnen de Koninklijk Landmacht een vaandel werd gedragen door
een vrouwelijke militair. Dit bewijst dat ook tradities met de tijd
meegaan
en
aan
de
tijdsgeest
worden
aangepast.

Het Regiment B&T is TROTS op Adjudant Maria Janssen-Steenberg en TROTS op deze primeur

14 oktober 2016
Uitreiking Regimentslegpenning nr. 100 aan Regimentsadjudant Paul Knops
De commandant en de Regimentsoudste van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, de voordracht in
beschouwing nemend, kennen toe, “de Regimentslegpenning nr. 100 aan;

Adjudant Onderofficier Instructeur P.J.M. Knops

Vrijdag 14 oktober jl. heeft Adjudant Paul Knops na ruim drie en half jaar, in aanwezigheid van het Vaandel van
Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en onder belangstelling van vele genodigden, zijn functie als
Regimentsadjudant (RA) B&T overgedragen aan Aooi Aad van Grevenbroek. De vertrekkende RA adjudant Paul
Knops gaf aan dat hij na 3,5 bewogen jaren moeite had om het los te laten; “Het waren mooie jaren, jaren met een lach
en met een traan, jaren waarin het Regiment B&T grote stappen heeft gezet”. Paul Knops heeft een zeer grote bijdrage

geleverd aan die grote stappen. Ook gaf hij aan dat er iets speciaals is binnen ons Regiment en dat heet kameraadschap;
“Deze kameraadschap maakt ons anders en bindt ons op een heel aparte manier. Ze kunnen veel van ons afpakken
maar dit gelukkig niet”.
Voor zijn gedurende ruim drie en half jaar zeer gemotiveerde en uiterst serieuze inzet voor het Regiment, zijn
enthousiasme en zijn betrokkenheid bij het invullen van de drie hoofdtaken van het Regiment, ontving de vertrekkende
RA de Regimentslegpenning nr. 100. Zijn vele initiatieven hebben ertoe geleid dat binnen alle drie de hoofdtaken
nieuwe waardevolle elementen zijn toegevoegd. Een ware 100-punten topprestatie, KLASSE Paul!!. Paul gaat in zijn
nieuwe functie aan de slag als Dienstencentrum-adjudant bij het Dienstencentrum Werving & Selectie in Amsterdam.
Het Regiment wenst hem daar heel veel succes en plezier!!!
De nieuwe Regimentsadjudant (RA) Aad van Grevenbroek is geen onbekende binnen het Regiment. In de afgelopen
jaren was hij geplaatst bij het B&T Commando, op het OTCLog bij de SIVO en HQ OOCL. De net aangetreden RA
gaf aan; “De koers die mijn voorgangers hebben ingezet is goed. Ik zie het als mijn taak al het goede uit te blijven
dragen, en daar waar nog verbeterpunten liggen, deze op te pakken en uit te bouwen. Alles met als doel - het
versterken van ONS regiment”. Wij wensen Aad veel succes en plezier in deze mooie en uitdagende Regimentsfunctie.

14 oktober 2016
Nieuwe voorzitter bureau Geschiedschrijving
Kolonel bd de Jongh Swemer heeft na 20 jaar het Bureau Geschiedschrijving
van het Regiment formeel overgedragen aan de nieuwe voorzitter lkol bd
Willy Engelmann.
Ondanks de overdracht blijft hij nog nauw betrokken bij het bureau en het
Regiment.
Voor zijn langdurige vrijwillige en belangeloze inzet gedurende 20 jaar is aan
kol de Jongh Swemer Regimentslegpenning nr. 54 uitgereikt.

14 oktober 2016
Regimentslegpenning nr. 54 voor Kol INT (HMV) b.d. M.H de Jong Swemer
De commandant van het Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen, de voordracht in beschouwing
nemend, kent toe de Regimentslegpenning (nr.54) aan:
Kolonel INT (HMV) bd M.H. (Maarten) de Jongh
Swemer (Bureau Geschiedschrijving Regiment B&T).
Wegens: Kolonel bd de Jongh Swemer heeft zich geheel
op eigen initiatief vanaf 1996 bezig gehouden met de
geschiedschrijving van een van onze stamregimenten, het
Regiment Intendancetroepen. Van 2003 t/m 2007 was hij
op verzoek van de toenmalige Regimentscommandant de
drijvende kracht achter de formele Klankbordgroep voor
het boek ‘In Dienst van de Troep’.

Deze klankbordgroep ondersteunde het NIMH bij het schrijven en publiceren van dit eerste standaardboekwerk van
het in 2000 nieuw gevormde Regiment B&T. Na de voltooiing van dit wetenschappelijk verantwoorde boekwerk, heeft
de Regiments-traditieraad in 2007 het Bureau Geschiedschrijving Regiment B&T ingesteld. Wederom was kol bd de
Jongh Swemer de leidende figuur en de drijvende kracht bij de oprichting van dit bureau. Zowel het Regiment B&T,
als andere belanghebbenden kunnen hierdoor blijvend gebruikmaken van dit bureau, dit ter ondersteuning van
geschiedkundig werk, historisch onderzoek en vastlegging.
Kol bd de Jongh Swemer heeft met zijn vrijwillige en belangeloze inzet gedurende 20 jaar meer dan wezenlijk
bijgedragen aan de geschiedschrijving en traditiehandhaving van het Regiment. Dit alles maakt hem tot een zeer
gerespecteerd
Regimentslid.
Het
Regiment
is
hem
veel
dank
verschuldigd.

3 november 2016
Beëdiging Regiment B&T en Korps MA in Vianen
De beëdiging van militairen van het Regiment B&T en het Korps MA in de binnenstad van Vianen. Een mooie manier
om de professionele militaire organisatie op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Voor vrede en
veiligheid waar wij voor staan. RTV heeft dit in de middag editie van UVANDAAG nogmaals uitgezonden met
interviews. Alle beëdigde militairen gefeliciteerd.

• Imposante beëdiging Landmachtmilitairen op Viaanse Voorstraat (foto: Nico van Ganzewinkel).

FOTOREPORTAGE

Beëdiging van militairen op de Viaanse Voorstraat
do 3 nov 2016, 14:00 - 1127 keer gelezen

VIANEN - Verschillende nieuw geplaatste militairen legden donderdagochtend de eed of
belofte af tijdens een speciale ceremonie op de Viaanse Voorstraat.
De Koninklijke Landmacht organiseert jaarlijks op wisselende plaatsen in Nederland beëdigingen van
militairen. Tijdens deze ceremonie, vol protocol, leggen de nieuw geplaatste militairen de eed of belofte
af. Dit dient altijd zo snel mogelijk na het voltooien van de opleiding te gebeuren. Want zonder het
afleggen van de eed of belofte mag een militair niet uitgezonden worden. Het afleggen van de eed of
belofte is een belangrijke stap voor de militair, dat hem of haar de rest van zijn of haar taakuitoefening
ondersteunt.
Vorig jaar is gevraagd of het ook mogelijk is om in Vianen een beëdiging van militairen te organiseren.
In de Grote Kerk warden donderdag militairen beëdigd behorende tot het Regiment Bevoorradingsen Transporttroepen en het Korps Militaire Administratie. Het merendeel van de ongeveer veertig
militairen is werkzaam bij het Bevoorrading en Transport Commando (B&TCo). Dit commando
verzorgt de bevoorrading van bijvoorbeeld munitie, brandstof, voedsel en water van alle missies,
oefeningen en inzetten. De eenheid is gespecialiseerd in het verplaatsen van grote hoeveelheden
goederen en materieel in Nederland en in het buitenland, maar levert ook diverse diensten, zoals
mobiele drinkwaterinstallaties, satellietkeukens en bad-wasinstallaties.

Het Korps Militaire Administratie verzorgt de administratie binnen het Ministerie van Defensie en haar
krijgsmachten en houdt bijvoorbeeld personeelslijsten bij, ontslagen of verloven. Administratie is
onontbeerlijk voor een goede organisatie, coördinatie en precisie binnen de krijgsmachten.
Link: http://www.hetkontakt.nl/regio/vianen/algemeen/106492/beediging-van-militairen-op-de-viaanse-voorstraat-fotoreportage-?redir

9 november 2016
Legpenning Carnegie Heldenfonds
voor korporaal 220 Transportcompagnie na levensreddende actie

Korporaal Bart Snellink ontving de penning uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo.
Automobilist Marth Jeths uit Almelo dankt zijn leven aan een landmachtmilitair. Korporaal Bart Snellink uit Nijverdal
is daar gisteren voor beloond met de bronzen legpenning van het Carnegie Heldenfonds. Burgemeester Arjan Gerritsen
van Almelo reikte de onderscheiding uit. Situatie snel en juist ingeschat. Als Snellink op zondagochtend op 18 oktober
2015 na een avondje stappen naar huis rijdt, ziet hij een wiel op de weg. Hij gaat op onderzoek uit. De auto die hij
aantreft rookt dan al een beetje. Zodra hij het portier opent slaan de vlammen er uit. Snellink aarzelt geen moment en
terwijl het vuur om zich heen grijpt, trekt hij de bestuurder uit het voertuig.
Dat hij daarmee diens leven heeft gered, daarover bestaat geen twijfel. Veel verdriet voorkomen “Waar getuigen in
zo’n situatie vaak verstijven, heb jij gehandeld en veel verdriet voorkomen”, aldus de burgemeester.“Het belangrijkste:
je hebt een voorbeeld gegeven.”
Nuchter-Snellink blijft nuchter onder alle lof die hem wordt toegezwaaid: “Ach, mooi dat ze dit doen”.

9 november 2016
Jubileumjaar 2017 - 25jr 1(NL-BE) Verenigde Naties Transportbataljon
In 2017 is het 25 jaar geleden (1992) dat het 1e Nederlands-Belgisch Transportbataljon in het kader van een missie
van de Verenigde Naties – United Nations Protection Force (UNPROFOR) – is geformeerd en de eerste rotaties zijn
vertrokken naar Voormalig Joegoslavië. Dit feit willen de diverse veteranen verenigingen en het Regiment B&T niet
onopgemerkt voorbij laten gaan
.
Om het jubileumjaar op te zetten en inhoud te geven hebben de Vereniging 1 (NL/BE) VN Transport Bataljon, de
Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN TBat rotaties T 2 t/m T6, de Veteranenvereniging Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen en het Regiment B&T de krachten gebundeld. Op 06 oktober, na de dodenherdenking, is de
samenwerking formeel door alle partijen bevestigd, door de ondertekening van de intentieverklaring “Samenwerking
Jubileumjaar
25jr
1
(NL/BE)
VN
Transport
Bataljon”.
Voor de overall organisatie van het Jubileumjaar is in onderling overleg een projectorganisatie opgezet. De
projectmanager is Luitenant-kolonel bd Sjaak van Zon, zelf UNPROFOR veteraan. Per activiteit is een werkgroep
verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering. Binnenkort wordt op de diverse websites, facebook-pagina’s en in
diverse bladen het programma gelanceerd. Zaterdag 14 oktober 2017 is grote reünie in Garderen-Stroe gepland.

8 november 2016
Regimentsappel
Op het jaarlijkse Regimentsappel te Stroe is voor het front van de troepen Kpl L. van Twillert benoemd tot Regimentskorporaal van het Jaar. Sld1 Y. Kemperman is benoemd tot Regiments-soldaat van het Jaar. Na een zware selectie zijn
zij beide door een adviescommissie voor deze waarderingen voorgedragen bij de RA en RA. Van harte gefeliciteerd
met deze mooie eretitels. Na afloop was er een gezellig samenzijn in het KeK-gebouw. Na het zingen van het
Regimentslied en de toost stond er een buffet klaar met een traditionele “vette hap”.

8 november 2016
Legpenning voor SAP-automatiseringsambassadeur B&T Commando
Voor zijn bepalende rol in het laten functioneren van het automatiseringssysteem SAP heeft luitenant-kolonel Bert
Huijgen van de directie Materieel en Diensten de legpenning van het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen
gekregen. Het juiste gebruik van het SAP vereist inspanning van velen en is randvoorwaardelijk om de materiële
gereedheid
weer
op
orde
te
krijgen.
Overste Huijgen werd geloofd voor zijn ‘gedrevenheid en aanstekelijke enthousiasme’, waarmee hij iedereen
‘stimuleert en motiveert om SAP te omarmen, er pragmatisch mee aan de slag te gaan en er een succes van te maken.
“Bijzonder
is
dat
overste
Huijgen
zelf
van
de
verbindingsdienst
is”.

1 december 2016
Dank aan vrijwilligers HV AAT
en Regimentslegpenning nr. 58 voor Lkol bd Hans Boetier
Op 20 december 2016 wordt de buitendeur van de Historische Verzameling AAT (HV-AAT) in Stroe door de
Regimentscommandant in het bijzijn van de huidige vrijwilligers gesloten. Afgelopen donderdag 1 dec hebben de
Regiments-oudste Bgen Solkesz, de RC en de RA aan de vrijwilligers die tot het allerlaatste moment op hun post
gebleven zijn, de heren Jan Peer (25 jr vrijwilliger), Ton Hoogsteder (20 jr vrijwilliger) , Hans IJdo (10 jr vrijwilliger),
Hans Boetier (10 jr vrijwilliger) en Jan Slingerland (12 jr vrijwilliger) als dank voor hun tomeloze inzet en toewijding
voor de HV AAT een diner aangeboden. Op de Zwaluwenberg, de mooie en historische locatie van de IGK , hebben
de vrijwilligers genoten van een heerlijk diner.
Lkol bd Hans Boetier ontving van de RC voor zijn vele werkzaamheden voor de HV-AAT de Regimentslegpenning
nr. 58.

8 december 2016
OOCL Legpenning voor adjudant B&T Ina van Zanten
Vandaag ontving adjudant Ina van Zanten de OOCL legpenning voor haar uitzonderlijke prestaties. Op Vliegbasis
Eindhoven werd zij verrast onder toeziend oog van de net terug gekomen rotatie uit Mali. Ina wordt gewaardeerd voor
haar vakmanschap, inzet en toewijding gedurende haar gehele carrière en in het bijzonder in haar laatste functie bij het
OOCL
als
onderofficier
van
de
sectie
G1
(Operationele
Personeelszaken).
Zij speelde een belangrijke rol in de personeelszorg bij uitzendingen
en heeft bijgedragen aan het welzijn van de militairen op uitzending
én hun thuisfront. Het belang daarvan mag niet worden onderschat!
Over enkele maanden mag zij van haar FLO (functioneel
leeftijdsontslag)
genieten.

Ina - van Harte Gefeliciteerd !

9 december 2016
5 Nieuwe Rode Baretten B&T
Nadat ze ‘s nachts de laatste 25 kilometer in gezelschap van Commandant Landstrijdkrachten Luitenant-generaal
Beulen hadden afgelegd, marcheren vrijdagochtend 09 december een groep van 15 officieren en onderofficieren de
Oranjekazerne in Schaarsbergen binnen en kregen de Rode Baret uitgereikt.
Een derde van deze VAKOL-groep zijn Regimentsgenoten B&T – 5 B&T toppers!!!. Majoor Jeroen, Eerste-luitenants
Max en Bjorn en de sergeanten Floris en Nick hebben de afgelopen maanden na een zwaar opwerktraject en na een
hele zware laatste week, bewezen de Rode Baret te verdienen. Een geweldige topprestatie!! - Namens het Regiment
van Harte Gefeliciteerd!!

Heel veel succes en plezier in de logistieke AASLT omgeving.

20 december 2016
Sluiting Historische Verzameling AAT in Stroe een feit
Op dinsdag 20 december 2016 is de buitendeur van de Historische Verzameling AAT (vm Korps Motor Dienst en het
vm Regiment Aan- en Afvoertroepen) in Stroe door de RC samen met de oudste vrijwilliger de heer Jan Peer (91 jr)
definitief gesloten. Ook de overige huidige vrijwilligers, die tot het allerlaatste moment op hun post gebleven zijn, Hr.
Ton Hoogsteder, Mevr. Liesbeth Hoogsteder, Hr. Hans IJdo, Hr. Hans Boetier en Hr. Jan Slingerland waren aanwezig.
Begin 2017 verhuist de collectie naar Soesterberg. Daar worden de historische stukken en overige zaken, een belangrijk
deel van onze regimentsgeschiedenis, met grote zorg opgenomen in de Historische Collectie van het Regiment B&T.
De RC en de RA danken alle vrijwilligers die in het verleden en recent hebben bijgedragen aan de instandhouding van
de Korps Motor Dienst (KMD) - Aan- en Afvoertroepen (AAT) collectie!

Feestdagen december 2016
Jaarafsluiting

Jaaroverzicht 2016
11 Bevoorradingscompagnie Air Assault (11 Bevocie AASLT)
1.

Organisatie.
a. Taakstelling
De taakstelling van 11 Bevoorradingscompagnie AASLT is het wereldwijd (logistiek)
ondersteunen van alle eenheden van de 11e Luchtmobiele Brigade en het Korps
Commandotroepen (KCT).
b. Organisatie en dispositie.
De compagnie bestaat uit een Ciest, Logpel, Bewaargroep en 3 Bevopelotons die allemaal
gestationeerd zijn in Schaarsbergen
c. Sleutelfunctionarissen
CC
Maj A.A. van de Wiel (per 1-3-16)5
Plv CC
Kap P.I. La Grand (per 1-4-16)
CSM
SM R.J.F. Hunter
SMO
SM E.M.W.G. de Wijs
Hfd Logopn
SM M.G. Gijsbertsen (tot 1-3-16)
Sgt 1 J. Simon (wnd vanaf 1-3-16)
Lnt Opn
Tlnt W.V. Vroonland
OO B&B
Sgt 1 S. Kleon
C Logpel
Elnt S.J.M. Gruijters
C 1 Bevopel
Elnt W.T. Visser
C 2 Bevopel
Elnt M. Mackay
C 3 Bevopel
Elnt C.M. van der Sanden (tot 1-9-16)
Elnt S.T. Stel
C Bewgp
SM A.M. van Aartsen (tot 4-10-16)
Sgt 1 Hoek (wnd vanaf 4-10-16)

2.

Inzet.
a.

b.

5

Operationeel
In 2016 is 11 Bevoorradingscompagnie operationeel ingezet in MALI ten behoeve van de missie
MINUSMA op de volgende vlakken:
i. Ost KCT operationele Airdrop, 0/1/1 (Apr 2016)
ii. Doorgunner CH-47 (Chinook), 3 rotaties van 0/0/2.
iii. Individuele uitzending in CONTCO, 1/0/0 (per sep 16)
iv. ROOT-1 (Rotatie Ondersteunings Team) t.b.v. Long Range Reconnaissance Patrol
Task Group (LRRPTG), 0/1/5 (dec 2016)
v. CSS Det LRRPTG 1, 1/1/7 (per nov 2016)
vi. Bootdet deployment LRRPTG, Senegal, 0/0/1 (nov 2016)
In Nederland heeft de focus vanaf de zomer gelegen op het formeren, gereedstellen en
aanleveren van voertuigen en uitrusting voor de deployment van de LRRPTG richting Mali.
Deze activiteiten zijn uitgevoerd op de (permanente) formeringslocatie Duivelsberg. Materiaal
vertrok vanuit hier direct richting de POE.
Oefening en training
In chronologische volgorde heeft 11 Bevocie AASLT deelgenomen aan de volgende oefeningen
in 2016:
i. Falcon Frostfire, NLD & BEL
Brigade FTX vanaf de Vlb Gilze Rijen richting het Belgische ZUTENDAAL.
Deelname van Ciest, Logpel, Bewgp, 2e pel als onderdeel van 12 BTG en 3e pel in de
SA.
Oefening bestond uit een brigade geleide CPX waaraan alle brigade eenheden
deelnamen waarna aansluitend de operatie van het 12e bataljon daadwerkelijk werd

Opvolger van de in 2015 reeds overgeplaatste maj (inmiddels lkol) P.W. van der Hoeven.

ii.

iii.
iv.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

uitgevoerd door 12 BTG. Tijdens deze oefening vonden verschillende Pick Up Zone
(PUZ) operaties plaats. Tijdens deze oefening is er ook een airdrop uitgevoerd samen
met 336 squadron.
Tijdens deze oefening zijn er delen van de 8e cie Regiment 31 aangesloten bij 11
Bevocie. Deze waren ingebed bij het SA (Staging Area) peloton en de bewaargroep.
Module C 13 Infbat, HUN
Oefening van D compagnie 13 Infbat waarbij het 1e Bevopel het grondtactisch
bevoorraden van de D-cie in verschillende facetten heeft beoefend. Deze oefening
maakte deel uit van de overkoepelende oefening VACH 16.
Mission Qualification Training (MQT’s) Fort Hood, Texas, USA.
Tijdens de MQT periodes hebben 2 Helihandling Teams de kwalificatietraining van
piloten in opleiding van 302 Squadron ondersteund.
SOB SOMS, GER diverse malen.
Ondersteunen met diverse functionarissen, met name WMS en klasse V personeel. Ook
de ondersteuning van het brigade hoofdkwartier tijdens SOB SOMS 2016-3 met
algemene taken.
TALO training 13 Infbat
Het ondersteunen van 13 Infbat met IATA opgeleid personeel om de Tactical Air
Landing Operatie uit te voeren.
Bevoseal, Dordrecht, Nederland
Compagniesgeleide oefening die is uitgevoerd in Dordrecht. Hierbij zijn konvooi
rijden, basediensten, vervang infanterie en het watermobiele CBT (Combat Battle
Train; gevechtstrein) beoefend. Daarnaast zijn er in samenwerking met de politie
diverse activiteiten ontplooid (patrouilles, roadblocks etc.).
TAC UK, Module D, 13 Infbat, UK
Oefening in het noorden van Engeland. Training met het 13e bataljon en elementen van
298 en 300 Squadron. Werkzaamheden bestonden naast de logistieke ondersteuning
van deze oefening uit het leveren van helikopter handling capaciteiten en eigen training
op niv I en II.
Signal Falcon, NLD
Verbindingsoefening van de brigade.
Swift Response, GER
Oefening van 82nd Airborn Division, 1st BCT waaraan het 1e peloton heeft
deelgenomen als onderdeel van 11 Airborn Taskforce met als kern delen van 11 Infbat.
Deze oefening in Hohenfelds en Grafenwohr had als primaire focus de inzet per
parachute. Tijdens deze oefening is voor de eerste maal de Airborn CBT beoefend.
Blue Griffin, FRA & ITA
Grote Airland oefening van 8e cie Regiment 31 welke gehouden werd op Corsica en
Sardinië. Deelname vanuit het 2e peloton en IATA opgeleid personeel vanuit de
compagnie. Focus tijdens deze oefening lag op Airland activiteiten binnen de NEO
operatie.
American Falcon, Ft Hood, TX USA
Het ondersteunen van alle rotaties in Ft Hood, Texas. Werkzaamheden bestaan uit het
ondersteunen van de S4 Ground van 302 Squadron. Inzetperiodes zijn per rotatie 5
weken.
Schietserie LRRPTG, GER
Eind augustus heeft er een extra schietserie plaats gevonden voor de Long Range Recce
Patrol Task Group (LRRPTG). Deze werd gedraaid vanaf Lager Ostenholz. De
logistieke ondersteuning van deze oefening werd georganiseerd door 11 Bevocie
AASLT en uitgevoerd door het 1e peloton. Dat ook als onderdeel van de LRRPTG-1
ontplooid was.
FTX Marnerwaard, NLD
Certificeringsoefening van het 3e Bevopel en retentie oefening van het 2e Bevopel
ondersteund door het staflogpeloton. Trainingsdoelen waren op niv II en III en
bestonden uit het bevoorraden van eenheden, ontvangen van nieuwe voorraden,
uitvoeren van een CBT en mentale training/vorming.
Falcon Leap, NLD

xv.

xvi.

xvii.

xviii.
c.

De Market Garden memorial werd ondersteund door het 1e Bevopel. Hierbij was het
runnen van de Personnel and Equipment Preparation and Handling Area (PEPHA)
operatie het grootste trainingsdoel. Daarnaast hebben 2 parachutisten deelgenomen aan
de memorial jumps o.a. op de Ginkelse Heide.
Falcon Autumn, NLD
Brigade oefening met als SA (Staging Area) Kamp Nieuw Millingen. Deze oefening
werd gestart met een brigade geleide CPX waarna 13 Infbat richting diverse
aanvalsdoelen in Zeeland werd gestuurd. 11 Bevocie nam deel met Ciest, Logpel,
Bewgp, 2e Bevopel (SA) en 3e Bevopel (FLSB). Tijdens deze oefening werd de
logistieke keten uitgevoerd. Het VC was ontplooid in de Marnerwaard en droeg
dagelijks zorg voor bevoorrading van 11 Bevocie middels een (tactische) overslag.
Aansluitend werden de voorraden vanuit de SA/LSB (Nieuw Milligen) door 11
Bevocie verder de lijn in gebracht richting Vlb Woensdrecht (FLSB) en aansluitend de
bevoorrading van het 13e Bataljon op vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden.
Tijdens deze oefening hebben elementen van 8/26 (8e cie regiment 26) de OT van 11
Bevocie versterkt. Zij waren ingedeeld binnen de ciestaf, het 2e peloton en de
bewaargroep.
Oefendoelstellingen: Airland operatie (5 sorties van 2x C130), uitvoeren van de PUZ
operatie (2x), CBT, Tactische verplaatsingen over de weg.
Desert Falcon
Integratie oefening van de LRRPTG-1. Uitvoering was gelijktijdig met de oefening
Falcon Autumn. Ondersteuning vond plaats door het personeel van 11 Bevocie AASLT
dat deel uitmaakt van de LRRPTG.
JPAD YUMA, AZ USA
Trainingsblok met het KCT en de Defensie Para School (DPS) in Arizona.
Werkzaamheden bestonden uit het riggen van diverse ladingen voor de Micro-Fly en
Fire-Fly systemen.
Lowlands, NLD
Ondersteunen van het KCT en LMB elementen in de SOF rol op vliegbasis Gilze Rijen.

Logistieke ondersteuning
Naast bovenstaande werkzaamheden zijn er een veelvoud aan logistieke ondersteuningen en
overige steunverleningen uitgevoerd. Dit bestaat uit enkelvoudige transport opdrachten tot het
ondersteunen van de Ranger-pilot.

3.

Doctrine.
Relevante doctrine voor 11 Bevoorradingscompagnie Air Assault:
a. Handboek Air Manœuvre Tactics.
b. Handboek Bevoorrading
c. Handboek Air Landing Operaties.

4.

Opleidingen.
a. Interne opleidingen
Intern hanteert 11 Bevoorradingscompagnie Air Assault een Opleidings- en Trainings Plan
(OTP). Hierin zijn de eisen verwoord die gehaald moeten worden door elementen van de
compagnie. Hierbij vormen het Trainingscompendium van CLAS en de eisen die gesteld worden
aan de rode baret (Fysiek, Mentaal, ‘Ersatz’ Infanterie, Helikopteroptreden) de kern. Deze wordt
uitgevoerd aan de hand van de OG-ritmiek van de compagnie.
Hierbij maken we onderscheid in opwerkend (periode 9 maanden) en een retentie periode (18
maanden). In de 1e 9 maanden doorloopt een peloton een trainingsprogramma in verschillende
blokken. Dit wordt afgesloten met een eindoefening aansluitend volgt een retentieperiode van
18 maanden waarin de pelotons afwisselend hun retentie tonen aan de hand van compagnies
oefeningen of als onderdeel van een BTG.
Als rode draad door deze activiteiten lopen een aantal doorlopende leerlijnen, zaken die continue
op orde moeten zijn. Hierbij valt te denken aan de schietopleidingen (niv II gecertificeerd) en de
helikopter en vliegtuig gerelateerde opleidingen en currencies.
b.

Bijzondere functiegerichte opleidingen

Een aantal opleidingen kunnen niet in Nederlandse opleidingscentra gehaald worden. Personeel
van 11 Bevocie AASLT neemt deel aan de Lufttransport Lehrgang en de Luftverlade Lehrgang
aan de Luftlande und Lufttansport Schule in Altenstadt, Duitsland. De rigger opleiding voor
Airdrop bundels word gegeven bij het Military Airborn Training Centre in Pisa, Italië. Het aantal
airdrop riggers is afgelopen jaar gegroeid van 8 naar 40.
5.

Joint / Combined aspecten.
a. Joint optreden 11 Bevocie
Het Joint optreden stroomt door de aderen van de 11e brigade. 11 Bevocie heeft in 2016
nadrukkelijk samengewerkt met 298 Squadron, 300 Squadron, 301 Squadron, de MAOT
(Mobile Air Operation Team; allen Vlb Gilze Rijen) 336 Squadron, 940 Squadron (Vlb
Eindhoven) van het CLSK.
b.

6.

Combined optreden 11 Bevocie
11 Bevocie is onderdeel van 11 Luchtmobiele Brigade welke sinds 2014 onder bevel staat bij de
Duitse Division Schnelle Krafte (DSK). In dit verband is er nadrukkelijk samengewerkt met de
8e compagnieën (CSS compagnie) van Regiment 26 en 31.
Overige multinationale partners waarmee 11 Bevocie AASLT in aanraking komt is 82nd
Airborn Division en de ‘Brigata Folgore’ uit Italië; o.a. het Military Airborne Training Centre
(MATC; daar waar de ITA parachutisten worden opgeleid) maakt hier onderdeel van uit).

Materieel en infrastructuur.
Naast het hoofdgebouw (24, complex Duivelsberg) beschikt 11 Bevocie AASLT over verschillende
locaties. Het betreft hier gebouwen van de Formeringslocaties, opslag van brigade schaarsmateriaal en
OPPLAN 10 voorraden.
11 Bevocie beschikt over een uitgebreide AS. Na de reorganisatie Bevoorrading, Transport en Diensten
zijn nog niet alle materialen beschikbaar binnen de eenheid.

7.

Bedrijfsvoering aspecten.
Afgelopen jaar is er geen noemenswaardige wijziging in de bedrijfsvoering van de eenheid geweest.
Reguliere zaken zijn voldoende afgesloten (Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM), Milieu rondes
etc.). Ook de Vaste Order Vredestijd heeft een update gehad. Binnen het MC (de
Medezeggenschapscommissie) zijn een aantal personele wijzigingen doorgevoerd en eind van het jaar
heeft er een personeelstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden waarvan de resultaten nog niet bekend
zijn.

8.

Traditie en Regimentsaangelegenheden.
In 2016 heeft 11 Bevoorradingscompagnie namens het regiment deelgenomen aan het defilé tijdens de
Nederlandse Veteranendag (NVD) in Den Haag. Ook heeft 11 Bevocie bij de herdenking in Roermond
een erewacht geleverd bij het VN monument.
In 2016 is de Soldaat der eerste klasse Yarrow Kemperman verkozen tot ‘Regiments soldaat van het jaar’
van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

9.

S1 zaken
a. Vulling versus OT.
De OTAS sterkte van 11 Bevocie AASLT is 151 pax, over het jaar 2016 hebben wij
geschommeld tussen de 105 en 115 pax. Hierdoor hebben de pelotons creatief om moeten gaan
met hun opleiding en training programma. Toch heeft de compagnie alle O&T doeleinden
uitgevoerd en voldoende afgesloten.
b.

Belangrijke personele wisselingen.
Zie paragraaf 1.c.

c.

Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten.
Er zijn wat kleine ongevallen gebeurd tijdens werktijd, zo heeft een van de personeelsleden een
motorongeluk gehad met materiële schade en zonder blijvend persoonlijk letsel. Een van de
manschappen heeft tijdens het KL veldvoetbalkampioenschap zijn been gebroken. Ook hebben
er een aantal incidenten plaatsgevonden met het ten onrechte gebruiken van voertuigen van
Rijkswege. Dit heeft tenminste gezorgd voor een (1) ontslag.

d.

Bijzondere waarderingen / onderscheidingen.
De compagnie heeft zich 2016 op sportgebied onderscheiden. De derde plaats werd gehaald op
de KL kampioenschappen veldvoetbal. De 5e plaats werd gehaald tijdens het NMK Speedmars.
De Sgt Koorn (overslaggroep 2e peloton) is Nederlands kampioen geworden met wielrennen
voor bedrijventeams als lid van de militaire selectie. Sgt1 de Vries (Bewaargroep) is Nederlands
kampioen parachutespringen geworden.
11 Bevocie AASLT heeft met een detachement van 43 lopers voor de 3e opeenvolgende keer het
4-daagse vaantje gewonnen tijdens de 100e Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen.

10. Diversen
11 Bevoorradingscompagnie is in 1966 opgericht op legerplaats ‘De Wittenberg’ te Garderen en bestond
derhalve 50 jaar. Dit is opgeluisterd door een voetbalwedstrijd te spelen tegen vv De Veluwse Boys uit
hetzelfde Garderen. Deze wedstrijd vond plaats op dinsdag 30 augustus 2016 in het MAC3PARK stadion
van PEC Zwolle. Het jubileumjaar zal in 2017 worden afgesloten.
11. Toekomstige ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen zullen de compagnie in de (nabije) toekomst gaan raken. Dit zijn er echter
teveel om hier op in te gaan. Het betreft hierbij de samenwerking met het KCT, binnen de Duitse Division
Schnelle Kräfte (DSK), Ranger, Airland en Airdrop en binnen ons eigen dienstvak/regiment.

Jaarverslag 2016 Bevoorrading en Transport Commando
Algemeen
Het B&TCo is in 2014 ontstaan door de samenvoeging van 100 en 200 Bevotbat en de opname van enkele
elementen van 11 Bevocie AASLT, op basis van de Studie B&T en de daarop volgende reorganisatie.
Het B&TCo valt in het verslagjaar rechtstreeks onder bevel van het Operationeel Ondersteunings Commando Land
(OOCL).
1.

Organisatie / slagorde / dispositie / taakstelling (evt. reorganisatie)

Het B&TCo is, na uitvoering van LRP 1607, verspreid over geheel Nederland. De hoofd- en tevens
vlaglocatie is de Generaal-majoor Kootkazerne (GMK) te Stroe, waar de cien en de staf gevestigd zijn. De
regiodetn van de drie Tcien zijn verdeeld over Eindhoven (Regiodet Zuid 110 Tcie), Harskamp (Regiodet
Midden 220Tcie) en Havelte / Den Helder (Regiodet Noord 210 Tcie). N.a.v. de reorganisatie hebben zich
infrastructurele wijzigingen voorgedaan of staan deze gepland op termijn uitgevoerd te worden, onder meer
het samenvoegen van de Onderhouds-, Diagnose- en Bergingsgroepen (ODBgpn).
Taakstelling:
Ten behoeve van inzet stelt het B&TCo zijn eigen eenheden gereed en ondersteunt de gereedstelling van
andere eenheden.
De doelstelling van het B&TCo is het onder operationele omstandigheden leveren van Bevoorrading,
Transport en Diensten en het in Single Service Management (SSM) plannen en uitvoeren van het nietoperationeel goederenvervoer over de weg en operationele cateringcapaciteiten. De eenheid richt bij inzet de
logistieke keten in van Point of Debarkation (POD) tot gebruikende eenheid met permanente of tijdelijke
logistieke installaties (Voorraad Centrum (VC), Aanvul Centrum (AC), POD).
Tevens levert het B&TCo uitvoerende diensten voor het verplaatsingsproces; verkeer, verkeersleiding en
verplaatsingsondersteuning.
Hoofdtaken:
• Het onder operationele omstandigheden:

a.

•

•
•
•
2.

leveren van bevoorradingscapaciteit (in-, op-, over- en uitslag), transportcapaciteit (personen
en goederenvervoer) en logistieke diensten in een samengestelde logistieke organisatie
(National Support Element (NSE)/VC).
b. ondersteunen van (Reversed) Reception, Staging and Onward Movement ((R)RSOM)
operaties.
c. leveren van capaciteiten voor verkeersleiding, laad- en losactiviteiten en de organisatie van een
verplaatsingsstaf.
d. coördineren en uitvoeren van verplaatsingsondersteuning bij grote verplaatsingen van
eenheden van het CLAS en overige OPCos.
Het onder operationele en niet-operationele omstandigheden voorbereiden, coördineren en controleren
van militaire wegverplaatsingen van alle NLD krijgsmachtdelen in binnen- en buitenland, alsmede van
de wegverplaatsingen van buitenlandse eenheden welke in/vanuit/door NLD grondgebied worden
uitgevoerd.
Uitvoeren taak defensiebrede SSM van ‘goederenvervoer over de weg’.
Het defensie breed ondersteunen van de vredesbedrijfsvoering.
Defensiebrede centrale distributie.

S 3-zaken: Operationele inzet / oefening en training / logistieke steun aan de krijgsmacht / steunverleningen
Door schaarse logistieke capaciteiten en een hoge oefendruk vanuit gevechtseenheden, is de druk op het
jaarplan van het B&TCo in 2016 groot geweest. Deze druk heeft negatieve gevolgen gehad voor de
basisgereedheid van vrijwel het gehele B&TCo. De cijfers i.r.t. de geoefendheid van het B&TCo zakte per
kwartaal verder weg in de rode cijfers. Eind 2016 werd bekend dat het B&TCo voor 2017 een extra budget
heeft gekregen om de basisgereedheid op orde te brengen. Dit extra budget moet eind 2017 effect hebben
gesorteerd op de gebieden van Personele Gereedheid (PG), Materiële Gereedheid (MG) en Geoefendheid
(GO) door o.a. de mogelijkheid tot “witte inhuur” waarmee bedoeld wordt dat civiele (transport)middelen
worden ingezet om de groene middelen te ontlasten en het personeel op niveau te krijgen.
Januari
FTX VARPALOTA CHALLENGE (HONGARIJE)
Ondersteuning 44BG (44 Battle Group; met als kern 44 Pantserinfanteriebataljon) met VC onder leiding van
110 Tcie.
Februari
Deelname aan en logost FTX COLD RESPONSE (NOORWEGEN) door 220 Tcie
Logost FTX BLACK SCORPION (eindoefening SOLTG MINUSMA6) met o.a. een Mobiele Satelliet
Keuken (MSK)
Maart
SOB/SOMS-I7 (DUITSLAND) VC onder leiding van 240Dncie
Logost ENGINEER VICTORY
Rotatie JSD-6 naar JSD-7 (MALI)
April
Logost diverse steunverleningen en oefeningen, o.a. LOWLAND GRENADE (NEDERLAND), JOINT
DERBY / EU SPIRIT (DUITSLAND), NATOPS WAKE UP (NEDERLAND)
Mei
Logost FTX SPRING STORM (ESTLAND)
SOB/SOMS-II (DUITSLAND) VC onder leiding van 130Clcie
FTX HORSE SUPREMACY (DUITSLAND)
Tactical Helicopter Training CLSK (ENGELAND)
Juni
Logost diverse steunverleningen en oefeningen, o.a. BLACK SCORPION (NEDERLAND), EXPLOSIVE
ENGINEER (NOORWEGEN), MIDSUMMER DRAGON (NOORWEGEN)
Deelname 1x kap S2/3 aan oefening CENTRAL ACCORD (GABON) als O&T’er G4.
Logost Module C 17 Painfbat (FRANKRIJK)
Juli
Deelname vierdaagse NIJMEGEN met diverse detachementen en individuele lopers.

6
SOLTG MINUSMA: Special Operations Land Task Group behorende bij de Multidimensional Integrated
Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA).
7
SOB/SOMS: Schietoefening Bergen/Schietoefening Münster Sud.

140Zwtcie ondersteunt NATOPS oefening SAMEN STERKER van 11LMB
Augustus
Diverse oefeningen en steunverleningen, relatief rustige periode
Rotatie JSD-7 naar JSD-8 (MALI)
September
Module D 17 Painfbat (DUITSLAND)
FTX FALCON AUTUMN (NEDERLAND) ondersteuning 11LMB en logistieke ketentraining onder
leiding van 230Clcie
FTX RESILIENT FUSILIER met (delen van) staf B&TCo, 230Clcie, 240Dncie.
Oktober
Diverse oefeningen en steunverleningen, onder andere Life Firing Exercise (LFX) BAUMHOLDER
(DUITSLAND), LFX NAMFI (GRIEKENLAND), FTX LOWLAND TORCH (NEDERLAND), FTX
COMBINED VIPER (NOORWEGEN), ENGINEER DISPOSAL COURSE (BELGIE), 42 Painfbat
HAMMERLBURG (DUITSLAND), Module H 44 Painfbat (NEDERLAND), NATOPS oefening
WATERWOLF ondersteund door 140Zwtcie
Ondersteuning Belgische SOB/SOMS en aansluitend SOB/SOMS-III
November
SOB/SOMS-III (DUITSLAND) VC onder leiding van 210Tcie
December
Deze maand stond grotendeels in het teken van de voorbereiding voor BISON DRAWSKO 2017 (POLEN)
Rotatie JSD-8 naar JSD-9 (MALI)
B&TCo brengt materieel voor luchtbewakende F-16s (Baltic Police Patroling) naar Litouwen, met delen
van 110/210/220 Tcie en 140 Zwtcie.
3.

Doctrine / wijze van optreden / kennisproduktie
Operationeel optreden volgens Handboek (HB) Bevoorrading (2015), HB Logistieke Diensten en HB
Verplaatsingen.
Begin gemaakt met (her)schrijven Standard Operating Procedures (SOP) B&TCo en niv V optreden. Naar
verwachting eind 2017 gereed.
Doorontwikkeling
Doorontwikkeling is één van de operatielijnen van het B&TCo. Deze operatielijn is niet eenheids- of
niveaugebonden, maar vormt een continue proces door alle lagen van het commando. Doorontwikkeling
draagt bij aan innoveren en optimaliseren van processen en diensten, het vergroten van de flexibiliteit en
versterken van de logistieke capaciteit. De staf voert de agenda en de regie van deze operatielijn, waarbij de
eenheden worden betrokken in de plannings- en uitvoeringsfase.
Onderwerpen
1. Pilot inzet reservisten (i.s.m. OTCLog); Test tijdens SOB/SOMS II.
2. Ontwikkelen gereedstellings-as Deployment Element/Redeployment Element (DE/RDE) met een
opwerktraject voor de Deployment Support Unit (DSU) o.l.v. 130 Clcie;
3. Eerste opwerktraject niveau V-staf B&TCo (vanaf week 20);
4. Doorontwikkeling SAP in het operationele domein met informatiesessies en actiehouders per SAP-lijn
(TM/BAM/KLOG), zie punt 6 Bedrijfsvoering;
5. Verbeteren Transportinzet en planning door te werken met een zogenaamde ‘Tcie in de focus’
6. PvA studie Deploymenteenheid (verplaatsingsondersteuningscompagnie)
7. Optimalisatie inzet tcap ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, intensivering samenwerking
retourstroom kleding met Brandweer;
8. Bijdrage aan Concept Development & Experimentation: Fieldlab Smart Base (i.s.m. OTCLog)
Met de Fieldlab Smart Base probeert de krijgsmacht de innovatiekracht van het Nederlandse
bedrijfsleven te mobiliseren door het uitvoeren van experimenten. Doel is om (nog) betere bases te
bouwen tijdens expeditionaire inzet. De landmacht (LWC, OTCLog, OTCGn, 101 Gnbat en B&TCo)
werkt daarbij nauw samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMn).
9. Bijdrage aan HB Bevoorrading en aan het Functioneel Concept Bevoorrading, Verplaatsingen en
Logistieke diensten (i.s.m. OTCLog; 18 jul 2016)
10. Kennisuitwisseling Junior Leaders met Kuehne & Nagel.

4.

Opleidingen

Binnen het B&TCo zijn er in 2016 duizenden in- en externe opleidingen gevolgd door het personeel. Het
gaat te ver om op alle cursussen in te zoomen maar hieronder een opsomming van een aantal essentiële
opleidingen voor het personeel van het B&TCo.
De behoefte binnen het B&TCo aan rijopleidingen WLS en de bijscholing YA-4442 e/o 2300 oversteeg
ruimschoots het aanbod vanuit het OTCRij. Vanuit een gezamenlijke inspanning, waaronder de inzet van
(voormalig) rijinstructeurs die werkzaam waren binnen het B&TCo, zijn halverwege 2016 de eerste stappen
gezet om de boeggolf weg te werken. De verwachting is dat de achterstand in het derde of vierde kwartaal
van 2017 is ingelopen en dat aanbod en behoefte meer in balans zijn.
Door kerninstructeurs VHT (Vorkheftruck) Veilig Werken op te leiden binnen alle cien, loopt deze interne
opleiding goed. Daarnaast loopt de rijopleiding Tropco 400Kn, over het algemeen, goed.
In 2016 waren binnen het B&TCo de chauffeursopleidingen ‘ADR’ en de opleiding ‘multimodaal Vervoer
Gevaarlijke Stoffen’ (VGS) de aandachtsopleidingen. Het aanbod is schaars maar door efficiënt te plannen
en goed te overleggen tussen staf en cien zijn beide cursussen geen knelpunt in 2016 geworden.
De opleiding controleur retourstroom Kl V KKM is in 2016 een knelpuntopleiding gebleken. Door een
beperkte instructeurscapaciteit binnen de EODD School, is deze cursus in 2016 regelmatig geannuleerd. Het
percentage opgeleid personeel binnen het B&TCo ligt, eind december, rond de 60% en daalt per kwartaal.
Maatregelen om deze daling tegen te houden zijn niet voorhanden waarmee deze opleiding op de agenda
van CLAS gaat komen d.z.v. HQ OOCL.
5.
•
•

•

•
•

6.

Joint/combined aspecten, dan wel andere samenwerkingsverbanden
Binnen het B&TCo waren in 2016, naast CLAS, nog twee andere OPCo’s vertegenwoordigd. Binnen het
B&TCo werkten vanuit CZSK 39 en CLSK 2 personen binnen de logistieke dienstverlening. De kennis en
expertise die zij meenemen vanuit hun eigen OPCO is een zeer waardevolle aanvulling binnen het B&TCo.
De banden tussen de Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO) en (voornamelijk) Transport
Planning Cel (TPC van B&TCo) zijn hecht te noemen. Vooral de contacten met Modaliteiten Planning
(MP) Land, Joint Transport Planning Organisatie (JTPO van DVVO) en ‘current’ aangelegenheden
springen er positief uit. Naast deze functionele lijn is er ook een warme band tussen beide cogpn op zowel
functioneel als ook sociaal gebied. De samenwerking met diverse civiele leveranciers, zoals Van der Vlist,
Wagenborg, Antonissen en Schotpoort, is belangrijk voor onze bedrijfsvoering. Met enige regelmaat zijn er
in 2016 werkbezoeken over en weer uitgevoerd.
In 2016 heeft het B&TCo de samenwerkingsverbanden met de regio bestendigd. Naast de
Dodenherdenking heeft het B&TCo een beëdiging georganiseerd i.s.m. de gemeente Barneveld. I.h.k.v. de
Landmachtdagen zijn diverse basisscholen bezocht en zijn er meerdere maatschappelijk verantwoorde
projecten in de gemeente opgepakt. Deze projecten varieerden van het opknappen van een jeugdhonk tot
het ondersteunen het personeel in een bejaardenhuis.
In 2016 hebben zowel 13X als 43X een grootschalige NATOPS oefening uitgevoerd en beide oefeningen
zijn vanuit het B&TCo gefaciliteerd.
Pilot reservisten. In de eerste SOB/SOMS van 2016 heeft het B&TCo 2 weken ondersteuning gehad van 10
NATRES militairen. Zij hebben het NSE kunnen ondersteunen door o.a. vervoersopdrachten met YAD’s,
combies en overig klein vervoer uit te voeren.
Met firma Kuehne en Nagel (KN) vond kennisuitwisseling plaats langs twee sporen:
1. Contact tussen de cogpn van het B&TCo en Kuehne Nagel i.r.t. netwerken en delen logistieke kennis
2. Contact tussen ‘Jong B&T’ en ‘Jong KN’ i.r.t. netwerken en ideeën delen.
Materieelaspecten en infrastructuur
M.b.t. het materieel zijn in 2016 de autorisaties vastgesteld na de materiële verschuivingen i.h.k.v. LRP
1607. In 2017 worden de materieeltellingen strakker geregisseerd, zodat de voorraden en autorisaties in lijn
gaan zijn. Daarnaast worden er tijdelijk YAPn aan 305 Poolpel (MatLogCo Land) overgedragen, omdat het
B&TCo niet in staat is invulling te geven aan de taak ‘het voorzien in het operationele personeelsvervoer’.
In 2016 is de aanzet gegeven voor het vervangen van de eerste batch van de witte vloot (vtgn van de
voormalige DVVOcie die zijn overgedragen aan de drie regiodetn); de verwachting is dat deze medio 2017
uitgeleverd worden.

In juli is in Wezep het eerste prototype van de verbeterde Mobiele Satelliet Keuken (MSK) door het
Materieellogistiek Commando Land (MatLogCo) aan het B&TCo overhandigd. Hierdoor kan 240 Dncie
ook de aankomende jaren voorzien in voldoende eten en drinken voor onze klanten.
7.

Bedrijfsvoeringsaspecten
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de invoering en inbedding in de reguliere bedrijfsvoering
van het geautomatiseerde defensiebrede ERP bedrijfsvoeringssysteem (SAP). Momenteel vindt de
doorontwikkeling plaats van SAP in het operationele domein met informatiesessies en actiehouders per SAP-lijn
(TM/BAM/KLOG8). Zie ook pt. 12.
Afgelopen jaar is er geen noemenswaardige wijziging in de overige bedrijfsvoering van de eenheid geweest.
Reguliere zaken zijn voldoende afgesloten (Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM), Milieurondes, etc).
Ook de Vaste Order Vredestijd heeft een update gehad.

8.

Traditie / regimentsaangelegenheden
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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03-03-2016 en 04-03-2016 Regimentsdiner oon en off bij Paresto in Stroe op de Genmaj
Kootkazerne.
11-05-2016 beëdiging in de gemeente Barneveld.
22-09-2016 vond de jaarlijkse sportdag en het Regimentsfeest plaats op de Genmaj Kootkazerne te
Stroe.
6-10-2016 jaarlijkse dodenherdenking op de Dumoulinkazerne te Soesterberg.
14-10-2016 functieoverdracht van de regimentsadjudant Paul Knops naar Aad van Grevenbroek.
3-11-2016 beëdiging in de gemeente Vianen.
14-12-2016 uitreiking van de ‘Bikkels’ van het B&TCo. Allen hebben een horloge met
inscriptie van de C-B&TCo kol Elverding uitgereikt gekregen. Dit is een nieuwe traditie en in
2015 op kleinere schaal binnen de stafcie gestart. Dit jaar besloten om het breder te trekken
over het hele B&TCo.

SAP kent diverse module; waaronder Transportmanagement ( TM), Bevoorradings- en
Assortimentsmanagement (BAM) en Ketenlogistiek (KLOG).

Kap Maarten Grendel (st), Sld1 Tycho ter Hark (230Clcie), Sgt1 Mark Alblas (210Tcie), Kpl1 Maarten
Hekman (110 Tcie), Kpl1 Tim Roelen (240Dncie), Sgt1 John Wolff (130Clcie), Kpl1 Eddy Jacobs
(140Zwtcie), Tlnt Kelly Schoumakers (220Tcie).
9.

S 1-zaken:
a.

Vulling versus OT
OT: 1333 (1277 mil en 56 bgr)
Vulling 1089 (1034 mil en 55 bgr)
Vacatures: 244 (243 mil en 1 bgr)
De grootste knelpunten waren sldn, oon (groepscommandanten) en off (PC’n).

b.

Belangrijke personele wisselingen
01-06-2016 Maj D. de Waal C-210Tcie, overgenomen van Maj L.F. Wigman
01-10-2016 Maj D. de Heus C-230Clcie, overgenomen van Maj J.W. Francke
01-12-2016 Maj S.A. Sietzema C-130Clcie, overgenomen van Maj H. Plenk

c.

Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten
Overleden:
07-05-2016 dhr. J. van Ekeren chauffeur vorkheftruck 220Tcie Regiodet Midden
05-12-2016 Sld1 R.M. Koeleman chauffeur WLS 210Tcie

d.

Inzet reservisten of derden

Tijdens SOB/SOMS-II zijn een 6 tal reservisten van de Natres ingezet als chauffeur. Dit was een pilot
i.s.m. het OTCLog. De uitkomst van deze pilot is nog niet bekend (het rapport daarover wordt nu
geschreven).
e.

Bijzondere waarderingen / onderscheidingen
Rood erekoord uitgereikt aan:
30-06-2016 Sm M.D. Karman CSM 240Dncie
19-09-2016 Kpl1 R.J.C. Nelissen Registrator/chauffeur 110Tcie
19-09-2016 Sgt1 D. van Zomeren OO Toeg Staf B&TCo

Sgt1 van Zomeren
Gouden medaille uitgereikt aan:
06-05-2016 Aoo R.A.M. Kregting Staf B&TCo
08-09-2016 Aoo J.A. van Dinter Staf B&TCo

Aoo Kregting
f.

Belangrijke ontwikkeling op P-gebied
Door toepassing van het in 2015 ingevoerde ZELDA-principe voor de vulling en plaatsing
onderbouw offn en oon vinden er rond 1 april en 1 oktober veel door de
Functietoewijzingsautoriteit (FTA) gestuurde functiewisselingen plaats.

10. Diversen (relevante zaken, die hierboven nog niet zijn vermeld)
Geen
11. Digitale bijdrages, zoals documenten, artikelen, foto’s en dergelijke.
Lijsten cogpn en uitgezonden personeel separaat gevoegd.
12. Toekomstige ontwikkelingen (met welke relevante toekomstige ontwikkelingen bent u nu al bezig, dan wel
komen er op afzienbare termijn op uw eenheid af?)
a.

SAP: In 2017 zijn er 4 SAP trainingsweken in het jaarplan opgenomen om de kennis en vaardigheden
binnen het B&TCo te verhogen. Daarnaast blijft een SAP ‘opleidingstrein’ (vooropleiding,
basisopleiding en gevorderde opleidingen) een aandachtsgebied.
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b.

ECOD9 leerlijnen inregelen: In 2017 worden de eerste supervisors opgeleid en het is de verwachting dat
in 2018 leerlijn 2 volledig ingebed is binnen het B&TCo.

c.

VOG (verbeterde operationele gereedheid): Het speerpunt van het B&TCo voor 2017. De
basisgereedheid moet omhoog en daarvoor is een aanvullend budget beschikbaar gesteld.

d.

Evaluatie van de reorganisatie: De reorganisatie ligt alweer een jaar achter het B&TCo en zoals
vastgelegd in het DRP zal in 2017 de evaluatie van de reorganisatie plaatsvinden waarin de
evaluatievragen uit het DRP beantwoord zullen worden.

e.

In 2017 zullen de MB’s binnen het B&TCo naar verwachting worden vervangen door Amaroks i.h.k.v.
het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Daarnaast zal DVOW-2
planmatig meer omvang gaan krijgen (het vervangen van o.a. de YA serie in alle varianten). Ook zal de
evaluatie van de reorganisatie wellicht gevolgen gaan hebben op infrastructuur en mogelijk materiële
verschuivingen. Naar verwachting zal de MG gaan stijgen door maatregelen die worden genomen om
tijd, ruimte en geld vrij te maken voor het verbeteren van de materiële inzetbaarheid. Tevens zal de
vervanging van batch 2 van de ‘witte vloot’ voorbereid worden, zodat deze in 2018 vervangen kan
worden.

f.

Het project Operationele Catering (OPCAT) Fase 2 heeft voor het B&TCo als enige consequenties dat
korporaals van de ‘militaire claim CLSK’ overkomen naar 240Dncie.

g.

Het dossier ‘watervoorziening onder operationele omstandigheden’ is nu zover dat de diverse niveau’s
van waterzuivering en de waterbottelmachines ‘op de markt’ zijn gezet. Gunning en aanbesteding
volgen t.z.t..

h.

Twee stuks ANS (Aanvullend Niveau Systeem) worden door CZMCARIB geleverd aan 240Dncie. Het
project Waste Energy Recovery (WER) is vervallen.

i.

De eerder genoemde pilot met inzet van reservisten als chauffeurs krijgt wellicht een vervolg.

j.

Fieldlab Smart Base is al genoemd.

k.

Herinvoering tanks en tankoptreden, i.c.m. inbedding 43 Mechbrig onder 1 (DEU) Panzerdivision heeft
ook consequenties voor B&TCo.

l.

Enhanced Forward Presence (eFP) in de Baltische Staten (Litouwen) a.g.v. de agressie vanuit Rusland,
leidt eind 2016 al tot concrete inzet.

ECOD: Expertise Centrum Opleidingen Defensie.

Jaarverslag DVVO
Algemeen
Wij verzoeken u om bij onderstaande onderwerpen in enkele zinnen aan te geven wat er in het verslagjaar heeft
plaatsgevonden. Zaken, die van belang zijn om vast te leggen in de geschiedschrijving van ons regiment.
Bijlages ter verduidelijking of onderbouwing worden op prijs gesteld.
13. Organisatie / slagorde / dispositie / taakstelling (evt. reorganisatie)
Commando
DienstenCentra

Divisie Facilitair, Logistiek
en Beveiliging

308
7

89

JTPO
Joint Transport
Planning Organisatie

-

39

MPO
Militaire Post
Organisatie

140

PVD

Personenvervoersdiensten

98% direct betrokken bij uitvoering.
50% CLAS, 14% CLSK, 8% CZSK, 28% burger.
50% ouder dan 40 jaar.

a.

Joint Transport Planning Organisatie (JTPO)

33

CWB/PNOD
Centraal
wagenparkbeheer/ pool
niet operationeel
dienstvervoer

Rond zomer
2017

Hoofdtaken JTPO:
-Adviseren op verkeers- en vervoersgebied ;
-Integraal afwegen van keuze vervoerstechnieken voor alle vervoersaanvragen;
-Verplaatsen van eenheden voor oefening of operationele inzet;
-(doen) Vervoeren van personeel, materieel en goederen in binnen- en buitenland;
-(CLAS: capaciteit goederenvervoer over de weg in Nederland);
-Verwerven van civiele vervoerscapaciteit ;
-Inzetten van capaciteit Defensie Onderdelen en NAVO-/MCCE partners (in overleg)
b.

Personenvervoersdienst (PVD)
Hoofdtaken PVD:
-Groepsvervoer > 9 personen;
-Patiëntenvervoer;
-VIP-vervoer.
Personenvervoerdiensten (onderdeel van DVVO) heeft in 2016 veel wisselingen van
sleutelfunctionarissen gehad, en veel aan vacaturemanagement moeten doen. Buiten een uitbreiding van
de dependance VIP-vervoer in Soesterberg is er geen wijziging geweest van de slagorde. De
randvoorwaarden voor uitvoering van vervoerssteun zijn aangescherpt en controle daarop ook.

c.

MPO
Hoofdtaken
-Het collecteren, sorteren , frankeren en overslaan van alle dienstpost van het Ministerie van Defensie.
-De postverzorging voor alle in het buitenland uitgezonden, oefenende en geplaatste militairen,
medewerkers van het ministerie van Defensie en/of hun gezinsleden.
-Het verzorgen van post opleidingen
-Kenniscentrum op postaal gebied voor defensie.

14. S 3-zaken: Operationele inzet / oefening en training / logistieke steun aan de krijgsmacht / steunverleningen
a. JTPO
Multimodale planning
Ca.234 Uitgevoerde projecten per jaar
Reisbureau Defensie
Ca. 33.000 boekingen per jaar
Totaal budget (incl. inhuur auto’s en hotelreserveringen): 26 M€
Modaliteit zeevervoer
Charters: ca. 30 per jaar

Opdrachten linerservices: ca. 50 per jaar
Ferry (“tickets”): ca. 2.200 per jaar
Modaliteit railvervoer
Drie raccordementen (’t Harde, Amersfoort Vlasakkers, Acht)
248x spoorwagon (diverse uitvoeringen)
1x rangeerlocomotief
Aantal treinen 2015: 67 (waarvan 16 voor BEL MOD)
Vervoerd: 15.317.308 ton/km
Uitgaven DB Cargo: 2,7 M€
Uitgaven inhuur Transwaggon: 0,25 M€
Modaliteit luchtvervoer
Ca. 500 missies/ 1.100 legs - freight bookings per jaar
79% EATC/ 10% HAW/ 9% civiel/ 2% overig
Modaliteit wegvervoer
Ca. 250 projecten per jaar
Ca. 4500 - 6000 opdrachten per jaar
Ca. 50 projecten tegelijk
Helpdesk Vervoer Gevaarlijke Stoffen
24/7 bereikbaarheid voor advies en assistentie vervoer gevaarlijke stoffen
Veiligheidsadviseur voor C-CDC
Coördinatie en ondersteuning
Jaarlijks 500 M€ im- en export van goederen tussen NLD en USA
Ca 200 containers verscheept naar CARIB
b. PVD
Buiten het afhandelen en uitvoeren van ruim 9.000 ritten VIP vervoer, waarvan 90% door onszelf wordt
uitgevoerd, bijna 10.000 ritten groepsvervoer, waarvan 55% door PVD, en 26.500 ritten
patiëntenvervoer, waarvan ruim 50% door PVD wordt uitgevoerd, is er ook steun geleverd aan de EU
missie Frontex. Hiervoor zijn gedurende 2016 en begin 2017 chauffeurs geleverd.

c.

MPO
Facts & figures
Budget
NAPO nummers
Post naar NAPO
Post van NAPO
Aangetekende post
Poststukken 2015

± 4 M€ (PostNL 3.2 M€, TNT 0.8 M€)
± 250 (locaties wereldwijd )
± 140.000 kg/jaar
± 40.000 kg/jaar
± 63.000 stuks/jaar
3.365.215 stuks

Ca. 170 opleidingen (o.a. postfacteur) per jaar.
15. Doctrine / wijze van optreden / kennisproduktie
16. Opleidingen
17. Joint/combined aspecten, dan wel andere samenwerkingsverbanden
a. JTPO
Samenwerkingsverbanden
EATC: European Air Transport Command
Samenwerkingsverband van 7 Europese landen op het gebied van luchttransport
HAW SAC C-17: Heavy Airlift Wing/Strategic Airlift Command C-17
Samenwerkingsverband van 12 landen met 3x C-17
MCCE: Movement Coordination Centre Europe
Samenwerkingsverband waarin deelnemende landen vrije transportcapaciteit aanbieden en vragen.
MCCE coördineert tussen vraag en aanbod en koppelt landen op elkaar. Op deze wijze wordt de
beschikbare (strategische) transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk ingezet en wordt de zgn. space
available beschikbaar gesteld aan de andere deelnemende landen.
b.

PVD
Contracten met externe partijen verliepen en werden vernieuwd of opnieuw aanbesteedt. Connexxion
heeft het landelijk Taxivervoer overgenomen, en was onze contractpartner voor het groepsvervoer. Vd
Wijst taxi bleef onze uitwijkmogelijkheid voor VIP-vervoer.

18. Materieelaspecten en infrastructuur
a. De DVVO is gehuisvest op meerdere locaties:
-Camp New Amsterdam, Huis ter Heide: Staf DVVO, JTPO, PVD
-Frederikkazerne: PVD/WE VIP-vervoer
-Utrecht: MPO
-Marine Etablissement Amsterdam: JTPO/Impex Amsterdam
-Baltimore, USA: JTPO/Impex USA
b. -JTPO: Businesscase aanschaf extra spoorwagons
-PVD:
Een deel van de Skoda’s en Volkswagens waarmee het individuele vervoer werd uitgevoerd zijn
vervangen door nieuwe exemplaren.
19. Ontwikkelingen (b.v. andere werkwijze, innovaties, nieuwe technieken)
DVVO is bezig met de toekomst van de DVVO. Er is een document “De DVVO in 2030” in ontwikkeling,
waarin de gedachte organisatie van de DVVO in 2030 wordt beschreven. Vervolgens zal de komende tijd
worden besteed aan het ontwikkelen van mijlpalen om de beschreven organisatie te bereiken.
Daarnaast is de ontwikkeling en implementatie van SAP TM in volle gang. Nog niet alle modaliteiten zijn
over op SAP TM. Voor de PVD is DTMS vervangen door DIGIPLAN.
De invulling van de samenwerking met TPC wordt nader beschouwd.
20. Bedrijfsvoeringsaspecten
21. Traditie / regimentsaangelegenheden

22. S 1-zaken:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

Vulling versus OT
-JTPO:
Vulling is in 2016 nagenoeg 100% op enkele vacatures na. Bij de projectleiders is de vulling lange
tijd ca. 75% geweest. Aan het eind van het jaar was de vulling 100%, maar begin 2017 zal de
vulling wederom terugvallen op 75%. Door het huidige personeelsbeleid zijn functies lang vacant.
Daarnaast is het bestand aan personeel met verplaatsingservaring de laatste jaren flink afgenomen
en stroomt er veel onervaren personeel de organisatie binnen.
-PVD:
Vulling van chauffeurs blijft problematisch. De OPCo’s bieden maar mondjesmaat personeel aan
wanneer we vacatures hebben, en aangeboden personeel krijgt vaak elders een functie, voor ze bij
ons op gesprek komen. Kaderleden zijn ook moeilijk te vinden voor deze uitdagende baan.
Belangrijke personele wisselingen
-JTPO: C-JTPO, Hfd MMP, Hfd MP;
-PVD: C-PVD is gewisseld, de off-toeg bij de co-gp van de PVD is eindelijk gevuld. C-WE VIP is
gewisseld, HBB WE PV is eindelijk gevuld. De HTU WE PV is twee keer gewisseld
Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten
Inzet reservisten of derden
Bijzondere waarderingen / onderscheidingen
Belangrijke ontwikkeling op P-gebied

23. Diversen (relevante zaken, die hierboven nog niet zijn vermeld)

Chronologisch jaaroverzicht:
Januari
-Werkbezoek nieuwe Hoofd HDF&C van het CDC (mevr. Eugenie de Schipper)
-Vertrek van de eerste drie DVV medewerkers naar Griekse eiland Chios voor ondersteuning BST Kmar
-Start ondersteuning oefening Varpalota (HON)
-Werkbezoek C-CDC (dhr Leonard Kok)
-Bezoek vertegenwoordigers van BURCIE
-Samenwerking XEROX met MPO om toners in toekomst via MPO te versturen (besparing 100.000 euro)
Februari
-Beëdiging burger medewerkers DVVO op de KHK
-Ondersteuning van een van de vele TFI dagen dzv MPO
-Werkbezoek C- EATC (GENM Badia (DEU))
-BEL-NLD MOVCON-dag
-Werkbezoek medewerkers HDFC van de Bestuursstaf
-23 feb einde oefening Varpalota (o.a. 42 treinen be- en ontladen en 2.300 pax vervoerd)
-Werkbezoek nieuwe C-DF&L (BGEN Harmsma)
-Werkbezoek regimentscommandant (LKOL van Kuijck)
Maart
-C-DVVO werkbezoek Baltimore bureau IMPEX
-Deelname team DVVO aan Mud Masters
-Werkbezoek leden vaste kamer commissie voor Defensie
-Gouden medaille uitreiking AOO Pauli
-Werkbezoek C-CDC (dhr. Leonard Kok)
-16 maart uitreiking eerste legpenning DVVO aan LKOL Michel Vial
-Werkbezoek PCDS (SBN Bauer)
-Uitreiking draaginsigne gewonden aan sgt1 Oly (WE VIP-vervoer)
-FLO AOO Heino Norp
-Werkbezoek Hoofd F&C DF&L (dhr, Erik van Esterik)
-FLO MAJ Willem van Boven incl. uitreiking DVVO legpenning nummer 2
April
-FLO AOO Ruud van Geffen
-Werkbezoek Hoofd Communicatie CDC (mevr. Marloes Visser)
-Uitreiking bronzen medaille KPL1 Hennipmann
Mei
-1 mei 20-jarig bestaan DVVO
-Uitreiking gouden medaille AOO John Smeeing

-Themadag “Toekomst DVVO” met 45 personen op locatie Beukbergen
Juni
-10 juni overlijden C-logistiek KOL Hans Trouw
-Overdracht rolstoelbus aan MRC
-Eerste sessie tbv chauffeurs patiëntenvervoer o.l.v. MGGZ
Juli
-Deelname twee DVVO teams aan Grebbeberg Masters (lopen en fietsen)
-Werkbezoek communicatie adviseur DF&L (mevr. Naoual Kharbouch)
-Werkbezoek nieuwe SG (dhr. Geerts)
Augustus
-500 likes op facebook pagina van DVVO
-Werkbezoek vertegenwoordigers TLN
-Vervoer Cougar heli van Curaçao naar Gilze
September
-Werkbezoek C-WE PV aan Chios
-Werkbezoek C-MCCE (KOL Verdierre)
-26 sep uitreiking draaginsigne gewonden aan KPL1 Kraajenbrink
-40-jaar dienstverband dhr. Henk Niezen
Oktober
-Verstrekken nieuwe civiele kostuums militaire chauffeurs
-Dodenherdenking B&T Du Moulinkazerne
-22 okt afscheid KPL1 Baudewijn van den Hul (vaste chauffeur LGEN Meines)
-Eerste sessie gesprekstechnieken t.b.v. leidinggevenden DVVO o.l.v. DPOD
November
-Dienstverlating dhr. Willem Hoffmann incl. uitreiking DVVO legpenning nr 3
-Nieuwe VIP-contract met Fa. van der Wijst getekend
-Uitreiking toelage burgermedewerkers die BST hebben ondersteund
-Uitreiking medaille BST ondersteunend personeel
-Werkbezoek regimentscommandant en adjudant
December
-Werkbezoek nieuwe C-CDC (LGEN van Duren)
-Uitreiking jeneverkruis KAP Peter Gleijm
-Aannemen participant als vaste medewerker binnen MPO

Jaaroverzicht 2016
Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLog)
12. Organisatie.
a. Taakstelling
De taakstelling van het OTCLog is het verzorgen van Opleidingen, Trainingen en
Kennisproductie binnen het Dienstvak van de Logistiek. Hierbij richt het OTCLog zich op het
opleiden van (jonge) onderofficieren en officieren in opleiding (INI) en op het opleiden van
collega’s van de gehele Defensieorganisatie op het gebied van logistieke functieopleidingen.
Daarnaast ondersteunt het OTCLog operationele CLAS eenheden tijden oefeningen, en Staf
CLAS/BO bij het ontwikkelen van Logistieke Doctrine en vormt het OTCLog een fundament
voor het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, het Regiment Technische Troepen en
het Korps Militaire Administratie.
b. Organisatie en dispositie.
Het OTCLog bestaat uit de Staf, de School Onderhoud en Techniek (ST&O), de School
Materiële en Personele Logistiek (SMPL), de School Initiële en Verdere Opleidingen (SIVO),
het Kenniscentrum Logistiek (KC), Bureau Regimenten en de Bergings- en Identificatie Dienst
KL (BIDKL).
Het OTCLog bevindt zich op diverse locaties omg Soesterberg en op de kazernes in Havelte,
Oirschot en Schaarsbergen.
c. Sleutelfunctionarissen
C
Kol B&T G.L. de Gooijer MSc
CS
Vacant
OTC Adj
Adj B&T E. van Bruggen (t/m nov 16)
Adj GnkTr H.G. van Huit
H-OTZ
Lkol B&T M. Krijgsman
Sie Ost
Maj B&T H. Voets
Sie Log
Maj TT R. Smeenk (vanaf mei 2015 tevens HOT)
C SMPL
Lkol MA J. Vis
C ST&O
Lkol TT D.J. Klompsma
Lkol TT P. den Herder (tot feb 2016)
C SIVO
Lkol B&T G. van Kuijck
Lkol B&T W. Engelmann (tot feb 2016)
H-KC
Lkol TS A. Brinkman (tot mei 2016)
Maj B&T P. Vink (waarnemend)
C BIDKL
Kap B&T G. Jonker

13. Inzet.
a.

Algemeen
Het OTCLog heeft in 2016 een grote bijdrage geleverd aan het opleiden van logistieke collega’s
van de Krijgsmacht. Met een totaal leerlingenaantal van 14.000 mensen heeft het OTCLog een
groot % van het aantal leerlingen van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) over de
vloer gehad.
Het gros van deze leerlingen hebben deelgenomen aan SAP onderwijs. Hierbij gaat het om
theoretische en praktische vaardigheden op het Defensiebrede geautomatiseerde
bedrijfsvoeringssysteem ERP M&F (Enterprise Resource Planning-systeem; domein Materieel
en Financiën).
Daarnaast heeft het OTCLog opleidingen verzorgd voor de KMS en KMA leerlingen, waarbij
de KMA, met 60 logistieke leerlingen, een grote lichting op het OTCLog heeft ondergebracht.
Het OTCLog heeft opgedragen taken t.a.v. kennisproduktie (zie pt. 3).
Tot slot levert het OTCLog al meerdere jaren een structurele bijdrage aan het traject Veiligheid
en Vakmanschap (VeVa), waarbij ROC-leerlingen een MBO-opleiding ontvangen, die leidt tot
een diploma in bedoelde sector. De hoop is dat dit leidt tot een structurele instroom van jonge

b.

c.

d.

mensen, die dan al een deel van hun opleiding (ook delen van de AMO) hebben gevolgd. Het
OTCLog verzorgt zowel enkele initiële algemene delen (VEI) als de Beroeps Praktijk Vorming
(BPV) voor enkele logistieke richtingen.
SIVO
De SIVO is in 2016 gestart met een aantal nieuwe opleidingen, te weten de aangepaste INI opl
KMA, de Joint Bedrijfsvoeringsmodule voor de cadetten CLAS en CLSK, het invoegen van OO
AMV (Algemeen Militair Verpleegkundige) binnen de INI OO (KMS), en de start van de
Combat Service Support (CSS) opleiding (Instrgp Verdere Vorming).
Met de invoering van deze nieuwe opleidingen richt de SIVO zich op de behoefte van de leerling
en de eenheden.
Daarnaast heeft de SIVO een belangrijke bijdrage geleverd aan het opwerktraject van de missies
in Mali, Irak en Litouwen.
De SIVO heeft in 2016 een nieuwe commandant gekregen. Lkol Engelmann heeft de functie CSIVO (tevens Commandant Regiment B&T) overgedragen aan lkol van Kuijck.
SMPL
Voor het SMPL stond 2016 vooral in het teken van de modernisering van het ERP M&F
onderwijs. Met de introductie van E-learning als lesmethode, is de SMPL druk doende het ERP
M&F lesmateriaal aan te passen aan de moderne lesmethode.
Daarnaast heeft de SMPL een belangrijk onderdeel van de INI opl KMS voor B&T en MA
leerlingen voor haar rekening genomen.
Tevens heeft de SMPL een bijdrage geleverd aan de VeVa Log, door pers en materieel
beschikbaar te stellen voor de Pilot BPV Log ‘nieuwe stijl’ en heeft de SMPL vele opleidingen
verzorgd voor zowel het CZSK als het CLSK.
ST&O
De primaire focus voor de ST&O lag in 2016 op de introductie van diverse mnt opleidingen op
de Kodiak en de Boxer. Het ondersteunen van mnt opl van buitenlandse mogendheden, zoals
Finland, Estland, Jordanië, Duitsland en België.
Door hoogwaardige opleidingen te verzorgen, biedt de ST&O een aantrekkelijk en kwalitatief
goed onderwijspakket, dat ook aanspreekt bij andere NAVO partners.
Tevens heeft de ST&O deelgenomen aan de kennisdeling Battle Damage Repair (BDR) onder
NATO partners en is de ST&O gestart met het efficiënter plannen van INI opl OO TD, door
volledige ‘opleidingstreintjes’ aan de leerlingen (manschappen) aan te bieden, dit om lange
wachttijden onder startende collega’s te verkleinen.
Ook de ST&O heeft in 2016 een nieuwe commandant gekregen, te weten lkol Klompsma.

14. Doctrine / Kennisproduktie.
Relevante doctrine voor het OTCLog :
a. Handboek Opleiden en Trainen (uitgave in 2016)
b. Visie en Strategie ERP M&F onderwijs, van C-OTCLog (uitgave 2015)
c. Handboek Bevoorrading (2015)
Doctrine / kennis geproduceerd door het OTCLog:
a. Functioneel Concept Bevoorrading, Verplaatsingen en Logistieke diensten
b. Studie Robuuste en Slimme Logistiek (RSL)
c. Indelingseisen TD (TD matrix)
d. Studie inzet reservisten bij Logistieke eenheden
e. Ondersteuning bij diverse materieelprojecten (Boxer, Kodiak, KKW, enz)
f. Ondersteuning bij de ontwikkeling van Loopbaansporen (“loopbaanboekjes”)
g. Doorontwikkeling SAP in het operationele domein met informatiesessies en actiehouders per
SAP-lijn (TM/BAM/KLOG)
h. Bijdrage aan Concept Development & Experimentation: Fieldlab Smart Base
Met de Fieldlab Smart Base probeert de krijgsmacht de innovatiekracht van het Nederlandse
bedrijfsleven te mobiliseren door het uitvoeren van experimenten. Doel is om (nog) betere
bases te bouwen tijdens expeditionaire inzet. De landmacht (LWC, OTCLog, OTCGn, 101
Gnbat en B&TCo) werkt daarbij nauw samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
(ROMn).

15. Joint aspecten.
a. CZSK
Het CZSK heeft zich in 2016 voornamelijk gericht op initiële opleidingen voor manschappen,
OO en Off. Hierbij gaat het om de verschillende logistieke vakgebieden binnen de Logistiek van
de Koninklijke Marine. Daarnaast heeft het integraal deelgenomen aan SAP-onderwijs.
b. CLSK
In 2016 heeft de pilot ‘INI KMA Off CLSK Log’ plaats gevonden. Dit als afronding van het
ontvlechtingsproces binnen de VTO Off van CLAS en CLSK cadetten. Het doel van deze pilot
was het testen van een CLSK specifieke opl voor CLSK cadetten Logistiek, met als doel
specifieke CLSK leerdoelen te behandelen in een CLSK context. Deze pilot is als zeer succesvol
afgesloten en krijgt in 2017 zijn vervolg.
Naast deze specifieke VTO is ook de Joint Bedrijfsvoeringmodule gedraaid. Een
Bedrijfsvoeringsmodule gericht op de vredeslogistiek en ERP M&F.
Tevens heeft de Instrgp CLSK diverse functieopleidingen verzorgd voor zowel manschappen
als OO.
16. Materieel en infrastructuur.
Het OTCLog concentreert zich vooral rond de Du Moulinkazerne en de Soldaat Ketting Olivier kazerne.
Maar ook bevinden delen van het OTCLog zich op Kamp Soesterberg, alsmede op de kazernes in Havelte,
Schaarsbergen en Oirschot.
De infra is zeer oud en wacht deels op amoveren of renoveren (uitvloeisel project NOVA). Stagnatie
hangt deels samen met financiële problemen bij defensie, maar is ook een gevolg van de sinds kort
geïntegreerde infrastructuur van de Rijksoverheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). In 2016 is de
asbestsanering afgerond met het opleveren van gebouw D10.
In pt. 7 wordt ingegaan op het Museumplein Logistiek.
17. Bedrijfsvoeringsaspecten.
Afgelopen jaar is er geen noemenswaardige wijziging in de bedrijfsvoering van de eenheid geweest.
Reguliere zaken zijn met een voldoende afgesloten (Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM),
milieurondes, etc). Wel is de infra zeer oud en loopt het personeel tegen de beperkingen aan door deze
beperkte infra. Denk hierbij aan het ontbreken van Wi-Fi, goed uitgeruste klaslokalen, of moderne
Onderwijsleermiddelen (OLM).
18. Traditie en Regimentsaangelegenheden.
a. Zie separate jaarverslag van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.
b. Binnen de staf van het OTCLog bevindt zich Bureau Regimenten, met een administratief
medewerkster en de vier logistieke korps- / regimentsadjudanten. Het OTCLog faciliteert diverse
vrijwilligers van drie van de vier logistieke korps / regimenten (m.u.v. GnkTr).
c. Het OTCLog faciliteerde / ondersteunde in 2016 drie dodenherdenkingen (incl. reünie), alsmede
twee commando-overdrachten (TT en B&T) en gaf acte de présence.
d. Sinds de projectfase in 2013 levert het OTCLog personele capaciteit vanuit het Kenniscentrum om
de drie logistieke korps / regimenten te ondersteunen bij de opgedragen taken op personeelsgebied
(loopbaansporen, analyse van bestanden, deelname aan Personeels Advies Raden (PARn),
enzovoorts).
e. In 2016 is – na vele jaren wachten op middelen – eindelijk een aanvang gemaakt met het
herstructureren van het ‘Museumplein Logistiek’ op Kamp Soesterberg, waar drie van de vier
logistieke korps / regimenten hun historische collecties hebben. Met het herverdelen van de
gebouwen, kunnen met name B&T en MA hun collecties vanaf medio 2017 beter herbergen en
ten toon stellen.
19. S1 zaken
a. Vulling versus OT.
Het OTCLog is over algemeen goed gevuld. Door de systematiek van het project ‘Zelda’ worden
de functies voor de onderbouw goed gevuld en voor de bovenbouw functies is ook voldoende

b.

personeel te vinden. De vulling van het KC begint na een goede wervingscampagne ook weer
op niveau te raken.
Het vullingspercentage van het OTCLog was in 2016 boven de 90%. Wel waren enkele
sleutelposities niet gevuld, waaronder de functie van CS. Hierdoor was C-OTCLog genoodzaakt
om H-Log in te zetten als HOT vanaf het vertrek van de CS (Lkol Berg) in feb 2015!
Belangrijke personele wisselingen.
In 2016 zijn C-ST&O en C-SIVO en de OTC Adj vervangen. (zie punt 1c)

20. Toekomstige ontwikkelingen
a. Het OTCLog heeft actief meegewerkt aan het schrijven van de Studie ‘Slimme en Robuuste
Logistiek’ als onderdeel van de deelprojecten voor DOKM (Doorontwikkeling Krijgsmacht). Deze
studie vormt de basis voor de Logistiek van de toekomst.
b. Daarnaast neemt het OTCLog actief deel in de Studie LINIE (Landmacht In Nieuw Evenwicht)
en DOGG (Doorontwikkeling Generieke Gereedstelling) van C-OTCo. Deze studies hebben tot
doel de instroom en kwaliteit van OO en manschappen te verbeteren door het Opleidings- en
Trainingsproces aan te passen, zowel binnen OTCo als bij de parate eenheden.
c. Ook staat het OTCLog vooraan bij het ontwikkelen van Bedrijfsvoeringsopleidingen voor
Defensie als uitbereiding van het lespakket ERP M&F.
d. Het OTCLog probeert daarnaast meer E-learing en Simulatietechnieken in te voeren als
versterking van het bestaande lesprogramma, dit als onderdeel van een ‘adaptieve Krijgsmacht’
(het Total Force Concept).
e. 3D-printing zal voor de logistiek en dus ook voor het OTCLog significante gevolgen hebben.
f.
Vanaf januari 2017 zal een nieuw operationeel rantsoensysteem zijn intrede doen binnen Defensie;
het zogenaamde Modulair rantsoen. Dit is een van de uitvloeisels van de studie Logistieke
Diensten.
g. Fase 1 van het project Operationele Catering (OPCAT Fase 2) loopt nog tot ultimo 2017
(samenvoegen personele capaciteit). Fase 2 kenmerkt zich door voedingsspecialisten, de fysieke
distributie-eenheid in Bathmen en het Bureau Operationele Logistieke Ondersteuning van het
Commando Dienstencentra (CDC) over te brengen naar het CLAS/MatLogCo Land.
h. Het dossier ‘watervoorziening onder operationele omstandigheden’ is nu zover dat de diverse
niveau’s van waterzuivering en de waterbottelmachines ‘op de markt’ zijn gezet. Gunning en
aanbesteding volgen t.z.t..

Jaaroverzicht 2016
Opleidings- en Trainingscentrum Rijden en Bergen (OTCRij)
21. Organisatie.
a.

Taakstelling
i. Het OTCRij is als Joint Organisatiedeel (JOD) belast met het voor alle krijgsmachtdelen
verzorgen van rij- en bergingsopleidingen.
ii. Daarnaast is het OTCRij belast met de (beleids)voorbereiding en uitvoering op het gebied
van

rijopleidingen,

van

aan

rijopleidingen

verkeersveiligheidsaangelegenheden

verwante

betreffende

de

opleidingen

rijopleidingen

en

van

en

het

chauffeursgedrag.
iii. Behalve het verzorgen van de rij- en bergingsopleidingen, ondersteunt het OTCRij
bovendien de gewenste aanvullende scholingsbehoefte zoals de chauffeurstraining
voorafgaande aan inzet en aan oefeningen in andere omstandigheden dan die in Nederland
gebruikelijk zijn.
iv. Tot slot is het OTCRij belast met het opstellen van de benodigde kennisdocumenten.
b.

Organisatie en dispositie.
Het OTCRij bestaat uit een Staf (inclusief een Defensie expertisecentrum) , een Logpel, twee
instructiecompagnieën en een Bedrijfsschool. De moederlocatie is Oirschot, maar de 2e Cie
werkt ook vanuit de decentrale locaties Schaarsbergen, Stroe, Havelte en Amersfoort.

c.

Sleutelfunctionarissen
C-OTCRij

Lkol B&T Timo Beaufort EMSD

CS

Lkol B&T Rene van Duijn

OTC Adj

Aooi Inf Frans van Hoof

e

Maj TD Mario van Hooff

e

Kap B&T Magda van den Aarssen

C-1 Cie
C-2 Cie
C-BS

Aooi B&T Herman van Ierland (waarnemend)

C-Logpel

Maj TD Mark van der Wielen

22. Inzet.
a.

Operationeel
In 2016 heeft het OTCRij voor ongeveer 5200 leerlingen een scholing verzorgd. Dit leidt tot de
afgifte van een rijbewijs in de categorie A t/m F, of een bevoegdhedenkaart (voor bijscholingen).

b.

Trainingsondersteuning en Steunverleningen
In 2016 heeft het OTCRij geparticipeerd in 46 trainingen/oefeningen (TROST):
i. Hiervan waren er 16 die ondersteund zijn door inzet van de Mobiele Rijsimulator.

ii. Enkele voorbeelden van overige TROST’n zijn;
1.

Recovery oefeningen voor de gevechtsbrigades.

2.

Mountain drivers training (Schotland)

3.

Terreinrijden tbv de school voor vredesmissies.

4.

Artic Drivers Course (Noorwegen)

5.

43 Mechbrig, Varpalota Hongarije

23. Doctrine.
Relevante wet- en regelgeving voor het OTCRij:
a.

Mee geschreven aan de wijzigingen binnen de Verkeersregeling Defensie

b.

Basis voor de regeling 1400 gelegd (regeling rijvaardigheid en rijbevoegdheid Defensie)

c.

Branche richtlijn rijden met OGS Defensie

d.

Introductie van incident management in berging en OGS opleidingen i.s.m. andere relevante
branchegenoten (zoals brandweer en politie).

24. Opleidingen.
a.

Interne opleidingen
1.

47 personen in opleiding tot Militair rijinstructeur waarvan 28 afgerond.

2.

6 personen in opleiding tot Militair examinator.

3.

Assessment Militair rijinstructeur en Militair examinator.

4.

Theorie vaktechnische bijscholing voor 247 Militaire rijinstructeurs.

5.

Praktijk vaktechnische bijscholing voor 126 Militaire rijinstructeurs en examinatoren.

6.

2 Interne bijscholingen t.b.v. de Bedrijfsschool.

25. Joint / Combined aspecten.
Het OTCRij kent enkele geformaliseerde samenwerkingsverbanden. In 2016 of eerder zijn er convenanten
afgesloten met de Politieacademie en het regionale Ambulancevervoer Brabant Zuid-Oost. Een convenant
met Ambulance Amsterdam is in de maak.
26. Materieel en infrastructuur.
a.

Het OTCRij beschikt op de moederlocatie in Oirschot over een zeer moderne infrastructuur,
inclusief een 125Ha groot Verkeersoefenterrein, hightech simulatoren, een lesgebouw waarin ook
E-learning plaatsvindt en een onder moderne architectuur gebouwd hoofdgebouw.

b.

Het OTCRij beschikt over een kleine 700 hoofduitrustingstukken, veelal lesvoertuigen van de meest
uiteenlopende types. Op 29 juli zijn aan dit bestand drie extra lesuitvoeringen van de MRAT Fennek
in ontvangst genomen. Het totaal aan rijinstructie-Fenneks komt hiermee op 10.

27. Bedrijfsvoering aspecten.

a.

In 2016 heeft het OTCRij ongeveer 85% van de totale opleidingsopdracht (verstrekt door

C-

OTCO) gerealiseerd. In de realisatie zit in een stijgende lijn. Ter verdere verhoging van de realisatie
(voor 2017 en verder) zijn in 2016 diverse productiviteitsmaatregelen genomen.
b.

Daarnaast is in 2016 een aanvang gemaakt met het tanken van de brandstof GTL voor de oudere
lesvoertuigen. Het is een volgende stap in het verminderen van de blootstelling van de Militaire Rij
Instructeur (MRI) aan Diesel Motoren Emissie (DME).

28. Traditie en Regimentsaangelegenheden.
a.

In 2016 heeft het OTCRij deelgenomen aan diverse regimentsactiviteiten. Na een lange periode
van afwezigheid is op verzoek van de regimentscommandant, maar soms ook op eigen initiatief
met kleine detachementen B&T’ers deelgenomen, zoals de dodenherdenking, functieoverdrachten
en de herdenking bij de monumenten in Roermond.

b.

Woensdag 16 november 2016 heeft voor het eerst sinds vele jaren weer een
Defensiechauffeurswedstrijd

(DCW)

plaatsgevonden.

Het

OTCRij

heeft

deze

regimentshandschoen opgepakt. Er werd gestreden in de MB, de YA 4442 met aanhangwagen
15kn en de SCANIA zonder ALK. Chauffeurs moesten hun theoretische en praktische vaardigheid
tonen op o.a. verkeer, op- en afzetten van ladingen, afleggen van parcoursen, lading zekeren en
onderhoud.

Jaarverslag Bergings- en Identificatiedienst KL 2016
24. Organisatie / taakstelling
Middels nota 2014010846 “Vulling en Doorstroom BIDKL” d.d. 10 juli 2014 van Dir P&O, (borging
continuïteit en kwaliteit BIDKL) is er in 2014 een organisatiewijziging ingezet, zowel qua slagorde (van
instructiegroep SMPL als Bijzonder Organisatie Element (BOE) rechtstreeks onder C-OTCLog), omvang
(van 3 naar 4 VTE) als naar kwaliteit (rangsniveau gekoppeld aan kennis- en ervaringseisen).
E.e.a. is in 2015 geëvalueerd. De organisatiewijziging is pas volledig afgerond wanneer de BIDKL volledig
is gevuld en eenieder op zijn organieke functieplaats zit met bijbehorende rang (naar verwachting januari
2020).
25. Belangrijkste samenwerkingsverbanden
a. Nationaal:
i. Ministerie van Defensie: CZSK, CLSK
ii. Ministeries van Veiligheid en Justitie / OCW
iii. Nationale Politie
iv. Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
v. Nationaal Archief (NA)
vi. Gemeenten
vii. Oorlogsgravenstichting (OGS)10
b. Internationaal:
i. Verenigd Koninkrijk (UK):
1. Commonwealth War Graves Commission (CWGC);
2. MOD/JCCC (Joint Casualty and Compassionate Centre)
ii. Verenigde Staten van Amerika (USA): Defense POW/MIA Accounting Agency
(DPAA)
iii. Duitsland (DEU): Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)
iv. Ambassades
c. Diverse overige stichtingen en organisaties in binnen- en buitenland, etc.;
26. Operationele inzet / taakuitvoering / overige activiteiten
Jan: meeting bij Commonwealth Wargraves Commission (CWGC), Maidenhead, UK
(C-BIDKL);
Feb: bezoek Lt-Gen Michael Linnington, Director of US DPAA;
Mrt: bezoek UK Ambassador, Sir Jeffrey Adams;
exhumaties te Hildesheim, DEU (Oorlogsgravenstichting);
Apr: exhumaties te Liverpool, UK (Oorlogsgravenstichting);
Mei: exhumaties en militaire herbegrafenissen te Loenen en Grebbeberg (inzake
convenant tussen de Staat – i.e. P-CLAS – en de Oorlogsgravenstichting);
Jun: voorbereidingen en uitvoering herbegrafenis Royal Marine, Waspik,
voorbereiding en uitvoering van herbegrafenis van vliegtuigbemanningen te
Wapenveld en Werkendam;
Jul: C-BIDKL spreker op symposium Conflict Archaeology (“Finding the Fallen”),
Council for British Archaeology, Woking-Surrey, UK;
Aug: Deelname aan berging Wellington bommenwerper in het IJsselmeer;
Deelname aan jaarlijkse European Meeting on Forensic Archaeology te Dublin
(EMFA) geannuleerd wegens te hoge totaalkosten;
Sep: voorbereidingen en uitvoering van zes grafhernoemingen (Brits) te Oosterbeek,
CWGC War Cemetery,
deelname jaarlijkse Slag om Arnhem herdenkingen;
Okt: voorbereiding en uitvoering van de herbegrafenis van twee Britse soldaten te
Oosterbeek (CWGC War Cemetery);
Nov: Volkstrauertag, Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn;
herbegrafenis onbekend slachtoffer gem. Houten;
exhumaties en mil herbegrafenissen te Loenen en Grebbeberg (inzake convenant
10

Op 13 juli 2016 is een convenant ondertekend tussen de Staat (vertegenwoordigd door P-CLAS) en de oorlogsgravenstichting (OGS),
welke ingaat op de voortzetting van de steunverlening van BIDKL bij de overbrenging van Rijksoorlogsslachtoffers van civiele
begraafplaatsen naar de Erevelden Grebbeberg en Loenen.

tussen de Staat – i.e. P-CLAS – en de Oorlogsgravenstichting);
Dec: herbegrafenis NLD Mil Ereveld Grebbeberg (ad-hoc, OGS).
Alg: diverse presentaties, vergaderingen, werkbezoeken, etc.
27. Opleidingen
Smi Parnell: basis fysische antropologie (AMC);
Smi Schiltmans & Smi Parnell: human osteology (UK);
Aooi van Aalderen: SOO/KMA (jun-dec).
28. Materieelaspecten en infrastructuur
In oktober 2005 is de BIDKL verhuist vanuit de Kolonel Palmkazerne naar Kamp Soesterberg, gebouw V37.
Verhuizing naar Dumoulinkazerne (Soesterberg) geb. D12 (voormalig wachtgebouw, later GZHC) voorzien
in 2016, maar uitgesteld vanwege afwezigheid financiële middelen voor herinrichting laboratorium.
Onduidelijk wanneer hiervoor wel fondsen beschikbaar zullen zijn en waarvandaan deze moeten komen.
Zonder operationeel laboratorium kan BIDKL niet verhuizen.
29. Bedrijfsvoeringsaspecten
Geen bijzonderheden.
30. Traditie / regimentsaangelegenheden
Geen bijzonderheden.
31. S 1-zaken:
a.

Vulling versus OT
2016 Soll: 2/2/0 (kap, elnt, aooi, smi);
2016 Ist: 1/3/0 (elnt, aooi, 2 x smi).
b. Belangrijke personele wisselingen
Extra VTE (Jr ID Spec BIDKL) in augustus 2015 gevuld. In 2016 blijkt betrokken collega niet aan de
gestelde functie-eisen te kunnen voldoen. Openstelling en vulling vacature i.o.m. HPZ. Voorlopig nog
niet.
c. Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten
N.v.t.
d. Inzet reservisten of derden
N.v.t.
e. Bijzondere waarderingen / onderscheidingen
N.v.t.
f. Belangrijke ontwikkeling op P-gebied
N.v.t.
32. Diversen (relevante zaken, die hierboven nog niet zijn vermeld)
C-BIDKL veelvuldig contact gehad met DPO inzake nieuwe Functiebeschrijvingen, accreditatie en validatie
opleidingen, etc. E.e.a. heeft o.a. geleid tot vrijstelling HBO-Bc voor toelating tot SOO/KMA voor ID Specs
BIDKL.
33. Digitale bijdrages, zoals documenten, artikelen, foto’s en dergelijke.
Separaat bijgevoegd (volgt).
34. Toekomstige ontwikkelingen (met welke relevante toekomstige ontwikkelingen bent u nu al bezig, dan
wel komen er op afzienbare termijn op uw eenheid af?)
Zie bovenstaand.
Bevorderingen: 1 maart 2017, elnt Jonker tot kap, aooi van Aalderen tot elnt.

B&T relevante ontwikkelingen
Op basis van de verslagen van de Regimentsraad B&T

Regimentsraad 9 februari 2016
1) Staf CLAS / dir M&D / sie Oplog
a) Speerpunt in 2015 voor Staf CLAS was het project TAURUS (herinvoering tank), maar de verrassing
van 2015 was de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), inclusief alle consequenties voor de
logistiek. Dit laatste heeft er wel voor gezorgd dat binnen Staf CLAS een aantal zaken op de agenda
zijn komen te staan. O.a. ketentraining en de OG stelling van B&T modules en National Support
Elements (NSE’n). Inmiddels heeft Sectie Oplog van staf CLAS een generieke NSE / JSD structuur
opgezet, op basis van de volgende kernvragen: waar moet het aan voldoen, door wie het moet worden
bemand en welke capaciteiten zijn noodzakelijk. Deze voorstellen liggen nu ter goedkeuring bij DOPS
J4. Voor de EU Battle Group 2018 en de VJTF 2019 zijn NSE’n ontwikkeld. Bij een opdracht met een
3-jaars cyclus moet men ook drie jaar logistieke capaciteit gereed stellen, dit zijn twee B&T modules
als NSE. Deze capaciteit is echter niet voorhanden.
b) De Directie aansturing Operationele Gereedheid (DAOG, niveau CDS) heeft de opdracht gegeven om
in 2017 de NSE nationaal te certificeren voor de EU Battle Group (2018). Gezien het feit dat men het
manoeuvrebataljon gaat certificeren tijdens de schietserie, is het niet mogelijk om tegelijkertijd ook het
NSE te certificeren. Dit omdat men bezig is met Real Life Support. Het enige moment om te
certificeren zou dan de oefening Bison Drawsko zijn (voorjaar 2017 in Polen).
c) Er vindt een herijking plaats van het Beleidskader Inzetvoorraden (BKI); met name van de
goederenklassen III en V en van reservedelen.
d) Verdere uitrol SAP (ERP M&F) moet gaan plaatsvinden. Klasse I en III (O&S) in 2016. Klasse V
wordt vertraagd, vanwege problemen bij het DMunbdf.
e) Door de vrijwel volledige uitbesteding Defensiebrede Vervanging operationele Wielvoertuigen
(DVOW) komen er dus ook geen gegevens in SAP (ERP M&F) over de voertuigen. Dat is / wordt een
probleem bij het samenstellen van reservedelenpakketten. Ook de reeds ingevoerde data kloppen lang
niet altijd (b.v. omvang pakket in m3). MatLogCo Land is bezig met een hernieuwde opschoning van
de bestanden.
f) Op het gebied van de internationale samenwerking wordt gemeld dat het Technical Arrangement (TA)
voor het project TAURUS getekend is. Het vervolg is het schrijven van het Operationeel Logistiek
Concept voor de organisatie van de ondersteuning.
2) Staf CLAS / dir M&D / sie Verpln
a) Geeft aan dat het door Sie Oplog geschetste NSE nog enkele capaciteiten mist; het betreft hier o.a.
strategische MOVCON voor Convoy Support Centers (CSC) en Remain over Night (RON - geen NSE
taak ) en gerubriceerde verbindingen (deze ook voor snel inzetbare capaciteiten).
b) T.a.v. project DVOW zijn er zorgen over het Programma van Eisen, vanwege het ontbreken van de
civiele ADR eisen.
c) Schetst diverse wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving:
i) MP 11-70 en DP 40-10 (personenvervoer en vervoer van derden).
ii) Uitvoeringsbepaling C-007 van de BA over aanmelden en bewaken van TBB (Te Beschermen
Belangen) in de vorm van munitie en wapens. Deze bepaling is deels strijdig met ADR
regelgeving.
iii) Per 1 april 2016 nieuwe IATA regelgeving over lithiumbatterijen. Los te vervoeren
lithiumbatterijen mogen maximaal 30% geladen zijn. Anders worden ze niet door de lucht
vervoerd. Meet- en ontlaadapparatuur is er vooralsnog niet.
iv) Per 1 juli 2016 verplichting tot het wegen van containers t.b.v. zeevervoer en het gewicht moet
worden vermeld op de PWO. Civiele vervoerder mag container weigeren bij een afwijking > 5%.
3) Bevoorrading en Transport Commando (B&TCo)
a) Maart 2016 start de evaluatie van de reorganisatie. Voorspelling is dat de implementatie van SAP (ERP
M&F) een significante invloed gaat hebben op deze evaluatie.

b) Meldt een erg lage vulling van manschappen (onder 70 %) en luitenants. Vulling met sgtn wordt
langzaam beter, vooral door de actieve interventie van de Functietoewijzingsautoriteit (FTA) B&T.
c) Goede ontwikkelingen in de samenwerking met MatLogCo Land:
d) Verbeteren reservedelenbevoorrading, o.a. door in 2016 de clusters een betere output te kunnen laten
garanderen.
e) Bouwen en inrichten Fast Movers Centrum (FMC) omg Soesterberg wordt niet alleen het verplaatsen
van een depot (doos met inhoud), maar moet een technologisch modern magazijn worden, aangepast
aan het heden en de toekomst en met een sterke integratie van zowel inslag, opslag en uitslag als met
vervoersplanning. Kortom, supply chain management.
f) Implementatie SAP (ERP M&F) heeft in 2016 binnen B&TCo een hoge prioriteit. Voor alle
goederenklassen. De koppeling met SAP TM is echter zorgelijk. Dit kan gevolgen hebben voor het
integrale optreden van het B&TCo, omdat de integratie van de planning van voertuigen en lading niet
automatisch plaatsvind en men dit dus handmatig moet doen. Kost tijd en zeer schaarse capaciteit.
g) Contacten met de gemeente Barneveld worden aangehaald. B.v. voor de uitstroom van personeel rg de
bedrijven en de mogelijkheden te bezien van de te bouwen rail-terminal.
h) Concept Development and Experimentation (CD&E):
i) Ontwikkelingen op dienstengebied. T.a.v. de Waste Energy Reducer (afval omzetten in stroom)
hopelijk stappen tijdens SOB II. FieldLab SmartBase (compound van de toekomst) begint
momentum te krijgen.
ii) Overleg met staf CLAS (BO) en DPLAN over modernisering van de vloot voertuigen (i.p.v. een
reguliere vervanging), waarbij sprake moet zijn van ‘behoud van capabilities’.
4) DVVO
Geeft aan dat er steeds meer gewerkt wordt aan internationale samenwerking. Als vbn noemt hij EATC en
MCC. Verder pleit hij voor een National Movement Coordination Centre op defensieniveau.
5) C-OOCL (bgen B&T I.M. de Jong):
a) Spreekt zijn waardering uit rg KC OTCLog voor zowel het Functioneel Concept ‘FC Bevo-Verpln-Log
dnstn’, alsmede het Handboek (HB) Bevoorrading.
b) Schetst positieve ontwikkelingen t.a.v. ontheffingen voor verpln in DEU. Kortere aanvraagtermijnen en
verbeteringen bij zwaar en buitenprofiel vervoer.
c) Meldt een eerste bijeenkomst van ‘Jong B&T’. Een initiatief van maj Peter Vink (gefaciliteerd en
begeleid door de RC, KC OTCLog en S3 B&TCo), bedoeld als informele denktank van jonge en
betrokken officieren. Hij juicht dit toe en hoopt dat dit een vervolg krijgt.
d) Vindt dat er momenteel in Hongarije (Varpalota) goed wordt geoefend door B&TCo, m.n. de ‘last
tactical mile’, de laatste 100 meter (bevo-straten e.d.).
6) OTCLog
a) Vanwege de verplichte stop op de loopbaanopleidingen specifiek en de wel aanwezige behoefte aan een
periodieke update van kennis, is op basis van de Primaire Vorming (PV) Offn en de Secundaire
Vorming (SV) oon een nieuwe cursus ontwikkeld, die een deel van de behoefte moet gaan afdekken; de
Combat Service Support (CSS) cursus voor officieren en onderofficieren Logistiek. Doelgroep zijn
vooralsnog staffunctionarissen, ciestn en hun Werkaansturingsgroepen (WA-gpn). Bij het Base Support
Batallion de staffunctionaris.
Op 29 feb 2016 start de 1e pilot. Stap 2 is om het gat te vullen van de voormalige PV OON.
b) Meldt de start bij het OTCLog van een Facebookpagina, om de bekendheid, herkenbaarheid en output
meer zichtbaar te maken.

Regimentsraad 30 mei 2016
1) Staf CLAS / dir M&D (sie Oplog en Verpln)
a) Uitgebreide discussie over de verlening van MINUSMA 2017 en de vervanging van de SOLTG
(Special Operations Land Task Group) door LRRPC (Long Range RECCE Patrol Company van 11
LMB). De helitransportcapaciteit wordt waarschijnlijk terug getrokken.
b) Men is druk met de voorbereiding EU Battle Group 2018 en VJTF 2019.

c)
2)

3)

4)

5)

T.a.v. de inzet van de ‘Cie in de oost’ wordt gekeken naar inzet in de Baltische regio; een NL cie die
wordt toegevoegd aan een Duitse eenheid.
Directie Aansturing Operationele Gereedheid (DAOG, niveau CDS)
a) De DP 4010 is geüpdatet.
b) Regeling rijden en meerijden door derden in defensie voertuigen komt eraan. Ook op buitenlandse
missies rijden niet Nederlandse militairen in Nederlandse voertuigen en Visa Versa, daar moet een
regeling voor komen.
c) Regeling vrachtbrief komt eraan.
d) De analyse van het personengroepsvervoer is stilgezet i.v.m. personele onderbezetting.
e) Er bestaat behoefte aan een National Movement & Coordination Center, dit in opdracht van de NAVO.
f) Er is dringend behoefte aan een logistieke autoriteit die in Den Haag gehoord wordt en in lijn daarmee
wordt een DLO, Defensie Logistieke Organisatie, genoemd van waaruit dit signaal gegeven kan
worden. RO geeft aan dat hieraan gewerkt wordt, de PCDS gaat dit invullen.
g) Diepte analyse civiele dienstauto's. Er loopt momenteel een discussie m.b.t. Financiën: 900 auto’s
inleveren op een bestand van 6000 auto's. Indien dit wordt uitgevoerd raakt dit de operationele
eenheden in hun optreden en in hun O&T capaciteit.
h) Bij de VJTF en bij Host Nation Support blijkt dat leveren van de daarbij horende verkeersleiding
problematisch is. Het B&TCo gaat deze taak in 2017 uitvoeren, want de KMAR heeft de capaciteit niet
(meer). DAOG stelt voor om een TOZT op te zetten samen met het B&TCo en STAF CLAS Sie
Verplaatsingen om dit scenario te beoefenen.
i) Op de vraag van C-B&TCo of het toegestaan is om in Duitsland zonder toestemming weggebruik te
rijden met de 400 KN is het antwoord; nog niet bekend bij de DAOG.
DVVO
a) De DVVO heeft haar 10 jarig jubileum gevierd met diverse activiteiten.
b) De Themadag “Toekomst DVVO” heeft plaatsgevonden, in dit forum werd nagedacht over de toekomst
van de DVVO. Men vond de positionering van de DVVO in het CDC minder geschikt, men ziet meer
heil in een defensie brede logistieke eenheid. Het NMCC, National Movement Coordination Center
kwam ook hier uitgebreid aan bod.
c) In het kader van het beleggen van de rol van het proces modelmanagement wil de DVVO de rol van de
procesmodelhouder transport nadrukkelijk lostrekken van het SAP.
d) Er loopt een business case spoorwagons, momenteel voor twee jaar 40 spoorwagons geleased. Zelf
aanschaffen van spoorwagons zou de goedkopere variant zijn. Railvervoer kent een stijgende lijn.
e) Het op het gebied van verplaatsingen financieel maken van het jaaroefenplan heeft plaatsgevonden. De
DVVO is uitgenodigd voor het ‘strategisch overleg geoefendheid’. Van de 40 miljoen Euro die dit jaar
ter beschikking stond voor het flexibel transportbudget houdt men volgend jaar nog maar rond de 34
miljoen over. De CLSK wil i.v.m. de MATEX problematiek haar vlieguren reduceren, dit brengt weer
hogere kosten voor inhuur met zich mee.
f) C-B&TCo geeft aan dat men voornemens is om in het investeringsbudget een bandbreedte van 10
miljoen euro te realiseren voor logistieke voertuigen, b.v. de witte vloot voertuigen die voor heel
Defensie ingezet wordt.
g) De personele vulling bij de DVVO is problematisch, momenteel is 25% van de projectleider functies
niet gevuld.
B&TCo
a) Men is druk met SAP en de visie transport, hoe gaat men nu de transport keten inrichten?
b) Personele aanwas vanuit de ROC opleiding ‘Veiligheid en Vakmanschap’ (Veva) valt tegen.
c) Binnen het CLAS heeft men een tekort van 86 luitenants. Bij de B&T loopt men, na verwachting in
2017, in op deze tekorten. Een derde luitenantsstoel blijft noodzakelijk.
d) Er wordt gekeken naar de snellere vernieuwing van de zgn. C-systemen (o.a. Bad-was installatie) i.s.m.
MATLOGCO, in het DIP staan diverse projecten pas in 2027 gepland.
e) Samenwerking met de industrie; er wordt een bezoek gebracht aan Kuehne & Nagel voor een
samenwerkingsverband en de uitwisseling van personeel (inbreng in het TCP voor meerdere maanden).
C-11 Bevocie LMB AASLT

a)

Geeft aan dat men druk is met het Airdrop concept. Op 25 mei heeft de demonstratie Airdrop op Deelen
plaatsgevonden.
b) CLSK heeft het plan om van de VLB Deelen weer een actief vliegveld te maken.
c) Intern kijkt men naar de ondersteuning van de Airborne Taskforce en de samenwerking met de Duitse
Division Schnelle Kräfte (DSK).
d) Duitse IATA opleiding wordt in Nederland niet erkend.
6) C-OTCRij
a) Geeft aan dat er vanuit de OTCRij zitting wordt genomen in het bureau Geschiedschrijving.
b) Indien er steun benodigd is vanuit het regiment kan men een beroep doen op het OTCRij.
c) In 2016 wordt er gestart met een Defensie Chauffeurs Wedstrijd (DCW). 200 collega`s zijn benodigd
om deze dag tot een succes te maken. Verzoek is om af te stemmen met het jaarprogramma B&TCo.
d) C geeft aan dat OTCRij meer is dan de Defensie rijschool en doelt dan op de verbreding naar de rest
van de overheid, b.v. ambulancediensten, de Nationale Politie, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf.
Daarnaast meer focus op training, gevorderden opleidingen, heftruck opl, speciale trainingen.
e) Maatwerk voor vervolgopleidingen blijft mogelijk.
f) Centralisatie van rijopleidingen ligt nog te gevoelig. De rijschool bij het DGLC (CLSK) is formeel nog
niet aan te sturen door C-OTCRij.
7) OTCLog
a) Geeft aan dat er recentelijk een bezoek gebracht is aan de Logistik Schule der Bundeswehr en dat men
denkt aan een uitwisselingsprogramma met Duitse militairen.
b) DEU-opleidingen in gevaarlijke stoffen zijn niet in Nederland geaccrediteerd. Een extra lesdag d.z.v.
een Nederlandse militaire instructeur zou een oplossing kunnen bieden. Uitbesteding civiel gaat veel
geld kosten.
c) Reorganisatie OTCLog; voorbereidingen lopen, formeel nog geen toestemming om te starten.
d) VEVA OO B&T krijgt meer body, soldaten, korporaals zijn vaak ‘watervallers’ vanuit GROP
(Grondoptreden; bedoeld voor de manoeuvre) en zijn niet allemaal geïnteresseerd in logistiek.
e) BGO-TGT(Beroeps Gericht Opleiden - Taakgericht Trainen) moet formeel worden ingebed en krijgt
steeds meer aandacht.

Jaarverslag 2016 Sectie FTA/FTW
Algemeen
Hieronder vindt u informatie over de gewijzigde zaken op personeelsgebied in het jaar 2016 van het Dienstvak
Logistiek, Regiment Bevoorrading en Transport.
Buiten de personele sterktes en de invloeden daarop wordt tevens het nieuwe plaatsingsbeleid onderbouw wat een
jaar eerder, in 2015, zijn intrede deed verder uitgelegd. Hiervoor zijn nl de taken en functies binnen het bureau
FTA/FTW B&T uitgebreid en is er een loopbaangebeleider FTW B&T in de rang van Kap aan de sectie toegevoegd.
Op dit moment bestaat de sectie uit 1 x Majoor FTA, 1 x Kap LBB FTW Off, 2 x Aoo LBB FTW OO en 1 x burger
schaal 7 LBB FTW Kpl en Manschappen.
Voor wat betreft de bovenbouw zijn er geen wijzigingen in het vigerende beleid en blijft hiervoor het DFTP van
toepassing.
35. Historie huidige P beleid
a. Voordat ingezoomd kan worden op het jaar 2016 eerst een samenvatting van het huidige beleid op
personeelszaken. In 2006 is het Flexibele Personeel Beleid ingevoerd (FPS). In dit beleid spreekt
men van aanstellingen in 3 fases. FPS fase 1 is de initiële aanstelling inclusief startfunctie, FPS
fase 2 betreft de vervolgfunctie en afhankelijk van Stand/Rang zijn hier een aantal jaren aan
gekoppeld. In deze fase wordt het personeel door middel van een Doorstroombesluit (DSB)
gewogen door de organisatie. Indien de militair voldoet aan de diverse criteria (o.a. gewenste
loopbaan/functies vervult, loopbaan opleidingen voltooid) wordt hij in een FPS fase 3 aangesteld.
In principe betreft het hier dan het contract tot FLO datum. Directie P&O is hierin onderverdeeld in
3 vakgebieden: P&O, LBB en FTW, die ieder hun werkgebieden en taakverdeling in het P proces
hebben. Belangrijk document hierin zijn de richtlijnen C PLC van oktober 2016 waarin de diverse
regelgeving en taken opgenomen zijn.
b. Voor de Officieren en OO is in dit beleid het DFTP van toepassing. In het kort houdt dit in dat het
personeel belangstelling dient te tonen op functies die opgenomen zijn in een vacaturebank.
Militairen die voldoen aan de gestelde eisen v.w.b. rang, bevordering, functie eisen etc. worden, al
dan niet na indienen CV en motivatiebrief, uitgenodigd door de cdt voor een sollicitatiegesprek.
De meest geschikte kandidaat krijgt dan de functie toegewezen.
i. In 2015 is er voor de onderbouw Off en OO een nieuw plaatsingsbeleid gekomen. Voor
verdere uitleg plaatsingsbeleid onderbouw per 2015 zie punt 5.
c. Nadat in eerste instantie ook bovenstaande voor de manschappen en korporaals gold is later voor
deze categorie Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) in het leven geroepen.
Door middel van verplaatsingsplannen, die door de Personeelsfunctionaris van de eenheid en de
Cdt gemaakt worden, kan deze categorie van functie wisselen. De burger medewerker sectie FTW
speelt hier een rol in als coördinator tussen de diverse eenheden en personeelsdiensten.
36. Personele sterkte Regiment Bevoorrading en Transport op 01012016 en 3112016

525/510

Off

-

1052/1001

OO

1079/1090

Kpl/
Sld

1e cijfer stand per 01012016, 2e cijfer stand per 31122016

37. Verklaring verloop personele sterkte
a. 25 personen met FLO
b. 7 personen met ontslag eigen verzoek
c. Knelpunten

i. Het bestand OO B&T FPS fase 3 is aan de hoge kant binnen het Regiment. Hierdoor is de
looptijd in rang voor de Sgtn in vele gevallen langer dan 12 jaar en varieert dit tussen de
15 en zelfs 20 jaar.
ii. Bovenstaande categorie behoorde tot de groep knelpunten en heeft gebruik gemaakt van
het SBK 2012.
d. Instroom
Over het algemeen blijft de werving achter op de benodigde aantallen instroom en wordt de
aanstellingsopdracht (AO) niet voor alle categorieën gehaald. Diverse redenen liggen hieraan te
grondslag waarbij de aantrekkende arbeidsmarkt en het uitblijven van een cao belangrijke externe
factoren zijn. Intern is er in het jaar 2016 een start gemaakt met bezien en aanpassen aantallen
instroomplaatsen.
i. Instroom Off 24
ii. Instroom OO 9
iii. Instroom Manschappen 59
38. Vacatures; O plaat versus P plaat
a. In dit jaar is een start gemaakt met herlabelen van diverse functies, zo is kritisch gekeken naar de
functies met een Log Alg label en Alg. Daar waar mogelijk en de FuBe duidelijkheid gaf zijn deze
naar 1 van de W/D gelabeld. Hierdoor is de Delta arbeidsplaatsen en (geoorloofde) personele
bezetting verder uiteen gelopen.
b. V.w.b. de categorie Off zit het grootste deel van de vacatures in de rang van Luitenant. Hierdoor is
de maatregel getroffen dat er (in principe) 3 functies in de rang van Lnt vervuld gaan worden,
alvorens men overgaat naar een naast hogere rang. Uiteraard zijn hier uitzonderingen mogelijk en
dient er ook ruimte te zijn voor deze doorstroom.
39. Invoering nieuw plaatsingsbeleid onderbouw (project ZELDA)
a. Medio 2015 is met project ZELDA een nieuw plaatsingsbeleid onderbouw Off en OO in het leven
geroepen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de sectie FTW is uitgebreid zie algemeen) en de taken en
verantwoordelijkheden verandert zijn. Hieronder een overzicht van de wijziging en procedures:
i. Onder de onderbouw wordt verstaan Off, alle Lnt en Kap functies, OO, alle sgt/sgt1
functies.
ii. Vacatures onderbouw worden nog in 2 zgn batches gepubliceerd, deze batches lopen
respectievelijk van 0101 tot 3006 (Batch 1) en 0107 tot 3112 (Batch 2).
iii. Publicatie vacatures zijn in maart en september van elk jaar.
iv. Alle onderbouw militairen met een DEF in 1 van de tijdvakken batches, worden een jaar
voor hun DEF door de loopbaanbegeleider Off /OO uitgenodigd voor een
verplaatsingsgesprek. Hierin wordt de loopbaan, wensen en mogelijkheden vervolgfunctie
besproken en advies uitgegeven.
v. Aan de hand van dit gesprek dienen de militairen belangstelling te tonen op de vacatures.
vi. Na sluiting vacaturebank gaan de loopbaan begeleiders adhv getoonde belangstellingen en
vacatures personen matchen op een functie.
vii. In een zgn matchingsweek waarin alle vertegenwoordigers FTW Off en OO bij elkaar
komen worden de diverse vacatures besproken en verdeeld waarbij in vele gevallen
rekening gehouden dient te worden met Prio stellingen vanuit de organisatie.
viii. Na afsluiting matchingsweken worden de militairen op de hoogte gesteld door de
respectievelijk LBB, tevens worden de P&O functionarissen geïnformeerd.
ix. Met een kennismakingsgesprek tussen de nieuwe Cdt en de militair wordt de
matchingcyclus afgesloten. Bij een positief gesprek wordt door de P&O functionaris een
Beslissingslijst (BL) opgemaakt en is de nieuwe plaatsing een feit. Door deze nieuwe
systematiek weet de militair ongeveer een jaar van te voren zijn nieuwe plaatsing.
x. Plaatsingen onderbouwmilitairen geschieden nog op 1-4 en 1-10 van het jaar.
b. Door deze nieuwe opzet is de sollicitatie plicht voor onderbouw verdwenen en geeft dit ook Cdtn
minder belasting. Er wordt immers maar 1 persoon aangeboden die bodemgeschikt is voor de
functie. Eventuele opleidingen worden bij voorkeur in het jaar voor plaatsing gevolgd een en ander
in overleg tussen de oude en nieuwe Cdt.
c. De eerste evaluaties zijn verdeeld, zowel vanuit de zijde van de militair als de Cdt zijn er positieve
en negatieve ervaringen. De verbeterpunten worden zoveel mogelijk direct opgepakt in de nieuwe
batches.

40. Loopbaansporen B&T
In 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling “boekje loopbaansporen Off en OO B&T”. Opzet is op
initiatief van LTC sectie OTZ en KC OTCLOG eind 2016 gemaakt met medewerking van diverse eenheden
en commandanten. Sectie FTW/FTA heeft hierin een adviserende rol gehad vwb regelgeving P beleid,
functieduur etc etc.
Verwachting is dat het document medio 2018 afgerond is.
41. Overige ontwikkelingen
Op het gebied van verder uitwerken functionalisaties krijgen de nieuwe ontwikkelingen steeds meer handen
en voeten. In 2016 is een start gemaakt met het aanstellen van een FTA en diverse LB Off en OO voor deze
nieuwe categorieën. Verder is er een start gemaakt om de diverse militairen die werkzaam zijn in deze
gebieden een subcategorie te geven waardoor ze uit het organieke bestand overgaan naar de
functionalisatie. Dit categoriseren gebeurt in overleg met de militair en de FTA/FTW huidig en nieuw.
Voor het personeel van ons Regiment wat deze zgn “overstap subcategorie” maakt betekent dat dan dus
ook dat zij “afscheid” nemen en in de toekomst onder een andere FTA gaan vallen. Voor als nog blijven zij
wel het organieke embleem behouden maar tellen ze niet meer mee in de sterkte van het bestand.
De functionalisaties zijn ondergebracht in 3 gebieden.
a. Personeel en Organisatie (P&O)
b. Communicatie en Engagement (C&E)
c. Inlichtingen en Veiligheid (I&V)

Regimentsgenoten die ons in 2016 zijn ontvallen,
voor zover bij ons momenteel bekend.
Officieren:
• 15 februari

Kol bd AAT Jan de Boer
- oud Commandant 1 NL-BE VN Tbat

• 19 februari

Lkol B&T (Res) E.F.W. Bleeker

• 15 mei

Lkol bd van de Aan- en Afvoertroepen

H.J. Molenkamp (69 jaar) – Lid in de orde van Oranje Nassau met de
zwaarden , oud Commandant 1 NL-BE VN Tbat
• 2 augustus

Maj (res) bd van de Aan- en Afvoertroepen
J. Feuerstein

• 19 augustus

Lkol (res) bd van de Intendance
J.A. van Halteren (80 jaar)

Onderofficieren:
• 18 november Sgt (BD) Ed Sander
Manschappen, dan wel rang onbekend:
• Onbekend
G.J. Engbers

1-1 AAT

• 1 januari

P.G. Dorsthorst

1-1 AAT

• 18 februari

A.J.M. van ’t Erve

34 AAT

• 18 februari

A. van Veghel

43 AAT

• 28 februari

V.A. Welten

43 AAT

• maart

G. Gameren

32 AAT

• 1 maart

J. Veltman

1-1 AAT

• 7 maart

P.J. van den Bosch

1-1 AAT

• 8 maart

C. van Woensel

41 AAT

• 5 april

J. Klein

31 AAT

• 7 april

A. IJpelaar

30 AAT

• 25 april

Goeman

2-1 AAT

• 26 april

J. Kruiswijk

• 27 april

D.N. Speksnijder

• 1 mei

T.J. Visser

35 AAT

• 15 mei

J. van Zwieten

31 AAT

• 30 mei

G.J. van de Kolk

30 AAT

• 15 juni

J. Ypenburg

35 AAT

• 11 juli

H. Douwes

34 AAT

• 27 juli

C.R. Kaal

2 AAT OVW

• 8 augustus

J. Scholte-Lubberink

• 20 augustus

A. van der Bent

41 AAT

• 26 augustus

P.C. van Zuijderduijn

31 AAT

• 28 augustus

P.A. Spek

1-1 AAT

• 3 september

P.J.A. Jollie

1-1 AAT

• 25 september

A. de Vos

1-1 AAT

• 12 oktober

W.F. Stork

14 AAT

• 7 november

J.A. Drent

2-1 AAT

• 9 november

F.M.A. Melis

7 AAT OVW

• 11 november

I.A. van der Spek

35 AAT

• 26 november

J. van den Burg

• 1 december

C. Ravesteijn

2 AAT OVW

• 1 december

J. Dik

37 AAT

• 2 december

H. Bergsma

41 AAT

