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Deze RDTF moest in de periode van juli
2010 tot mei 2011 alle personeel en mate-
rieel beheerd en beheerst uit Zuid-Afghani-
stan weghalen en aanbieden aan het Move-
ment Control Centre (MCC) van staf CLAS.
Het MCC droeg zorg voor het strategisch
transport per schip en vliegtuig naar Eind-
hoven, voor personeel en Coevorden, voor
materieel. In Coevorden zal het Operatio-
neel Ondersteuningscommando Land
(OOCL) de containers en boxpallets uit-
pakken en aanbieden aan de DMO-bedrij-
ven zodat het materieel schoongemaakt en
hersteld kan worden. Door het materieel zo
snel mogelijk weer inzet gereed in te laten
stromen bij de eenheden van CLAS moet
een bijdrage geleverd worden aan de reset
van CLAS.

TAAK REDEPLOYMENT
BATALJON (REDBAT)
Het redeployment bataljon bestond uit een
transportcompagnie en een innamecom-
pagnie. De transportcompagnie had als taak
het transporteren van het materieel tussen
de bases. De innamecompagnie is de een-
heid waar het materieel door de bruikleen-
functionarissen ingeleverd werd. Daar werd
geregistreerdwat en vanwiematerieeelwerd
ingenomen. Het materieel werd ingedeeld
in matgroepen, ingepakt in boxpallets en
containers en transportgereed gemaakt.

OPWERKEN
Lokatie
Toen we met opwerken begonnen had de
Charliecompagnie geen plv. cc, dit bete-
kende dat ik zowel de Charliecompagnie
moest aansturen als de stafcie RDTF. Daar-
om heb ik besloten om de opwerking niet
bij staf RDTF in Ede te doen. Dit heeft he-
laas geleid tot onduidelijkheden die hebben
voortgeduurd tot tijdens de uitzending.Een
volgende keer zou ik me hard maken voor
een stafstafcie en dan opwerken op de loca-
tie van de staf.

Opwerken
Het SMT (SociaalMedisch Team) werd op-
gewerkt door de G1; dit gebeurde met de
meeste specialisten.

Het opwerktraject voor het C2Ostpeloton
was een samenwerkingsverband tussen de
ciestaf, stafcie RDTF en de SCIM cell. (De
RDTF werkte volgens het nieuwe stafcon-
cept waarbij de G6 deel uitmaakt van de
SCIM cell)
Het C2Ostpersoneel moest, net als de voor-
gangers vandeTFU,werkenmetdiverse sys-
temen die we in Nederland niet gebruiken
of niet gebruiken bij 101 CISbat. Dit bete-
kende dus veel omscholen op andere syste-
men, vooral radio-systemen. Dit gebeurde
in goede samenwerking met en veelal bij de
school VBDD. Ook de JCG in Stroe heeft
mensen wegwijs gemaakt op diverse syste-
men.

UITZENDING
Om de komst van de RDTF voor te berei-
den was in april 2010 een MIDQT (Mate-
rial Inventarisation Diagnostics and Quar-
termaster Team) uitgezonden. Hier hoorde
ook een team verbindelaren bij die het net-
werk voor de RDTF uitrolde, inclusief di-
verse specifieke logistieke systemen. Na ver-
trek van de TFU op 1 augustus gingen zij
over naar de OT (organisatietabel) van de
stafcie RDTF.
Tijdens de verkenning van de ciescomman-
dogroep, eind mei 2010, konden er al goe-
de afspraken gemaakt worden met het
MIDQTpersoneel enmet het toen nogNe-
derlandse basiscommando.
Op 22 juni vertrok de commandogroep van
de compagnie met de distributie-/handlan-
gersgroep om de staf RTF te helpen bij hun
ontplooiing. Na een acclimatisatieperiode
kwamen ze op 29 juni
aan op Tarin Kowt.
Het grootste deel van
het C2Ostpersoneel
vertrok op 6 juli. Het
laatste personeel ver-
trok 17 augustus.
Snel na aankomst bleek
dat er veel zaken gin-
gen veranderen. De
zelfstandigheid waar
de RDTF naar streefde
was juist erg belastend
voor de coalitiepart-

ners. De basis Tarin Kowt was te klein om
al dat personeel te kunnen herbergen. On-
der leiding van de plv. commandant RDTF
werd een plan gemaakt omde terugkeermet
minder mensen te kunnen doen. RC-South
en CTU (Combined Team Uruzgan; AUS
en USA opvolgers TFU) verklaarden zich
bereid om de konvooien van de RDTF te
beveiligen en verder, zoveel als mogelijk, te
steunen in de terugverplaatsing van de Ne-
derlanders.
In mei was – vanwege de toen al bekende le-
geringsproblemen gedurende de maand ju-
li – besloten om de manoeuvre-eenheden
van de RDTF in augustus in te laten rote-
ren. Nu de CTU bereid was om de kon-
vooien te begeleiden en bleek dat de TFU
alle kleine bases al had overgedragen werd
besloten de manoeuvre-eenheden niet te la-
ten komen. Dit had tot gevolg dat het per-
soneel van de staf-RDTF dat belast was met
de aansturing van de manoeuvre-eenheden
ook niet meer nodig was. De transport-
compagnie en een groot deel van de genie
vervielen ook. Het was een beslissing die
hard aankwambij het personeel, dat zijn uit-
zending zag eindigen vlak voordat hij was
begonnen. Een enkeling was zelfs al in het
uitzendgebied en zag zijn functie vervallen.
Voor de stafcie betekende het o.a. dat een
deel vanhetC2Ostpersoneel overbodigwas.
Daar was in de voorbereiding al een beetje
op gerekend.Het getroffen personeel had al
een late datum voor inrotatie gekregen. De
militaire Nederlandse tolken hoefden ook
niet te komen. De nog in het gebied aan-
wezige tolken werden wel toegevoegd aan
de stafcie.
Voor de stafcie had het wel tot gevolg dat
er wat eenheden opeens gevormdwerden of
nergens meer bij hoorden en nu dus toege-
voegd werden aan de stafcie. Dit waren on-
der andere twee wachtdetachementen, één
op Tarin Kowt en één op Kandahar Airfield.
Zij moesten de gebieden waar de RDTF al

RDTF TAAK- EN SAMENSTELLING

In 2008 is al begonnen aan het voorbereiden van een eventuele terugkeer van de
Nederladse deelnemers uit Uruzgan. In 2009 werden de plannen steeds concre-
ter en in februari 2010 viel het politieke besluit dat Nederland geen bijdrage meer
zou leveren aan de Task Force Uruzgan (TFU) van de International Security
Assistance Force in Aghanistan.
Om volledig zelfstandig op te kunnen treden, zonder de andere eenheden inUruz-
gan tot last te zijn, werd een RDTF (Redeployment Task Force) samengesteld.

Majoor P.L.A Kerkhoffs, commandant Stafcie RDTF
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het ingenomen materieel opsloeg bewaken
in de uren dat er geen werkzaamheden ver-
richt werden. Dit betekende dus 4 maanden
lang avond/nachtwacht. Het was voor dit
(logistieke) personeel het enige alternatief
voor naar huis gestuurd worden. Zij ver-
richtten deze (saaie) taak dan ook niet altijd
met evenveel plezier, maar wistenwat het al-
ternatief was.
In juli werd door de commandant RDTF,
bgen Jan Broeks, een uitzendvlag uitgereikt
aan de Charliecompagnie van 101 CISbat
vanwege de uitzending als stafcie RDTF. In
de tijd van SFOR zijn er meer uitzendvlag-
gen aan verbindingscompagnieën uitge-
reikt. Deze vlaggen liggen bijna allemaal in
het museum omdat de compagnieën opge-
heven zijn. De Charliecompagnie van 101
CISbat is nu weer de eerste verbindings-
compagnie met zo een vlag.
De commandopost van de RDTF is gedu-
rende de uitzending binnen kamp Holland
enkele keren verplaatst. Dit betekende voor
de stafcie dat ze gedurende deze afbraak-
missie ook steeds opnieuw moesten inrich-
ten.
Gedurende het verloop van de uitzending
werden alle eenheden steeds kleiner, zo ook
de stafcie. Als personeel geen werkmeer had
danwerdhet teruggestuurdnaarNederland.
In oktober ging het personeel van de stafcie
dat was geplaatst op Deh Rawod, naar huis.
Op 17 december kwam het laatste deel van
destafcie,vooralC2Ostpersoneelnaeensuc-

cesvolle uitzending, aan in Nederland. Het
betrof de laatste 21 personeelsleden van de
compagnie die op zijn sterkst 90 perso-
neelsleden telde.
Het was een mooie uitzending, die voor ie-

dereen leerzaam was. De uitzending vergde
wel veel van de flexibiliteit van het perso-
neel. Uiteindelijk is de uitzending het
zwaarst geweest voor de mensen die niet of
slechts heel kort op uitzending gingen.

DE SAMENSTELLING VAN HET REDEPLOYMENT BATALJON

Staf RDTF
De staf was een eigen eenheid onder leiding van de chef-staf. Door het diverse optreden
en de vele expertises die in de staf vertegenwoordigd moesten worden was het een be-
hoorlijk grote staf.

Het redeployment bataljon bestond vooral uit personeel van 200 Bevo & Transportbatal-
jon.

Een geniecompagnie
De kern van de geniecompagnie werd gevormd door 104 Geniecompagnie, aangevuld
met pantsergenisten van de 13e Brigade en personeel van de Explosieven Opruimings-
dienst Defensie (EODD).

Een logistieke compagnie (logcie)
De logcie was er voor de interne logistiek van de RDTF en andere Nederlandse eenheden
op kamp Holland (Tarin Kowt (TK)) en Camp Hadrian (Deh Rahwod (DRW)).
Één van de grootste sub eenheden is de role2. De role2 op TK is op 1 november over-
genomen door de Amerikanen. Verder bestond de logcie uit een B&T-detachement en
een hersteldetachement.

Manoeuvre-eenheden
In eerste instantie zouden er een verkenningspeloton en twee infanteriecompagnieën deel
uitmaken van de RDTF. Een compagnie mariniers en een compagnie van de luchtmobiel
brigade.
In april 2010 werd duidelijk dat er slechts een infanteriecompagnie nodig was omdat het
merendeel van de patrol bases al door de TFU overgedragen waren. Hierdoor hoefden er
minder konvooien gereden te worden. Uiteindelijk werd besloten om alleen de luchtmo-
biele compagnie en het verkenningspeloton mee te nemen.

Stafcie RDTF
De laatste eenheid is de stafcie RDTF, dus geen stafstafcie.
De grootste subeenheid was het C2Ostpeloton met een detachement op TK en op DRW.
Omdat de vebindingsdienst de grootste subeenheid leverde en om de werklast geduren-
de de voorbereiding voor staf OOCL zo veel mogelijk te verdelen, werd 101 CISbat de
gereedstellende en leverende eenheid voor de stafcie RDTF.
Intern 101 Cisbat werd de Charliecompagnie aangewezen als de leverende eenheid. Aan-
gezien de Charliecompagnie ook al TFE 12 en de SFOR-rotaties leverde in 2010 was bij-
na alle netwerkpersoneel al aangewezen voor een andere missie. De Charliecompagnie le-
verde wel de staf voor de stafcie en zoveel mogelijk commspersoneel.
Naast het C2Ostpeloton bestond de stafcie in de opwerkfase uit diverse losse groepen en
losse personeelsleden, als:
- de psycholoog;
- de drie Geestelijke Verzorgers;
- de sportinstructeur;
- de tolkenbegeleider;
- Supervisor detinees;
- twaalf militaire tolken;
- een distributie/handlangersgroep.
De stafcie RDTF kende ook de functie van plaatsvervangend compagniescommandant.
101 CISbat kon deze niet leveren en daarom werd een jonge pelotonscommandant van
het COLUA aangewezen. Helaas viel hij om medische redenen vlak voor vertrek uit. Uit-
eindelijk heb ik toen besloten om zonder plv. cc te gaan en de CSM als plaatsvervanger in
te zetten.
De commandogroep van de stafcie had als taak om de contacten te verzorgen tussen het
multinationale basiscommando op Kamp Holland en de Nederlanders die daar gelegerd
waren. Het materieel op de basis viel onder de stafcie RDTF en varieerde van voertuigen
tot pantsercontainers en van wachttorens tot tenten.Majoor Kerkhoffs ontvangt uitzendvlag uit handen

van commandant RDTF


