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CISbat speldde hem op 18 mei 2012 in het 
front van 101 CISbat het insigne op en over-
handigde hem het bijbehorende certificaat.

Daarnaast heeft commandant 101 CISbat 
het draaginsigne gewonden uitgereikt aan 
aooi B. van Donderen.

School VerbindingSdienSt
In het voorjaar van 2012 zijn door de com-
mandant van de School Verbindingsdienst, 
lkol J.J. de Feiter, drie gevechtsinsignes 
uitgereikt voor operationeel optreden in 
Afghanistan

Achtereenvolgens is het gevechtsinsigne uit-
gereikt aan sgt1 ten Brink, sgt1 R. Rensen 
en sgt1 R.C. Diesbergen.

103 iStAr bAtAlJon
Op 4 maart heeft de commandant van 103 
ISTAR bataljon, lkol H.J. de Jong, tijdens 
een buitengewoon appèl de gevechtsinsig-
nes uitgereikt aan: sgt1 v.d. Schaaf, sld1 
Knoop, sgt1 De Ruiter, sgt1 Simons, kpl 
Schwarze, sld1 Kramer, kpl Braaksma en sgt 
Bouwmeester.

KorpS commAndo troepen
De gevechtsinsignes voor de verbindings-
mensen werkzaam bij het C2 Ondersteu-
nende peloton van het Korps Commando 
Troepen zijn uitgereikt aan: sgt1 Van Don-
gen, kpl1 Van Halen en sld1 Edwards.

Hoewel dit artikel met grote zorgvuldigheid is 
samengesteld, kan het zijn dat de informatie 
niet volledig is.

Toekenning en uitreiking van dit insigne vindt zo snel mogelijk plaats na de ge-
beurtenis die tot de voordracht heeft geleid, bij voorkeur nog tijdens de missie. 
Omdat het gevechtsinsigne met terugwerkende kracht tot 1 juni 2001 is ingesteld, 
hebben we te maken met een inhaalslag. In dit artikel de inmiddels al weer derde 
update. Deze update omvat de periode van mei 2011 tot heden.

101 ciS bAtAlJon
Sinds mei 2011 zijn door de commandant 
101 CISbat, lkol D. Simons, twee gevechts-
insignes uitgereikt voor operationeel optre-
den in Afghanistan.
Achtereenvolgens is het gevechtsinsigne uit-
gereikt aan sgt D.A.J. Janssen en aan aooi B. 
van Donderen beiden werkzaam bij de Ccie.

Sgt Janssen kreeg het gevechtsinsigne voor 
zijn deelname aan ISAF in 2008 als Foxtrot 
van de battlegroup 6. Zijn SUA is tijdens 
de inzet meerdere malen getroffen geweest 
door IED-aanslagen. Commandant 101 

regiment VerbindingStroepen

geVechtSinSigneS Voor VerbindelAren

het geVechtSinSigne
Het gevechtsinsigne is een individueel 
– in voorkomend geval postuum – toe 
te kennen insigne dat door de Com-
mandant der Strijdkrachten wordt toe-
gekend. Om in aanmerking te kunnen 
komen voor het gevechtsinsigne dient 
te zijn deelgenomen aan een militaire 
operatie waarbij sprake is van vijande-
lijk optreden met direct vuur of hiermee 
vergelijkbare gevechtsomstandigheden. 
Betrokkene dient conform de vigerende 
rules of engagement aan het gevechts-
contact te hebben deelgenomen. Hier-
onder valt iedere vorm van actief en ade-
quaat handelen tijdens deelname aan dat 
gevechtscontact.

Sgt D.A.J. Jansen ontvangt in mei 2011 het gevechtsinsigne van lkol D.W.M. Simons Sgt1 R. Rensen ontvangt op 29 februari 2012 het gevechtsinsigne van lkol J.J. de Feiter

Sgt1 R.C. Diesbergen ontvangt op 5 maart 2012 het 

gevechtsinsigne van lkol J.J. de Feiter

Gevechtsinsigne


