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Toekenning en uitreiking van dit insigne vindt zo snel mogelijk plaats na de gebeurtenis die tot de voordracht heeft geleid,
bij voorkeur nog tijdens de missie. Maar omdat het Gevechtsinsigne met terugwerkende kracht tot 1 juni 2001 is ingesteld,
hebben we nu te maken met een ‘inhaalslag’.

“De operaties - in dit geval – in Afghanistan
zijn bijzonder complex, waarbij de dreiging
van bermbommen, hinderlagen en zelf-
moordaanslagen altijd aanwezig is. En hoe-
wel dit conflict niet gaat om het vernietigen
van de Taliban, maar om het winnen van het
vertrouwen van de bevolking, blijft de inzet
van de coalitietroepen tijdens vele operaties
voorlopig hard nodig. De bevolking van Af-
ghanistan verdient een betere toekomst. U
heeft, zoals velen, uw steentje hieraan bij-
gedragen.”

“Achter elk insigne schuilt een persoonlijke
ervaring; een ervaring en beleving die voor
iedereen anders is. En dat geldt ook voor jul-
lie. En dan maakt het niet uit of het in San-
gin (Helmand) was of in de Baluchi Vallei.
Maar één ding is zeker: u zult die u ervaring
voor altijd met u mee dragen.”
(citaat uit de toespraak van lkol De Feiter)

Door Commandant 101 CIS Bataljon, lkol
ir. Hamelink, zijn gevechtsinsignes uitge-
reikt aan : sgt1 Van Belle (ISAF 3), sld1 Van
Bruggen (ISAF 3), sgt DeHeer (ISAF TFU
1 BG-2), smi Kok (ISAF TFE 6), sld1 Pol-
man (ISAF 3), sgt Van Rijn (TFU(3)/BG-
4), sld1Schuurman (ISAFBG-8) enkplVas-
seur (ISAF BG-7)

REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN

GEVECHTSINSIGNES VOOR VERBINDELAREN

signe uit handen van Commandant 103
ISTAR bataljon lkol De Jong.

Tevens werd bij die gelegenheid doorC 103
ISTAR bataljon, het draaginsigne gewon-
den uitgereikt aan smi Frans de Moel.

Sgtt Van Lith, sgtt Meijer en sgtt Sprangers ontvingen op 1 november 2010 het gevechtsinsigne uit handen van de

commandant School Verbindingsdienst, lkol De Feiter.

Voor het front van de Leeuw, die symbool staat voor de

gevechtshandelingen tijdens de meidagen 1940 in

Rotterdam, ontvingen sgt1 Van Houcke en sgt1

Batista Silva op 3 november 2010 het gevechtsinsigne

uit handen van de commandant School

Verbindingsdienst, lkol De Feiter.

HET GEVECHTSINSIGNE
‘ Het gevechtsinsigne is een individueel –
invoorkomendgevalpostuum-toeteken-
nen insigne dat door de Commandant der
Strijdkrachten wordt toegekend. Om in
aanmerking tekunnenkomenvoorhetge-
vechtsinsigne dient te zijn deelgenomen
aan een militaire operatie waarbij sprake is
van vijandelijk optreden met direct vuur
of hiermee vergelijkbare gevechts-om-
standigheden. Betrokkene dient conform
de vigerende ‘rules of engagement’ aan het
gevechtscontact te hebben deelgenomen.
Hieronder valt iedere vorm van actief en
adequaat handelen tijdens deelname aan
dat gevechtscontact.’

Smi Frans de Moel (102 EOVcie) ontvangt het

draaginsigne gewonden uit handen van C 103

ISTAR bataljon lkol De Jong.

Van het genoemde personeel zijn dit de gege-
vens waarover de redactie van Intercom kan
beschikken. Hoewel dit artikel met grote zorg-
vuldigheid is samengesteld, kan het zijn dat
de informatie niet volledig is.

Op 4 november 2010 ontvingen kpl1 Derks
(ISAFBG7), kpl1Dewnarain (DTFSFTU),
aoo Van denHeuvel (ISAFTF-4), kpl1Me-
ijer (ISAF BG-7), sgt1 Pinedo (ISAF BG-
7), sm Poortenga (TFU-3), kpl1 Samploni-
us ( (TFU-4), aoo Vughts (TFU-4), kpl1
Van Wijnen ((TFU-3), kpl1 Bruggink
((TFU-9), smHebink (TFU-9), kpl1Keuck
(TFU-9) en smi De Moel (TFU-9), allen
werkzaam bij 102 EOVcie het gevechtsin-


