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Als zojuist aangetreden Regimentsadjudant
wil ik een kort verslag doen van de ceremo-
nie van 22 juni. Ik maak van deze gelegen-
heid gebruik om mij voor te stellen en mijn
doelstellingen voor de komende periode
duidelijk te maken.
Als eerste dus de overdrachtceremonie. In
tegenstelling tot eerdere functieoverdrach-
ten ging deze overdracht niet gepaard met
een FLO en was er ook geen bijzondere ge-
legenheid zoals de Verjaardag van de Ver-
bindingsdienst. Met slechts een minimaal
beschikbaar budget is er door de vertrek-
kende RA een sfeervolle ceremonie op po-
ten gezet, waar het aantal uitnodigingen –
vanwege dat budget – beperkt gehouden
werd. Namens ons, excuses aan hen die wel
een uitnodiging verwacht hadden, maar die
niet hebben gekregen.
In zijn toespraak benadrukte de Regiments-
commandant (RC), lkol C.T. Jongerius de
– o zo belangrijke – ’Esprit de Corps’ nog
maar eens en bedankte hij de aftredende RA
voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen 26

maanden. Hij sprak de wens uit dat de ko-
mende RA dezelfde medewerking en steun
van de leden van ons Regiment zal krijgen
als zijn voorganger.

Als blijk van waardering kreeg de aooi de
Gussem tijdens de ceremonie de gouden
draagspeld van ons Regiment opgespeld.
Het feit dat deze onderscheiding in het ver-
leden slechts zelden is uitgereikt benadrukt
de grote waardering die hiermee wordt uit-
gesproken over de wijze waarop hij zich in
de afgelopen tijd heeft ingezet voor ons Re-
giment.
Met het teruggeven van de cane (de func-
tiestok) gaf de vertrekkende RA op symbo-
lische wijze zijn functie terug aan deRC, om
vervolgens in een toespraak terug te blikken
op de afgelopen periode. Tot slot werd hij
door de RC en de Schooladjudant, de aooi
Peter van de Heijden, bevorderd tot Staf-
adjudant. Aooi de Gussem werkt inmiddels
alsPCvaneenopleidingspelotonopdeKMS
in Weert.

De te installeren ‘nieuweRA’werd,omringd
door een zo gemêleerd mogelijke groep on-
derofficieren (sergeant (der eerste klasse),
sergeant-majoor en adjudant-onderofficier)
afkomstig van diverse onderdelen (CISbn,
Cavalerie, 11 Afdeling Rijdende Artillerie,
C2Ost-element en Luchtmobiele Brigade),
naar voren gebracht om zich te melden bij

REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN

FUNCTIEOVERDRACHT RA

Op maandag 22 juni 2009 heeft de functieoverdracht van Regimentsadjudant
(RA) van het Regiment Verbindingstroepen plaatsgevonden. Dit gebeurde in het
bijzijn van de Wapenoudste, brigadegeneraal Th. Ent op de Simon Stevinkazer-
ne in Ede. Tijdens een korte ceremonie is afscheid genomen van de aftredende
RA, de aooi Henrie de Gussem en trad de nieuwe RA, de aooi Bert Oost, aan.

In dit artikel doet de zojuist aangetreden RA, de aooi Bert Oost, daar verslag van
en stelt hij zich aan u voor.
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de RC. Na het wisselen van de rangonder-
scheidingstekens (van compagniesadjudant
naar regimentsadjudant is feitelijk geen be-
vordering, maar wordt door velen gelukkig
wel zo gezien en door mij ook zo ervaren)
werd de aanstelling als RA van het Regiment
Verbindingstroepen bekrachtigd met het
overhandigen van de cane.

MIJN DOELSTELLINGEN ALS RA
Om te beginnen wil ik voortborduren op
datgene wat mijn voorganger al heeft opge-
pakt. Omdat ik mij bewust ben dat menig-
een geen idee heeft over wat de RA achter
de schermen uitvoert wil ik zo veel mogelijk
eenheden bezoeken zodat ik de hoofdtaak,
fungeren als de ogen en oren van het Regi-
ment, invulling kan geven. Ik ben, net als
mijn voorganger(s), belast met de represen-
tatie van ons Regiment, het ceremonieel, de
tradities en de Esprit de Corps. Ik wil samen
met deRCmijn bijdrage leveren aan het ver-
der uitbouwen van de Roadmap Regiment,
zoals die langzamerhand vorm krijgt. Wat
ik tijdens mijn aantreden al heb gememo-
reerd blijft als een paal boven water staan: ik
hoor graag ook van jullie kant wat jullie be-
langrijk vinden in mijn takenpakket. Ik ver-
zoek u mij te informeren over bijzonderhe-

CIVIELE EN OPERATIONELE
STAAT VAN DIENST AOOI
OOST

Ik ben geboren inGameren (april 1964)
als de helft van een tweeling en mo-
menteel woonachtig in Biddinghuizen.
Ik ben gehuwd en vader van een zoon
(15) en twee dochters (8 en 12).
In mijn vrije tijd sport ik (hardlopen,
wielrennen en skeeleren) en ik combi-
neer het dagelijkse ‘heen en weer rijden’
met mijn hobby – motorrijden.

1988/1989 MFO Rotatie 39, El Go-
rah (Sinaï), Desk Sergeant

1991/1992 MFORotatie 55, Sharmel
Sheikh(Sinaï),CSMZuid-
kamp

1999/2000 KFOR 1, Prizren (Koso-
vo), CA ADOST Com-
pagnie

2001/2002 SFOR 11, Bugojno (Bos-
nië), toegevoegd sectie 6
42 Painfbat

2004 SFIR 3, As Samawah
(Irak), sectie 6 NSE

den als medaille-uitreikingen, vertrek naar
enaankomstuit inzetgebiedenenanderebij-
zondere gelegenheden waarbij u de verte-
genwoordiging van ons Regiment gewenst
vindt. Bedenk ook wat u voor het Regiment
kunt betekenen. Alleen kan het Regiments-
commando (1 ½ VTE) het niet. Gelukkig
heb ik mogen vaststellen dat er al een hoop
vrijwilligers zijndieveelwerkverzetten (vaak
terug te vinden op onze site
www.verbindingsdienst.nl) en bovendien
hebben velenmij na deoverdracht reeds per-
soonlijk of middels mail hun steun toege-
zegd, waarvoor mijn hartelijke dank.

Als laatste wil ik eindigen met de woorden
waarmee ik ook mijn toespraak op 22 juni
afsloot:

“Ik heb er zin an!!”

De Regimentsadjudant
Aooi Bert Oost

VERENIGING INFORMATICI DEFENSIE
BELOONT DE BESTE SCRIPTIE OF
PUBLICATIE OVER IV EN ICT

Eén van de doelstellingen van de VID is
het bevorderen van de uitbreiding van de
deskundigheid op het gebied van infor-
matica. Om deze doelstelling te realiseren
kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis
scriptieprijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als
jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een
scriptie, publicatie of artikel over een on-
derwerp binnen het vakgebied IV of ICT.
De scriptie, publicatie of het artikel be-
handelt, bij voorkeur, een actueel (De-
fensie-) probleem binnen de IV of ICT en
mag als uitzonderlijke prestatie worden
beoordeeld. De prijs bestaat uit een geld-
bedrag van € 250 en een bijbehorende
tastbare herinnering.

In 2008 werd de René Olthuisprijs toe-
gekendaanmajHermanRump,werkzaam
bij 11 Air Manoeuvre Brigade, met een

prikkelend artikel over de relatie tussen am-
bities, beleid en uitvoering, bezien vanuit
een praktische operationele insteek van In-
formation Management Officer Task Force
Uruzgan. Naast het geldbedrag en de sculp-
tuur, ontving de maj Rump uit handen van
hetHoofdDIO,SchoutbijNachtHankOrt,
een ticket voor een bezoek aan de grootste
IT-expo van Europa, de CeBIT in
Hannover.

De VID nodigt u uit uw scriptie, artikel of
publicatie bij de Commissie Toekenning
René Olthuis VID Scriptieprijs aan te bie-
den voor mededinging naar deze prijs in
2009. Door de VID is een apart reglement
opgesteld met daarin de voorwaarden waar-
aan een scriptie, publicatie of artikel moet
voldoen. Het hele reglement kunt u down-
loaden van de intranetsite van de VID

(http://intranet.mindef.nl/portaal/
service/verenigingen/vid/index.aspx) of
opvragen bij de secretaris van de VID
(Secretaris.VID@mindef.nl).
Uwmededingingvoordescriptieprijs kan,
bij voorkeur, elektronisch aan de com-
missie worden aangeboden door tussen-
komstvanbovenstaandmailaccountofan-
ders per post, gericht aan VID, t.a.v.
Commissie René Olthuisprijs, Dodden-
daal 17, 6715 JV Ede (Gld).

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 ok-
tober 2009. De Commissie zal, bij vol-
doende aanbod, in een speciale bijeen-
komst van de VID de winnaar bekend
maken. De winnaar wordt dan ook in de
gelegenheid gesteld aan de leden van de
VID zijn of haar scriptie, publicatie of ar-
tikel kort toe te lichten.


