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Door regimentsadjudant Bert Oost

Deze 139ste verjaardag van ons Regiment was in meerdere opzichten een hele 
bijzondere.
In de eerste plaats omdat op deze dag de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van onze Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbin-
dingstroepen (VVPRV) plaats vond. Vrijwel gelijktijdig hielden de vrijwilligers van 
onze Historische Collectie Regiment Verbindingstroepen een informatieochtend 
voor de ‘Vrienden van het museum’ en werd vóór het regimentsappèl ook nog 
een flink naambord met deze hele lange naam onthuld. Tot slot het traditionele 
regimentsappèl met een prima opkomst en aansluitend de ook traditionele recep-
tie waarbij ik zeer verheugd was dat ik daar ook een grote groep van soldaten en 
korporaals ontwaarde (al of niet onder lichte dwang, maar ze waren er wel en 
kennelijk hadden ze het goed naar hun zin met in de ene hand een frisje of pilsje 
en in de andere hand een snack).

Van al deze activiteiten probeer ik u een 
kort en bondig verslag uit te brengen. In 
het bijzonder voor hen die (een deel) heb-
ben gemist.

De ALV VVPRV
Zowel de aanmelding voor leden als ook 
de aanmelding voor deze ALV kwam wat 
hortend op gang. Uiteindelijk kan ik jullie 
melden dat we, ijkpunt 18 februari, zo’n 118 
leden hebben waarvan er 62 als lid aanwezig 
waren op de ALV.

Maj Johan van Wanrooij schetste als ‘projo 
VVPRV’ in het kort het verloop van de 
ochtend en gaf daarna het woord aan lkol 
Jaap de Feiter. In een korte welkomst- en 
openingstoespraak van de regimentscom-
mandant (RC), die tevens de voorzitter is 
van de VVPRV, werd het ontstaan van de 

VVPRV toegelicht en gaf deze aan dat i.v.m. 
de op handen zijnde commando-overdracht 
het praktischer was dat de toekomstige RC 
de spreekwoordelijke voorzittershamer zou 
hanteren. Verder werd er aan het begin van 
de vergadering een kiescommissie benoemd 
en werd met instemming van de vergadering 

besloten dat het Huishoudelijke Reglement 
(op 1 wijziging na) vooralsnog het eerste ver-
enigingsjaar gehanteerd zal gaan worden. Bij 
een komende ALV kunnen eventuele ‘hick 
ups’ besproken en zo nodig aangepast wor-
den. Daarna kwam het na een korte uitleg 
van de interim secretaris tot een stemming 
middels stembriefjes. Uiteindelijk bleken er 
7 regimentsleden bereid om tot het bestuur 
toe te treden, maar omdat er 6 bestuurs 
functies zijn, zou er middels stemming één 
kandidaat af gaan vallen.
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De regimentscommandant lkol Jaap de Feiter. 
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Na stemming bleek dat aooi Dirk van El, 
kpl1 Guus Hellwich, aoo b.d. Ad Koolen, 
lkol b.d. Jan Mulder, lkol Hans Peters en 
maj Johan van Wanrooij de personen zijn 
die voor de komende tijd de koers van onze 
VVPRV gaan bepalen en werd het interim 
bestuur bedankt voor de bewezen diensten. 
De oplettende lezer kan nu constateren dat 
dit een mooie mix is waarbij alle categorieën 
vertegenwoordigd zijn. Zowel door de ran-
gen heen als ook actief dienend of b.d. en 
zowel veteraan als postactief. De regiment-
scommandant is functioneel altijd de voor-
zitter zodat het bestuur dus uit 7 personen 
bestaat. Ook de jaarlijkse contributie werd 
vastgesteld en wel op Є 10,00 voor het jaar 
2013. Vanwege gebrek aan gegevenserva-
ring zal op de volgende ALV moeten blijken 
of de vereniging met deze inkomsten haar 
doelstellingen kan verwezenlijken. Ook nu 
weer wil ik benadrukken dat contributie van 
de leden slechts één van de geldstromen is. 
Per lid stelt C LAS namelijk ook geld voor 
veteranenactiviteiten beschikbaar (en dat is 
meer dan de nu vastgestelde contributie) en 
ook het Veteranenfonds (V-fonds) doet, ook 
al op basis van het ledenaantal, een flinke duit 
in het zakje. Om even na 11.00 uur was de 
vergadering ten einde en was er ruim een ½ 
uur de tijd om de verstrekte consumptiebon-
nen om te zetten in iets vloeibaars. Daarna 
kon men aanschuiven aan een prima bami 
schotel. De late beslissers (zij die nog geen 
lid zijn) hebben dit in ieder geval al gemist!!

HISTORISCHe COLLeCTIe
Omdat ik zelf aanwezig was bij de ALV van 
de VVPRV (kon ook moeilijk anders als lid 
van het interim-bestuur) kan ik hier slechts 
summier iets van zeggen. De vrijwilligers 
waren in ieder geval tevreden. De groep van 
23 personen (exclusief de vrijwilligers zelf) 
hebben in een presentatie een goed beeld 
gekregen van onze toekomstige Historische 

Collectie en een aantal (vier naar ik begre-
pen heb) werd zelfs zo enthousiast dat ze 
een actievere rol willen gaan spelen bij de 
Historische Collectie.

Veel regimentsleden die even na de middag 
op de Bernhardkazerne arriveerden hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om even 
een blik in de hal van gebouw C te werpen en 
kunnen constateren dat er een mooie hal met 
veel lichtinval en een flinke vestibule beschik-
baar is gekomen. Rond 13.45 uur waren en-
kele honderden regimentsleden getuige van 
het feit dat de regimentscommandant, samen 
met onze wapenoudste bgen Ent een groot 
blauw-wit doek van de voorgevel van gebouw 
C trok om zo het bord (in KL Huisstijl, want 
dat is de beperking die we opgelegd kregen) 
met de tekst: HISTORISCHE COLLEC-
TIE REGIMENT VERBINDINGSTROE-
PEN zichtbaar te maakten. Vanwege de 
flinke hoeveelheid letters is dat bord ca. 5 

meter lang geworden en dus niet te missen 
(en zo moet dat ook tussen al dat cavalerie-
geweld op de Bernhardkazerne, het is nu ook 
onze bakermat). 

ReGIMeNTSAPPÈL
Rond 14.00 uur werd er, met wat lichte 
drang, aanstalten gemaakt om op te gaan 
stellen op het Veteranenplein. Na het op-
marcheren van onze wapenoudste en daarna 
de regimentscommandant gaven beiden een 
korte terugblik, maar vooral een blik vooruit.
Daarna was het tijd voor de uitreiking van 
een aantal regimentswaarderingen. Allereerst 
werd gememoreerd dat lkol Detlev Simons bij 
zijn commando-overdracht van een maand 
geleden al de Regimentsdraagspeld in Zilver 
uitgereikt had gekregen vanwege de wijze 
waarop hij, vanuit zijn positie, het regiment 
keer op keer positief op de kaart gezet had.
Dit keer was het de beurt aan aoo b.d. Cor 
Janssens die vanwege zijn verdienste voor de 

De commandant Regiment Verbindings-
troepen verleent de Regiments-draag-
speld in Zilver aan lkol Detlev Simons.

Motivatie.
U heeft de afgelopen jaren, als bataljons-
commandant van 101 CISbat, ruim twee 
jaar lang uitvoering heeft gegeven aan het 
uitdragen en ondersteunen van de doelstel-
lingen van het Regiment Verbindingstroe-
pen.

Door uw bataljon zo sterk mogelijk in te 
zetten bij de diverse regimentsactiviteiten 
heeft u een grote bijdrage geleverd aan 
historisch besef, traditiehandhaving en Es-
prit de Corps van zowel 101 CISbat als het 
regiment. Onder uw leiding was er steeds 
maximale deelname bij de Verjaardag Ver-

bindingsdienst, de centrale beëdigingen, re-
gimentssportdag, Herdenking Gevallenen 
Verbindingsdienst en het regimentsdiner. 

Jaarlijks kon het regiment er van op aan dat 
op 4 mei in Rotterdam een detachement van 
101 CISbat “acte de presence” gaf tijdens 
de Nationale Dodenherdenking.
Ook de medewerking en inzet van uw batal-
jon aan de diverse werkgroepen van het re-
giment en deelname met een detachement 
aan de Nationale Veteranendag, getuigen 
van een groot regimentshart.

Door uw nimmer aflatende inzet, drive en 
enthousiasme heeft u, soms positief kritisch 
maar altijd met veel overtuiging, de verbin-
dingsdienst, het regiment en 101 CISbat de 
afgelopen twee jaar breder op de kaart gezet.

Aoo b.d. Cor Janssens ontvangt de Regimentsdraagspeld in Zilver uit handen van de 

regimentscommandant lkol Jaap de Feiter. De wapenoudste bgen Theo Ent.
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De Commandant Regiment Verbin-
dingstroepen verleent de Regiments-
draagspeld in Zilver aan de adjudant 
b.d. C.A.J. Janssens.

Motivatie.
U heeft zich de afgelopen 4 jaar zeer ver-
dienstelijk gemaakt voor ons Regiment 
door u in te zetten voor veteranen en ve-

teranenzorg. Toen de Stichting Regiment 
Verbindingstroepen zich aansloot bij het 
Veteranenplatform bent u ons regiment 
gaan vertegenwoordigen bij de vergade-
ringen in dat forum. U heeft daarbij aan 
de wieg gestaan van de inrichting van de 
zogenaamde ‘nulde lijns zorg’.  Recent 
heeft de C-LAS deze zorg belegd bij zijn 
regimenten en korpsen. Ondanks de grote 

reisafstanden bent u toch regelmatig naar 
Ede en Amersfoort gereisd om het bestuur 
van de Stichting Regiment Verbindings-
troepen op de hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen. Door uw betrokkenheid 
en inzet voor de veteranen van ons Regi-
ment, bent U in de afgelopen jaren een 
grote steun geweest voor de Commandant 
Regiment Verbindingstroepen.

Ritm B.A. Wuring ontvangt de Regimentsdraagspeld in Zilver uit handen van de re-

gimentscommandant lkol Jaap de Feiter.

Lkol Detlev Simons ontvangt de Regimentsdraagspeld in Zilver uit handen van de regimentscommandant lkol Jaap de Feiter.

Aooi Bert Oost ontvangt de Regimentsdraagspeld in Goud uit handen van de regi-

mentscommandant lkol Jaap de Feiter.
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De Commandant Regiment Verbin-
dingstroepen verleent de Regiments-
draagspeld in Zilver aan ritmeester B.A. 
Wuring.

Motivatie.
Als officier van het Wapen der Cavalerie 
bent u al sinds 1997 geplaatst bij 102 EOV 
Cie. En om die reden maakt u ook deel 
uit van het Regiment Verbindingstroepen.
102 EOV Cie is een bijzondere eenheid 

binnen het Wapen van de Verbindings-
dienst. Al die jaren heeft u uitmuntend 
gefunctioneerd en bent u betrokken bij 
de regimentsactiviteiten van ons regiment. 
Vele malen heeft u als cavalerist onze 
regimentsactiviteiten als beëdigingen, 
sportdagen, verjaardagen en herdenkin-
gen bijgewoond en binnen 102 EOV Cie 
uw personeel gestimuleerd om dat ook te 
doen.
Het is uw verdienste dat vele functies bin-

nen 102 EOV Cie geborgd zijn als verbin-
dingsfuncties. Daardoor staat 102 EOV 
Cie sterk als Verbindingseenheid op de 
kaart. Bovendien levert u met uw expertise 
t.a.v. de 4e dimensie een belangrijke bij-
drage aan het bestaansrecht van 102 EOV 
Cie. Tot slot bent u binnen 102 EOV Cie 
een gewaardeerd collega. Hiermee bent u 
een voorbeeld voor uw collega’s en een 
steun voor de Commandant Regiment 
Verbindingstroepen.

Stichting Regiment Verbindingstroepen en 
dan m.n. de Veteranenzorg de Regiments-
draagspeld in Zilver uitgereikt kreeg.
Ritmeester B.A. Wuring van 102 EOV Cie 
kreeg deze regimentswaardering vanwege 
zijn inzet gedurende 15 jaar bij 102 EOV. 
Naast betrokkenheid bij ons regiment heeft 
hij er voor gezorgd dat veel functies binnen 
102 EOV Cie ‘harde verbindingsfuncties’ 
werden. Ook vanwege de inhoudelijke werk-
zaamheden voor 102 EOV Cie in de zgn. 4e 
dimensie kwam dankzij zijn grote expertise 
102 EOV Cie steeds duidelijker op de kaart.

Tot slot kreeg ik zelf, tot mijn grote verras-
sing, de Regimentsdraagspeld in Goud uit-
gereikt. Natuurlijk voel ik mij zeer vereerd, 
maar toch geeft het een dubbel gevoel. Naar 
mijn beleving heb ik naar vermogen mijn 
werk gedaan. Dat is wat van een ieder, en 
zeker van een RA verwacht mag worden (het 
geld van de baas is immers niet van blik).
Daar waar veel vrijwilligers hun vrije tijd in 
ons regiment steken of naast hun functie tijd 
vrij maken om al- of niet in een werkgroep 
mee te helpen met het organiseren van acti-
viteiten of anderszins een positieve bijdrage 
leveren aan ons regiment, mag ik dat full 
time doen. Wat mij ook goed deed ware de 
vele welgemeende felicitaties die ik daarna 
nog in ontvangst mocht nemen.

Daarna stond het spelen en zingen van 
ons wapenlied op het programma. Om de 
kelen te smeren werd er eerst nog een toost 
uitgebracht op ons regiment en hoewel er 
een kleine 500 glaasjes ingeschonken waren 
bleek dit nog niet voldoende om een ieder te 
voorzien. (Uit de lege flessen achteraf, ca. 11 
½ a 50 borrels per fles kan ik achteraf consta-
teren dat er zo’n 550 regimentsleden op het 
appel aanwezig waren, een aantal waar wij 
met z’n allen zeer tevreden over mogen zijn).
Foto 9. Met onderschrift: Leeuwenbitter: 
Jong geleerd, Oud gedaan.

Tot slot, zoals in het begin al gememoreerd, 
deed het me goed om te zien dat velen, waar-
onder ook veel manschappen, de weg naar 
gebouw R wisten te vinden om daar onder 
het genot van een hapje en een drankje met 
elkaar van gedachten te wisselen. Esprit de 
Corps in optima forma.

De Commandant Regiment Verbin-
dingstroepen verleent de Regiments-
draagspeld in Goud aan de regiments-
adjudant Bert Oost.

Motivatie.
U heeft uw functie van regimentsadjudant 
gedurende 4 jaar zelfstandig en professio-
neel uitgevoerd. In die periode heeft u in-
vulling gegeven aan alle taken van het Re-
giment Verbindingstroepen in het kader 
van Traditiehandhaving, Saamhorigheid 
en Historisch besef. Voorbeelden daar-
van zijn onder andere de voorbereiding 
en uitvoering van diverse beëdigingen, 
herdenkingen en medaille-uitreikingen. 
Daarnaast heeft u het Regiment verte-
genwoordigd bij tal van activiteiten in 
het kader van Vreugde, Verdriet en Rouw. 

U zoekt daarbij voortdurend naar kansen 
ter verbetering van het ‘Esprit de Corps’ 

binnen het Regiment Verbindingstroe-
pen. 
U neemt daartoe voortdurend initiatief en 
komt met voorstellen en plannen. Goede 
voorbeelden daarvan zijn de door u op-
gezette BFT in Rotterdam, en de Regi-
mentslessen aan BPV, VTO, PV en SV.

U heeft in de afgelopen periode een 
groot netwerk opgebouwd onder mili-
tairen, vrijwilligers, veteranen, gemeente 
Amersfoort, het Korps Mariniers, de Ver-
enigingen binnen het Regiment, etc., en 
u onderhoudt dit met zorg. 

Op basis van uw eigen visie en immer 
opbouwende kritiek geeft u, gevraagd en 
ongevraagd advies. U heeft de belangen 
van het Regiment altijd en overal behar-
tigd. U bent daardoor een grote steun 
geweest voor de Commandant Regiment 
Verbindingstroepen.


