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ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Canadese verbinde-
laren tijdens de bevrijding van Nederland, in het bijzijn van 
een Canadese delegatie een boom (Canadian Ahorn) op de  
Generaal-majoor Kootkazerne worden geplant en een plaquet-
te worden onthuld. Ten derde geldt dat voor de vrijwilligers 
van de Vereniging voor Veteranen en Post-actieven Regiment 
Verbindingstroepen (VVPRV) en de Marketentsters maken het 
kwartet vol.

Als hoogtepunt van het afgelopen jaar noemde Buskens het 
toekennen van het nieuwe vaandelopschrift ‘Zuid Afghanistan 
2006-2010’. Inmiddels is bekend gemaakt dat Zijne Majesteit 
de Koning tijdens Veteranendag op 27 juni in Den Haag op het 
Binnenhof de cravatte zal bevestigen.

Als nieuwtje, vers van de pers, meldde de regimentscomman-
dant dat toestemming is verleend om het monument van het 
Regiment, ‘onze’ leeuw met de plaquettes, in Amersfoort mag 
worden afgebouwd, getransporteerd en in Stroe weer mag 
worden opgebouwd. 
Dat gaat niet meer lukken voor de herdenking gevallenen  
Verbindingsdienst op 28 mei, maar naar verwachting kan in 
2021 deze ceremonie in Stroe plaatsvinden.

Dat geldt voor de muzikanten van het Vrijwillig Muziek en 
Tamboerkorps Verbindingsdienst (VMTKV) waarvan meerdere  
een vrije middag hadden moeten opnemen om voor het ver-
zamelde Regiment te kunnen spelen. Dat geldt tevens voor 
het 30-koppige team dat de Historische Collectie Verbin-
dingsdienst op de Bernhardkazerne in Amersfoort onderhoudt 
en en passant ook contacten met Canadese collega’s heeft 
opgebouwd. Als resultaat van die contacten zal op 6 mei, 
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Luitenant-kolonel b.d. Paul Kolken, communicatieadviseur C2OstCo / Regt VBDTroepen

Een verjaardag vieren, dat doe je met vrienden en familie, een hapje en een drankje en goede muziek. Als  
dan ook nog het weer meespeelt dan kan van een geslaagde happening gesproken worden. En dat was het  
op 18 februari! Regimentscommandant Erik Buskens creëerde met het feestelijke appel zijn eigen podium en  
maakte daar nuttig gebruik van. In zijn rede roemde hij de inzet van zo vele vrijwilligers ‘zonder wie het  
Regiment niet kan bestaan’.

De regimentscommandant nodigt zowel post-actie-
ve veteranen als actief dienende veteranen van het  
Regiment Verbindingstroepen uit om zich aan te mel-
den mee te marcheren tijdens het defilé tijdens de 
Veteranendag 2020. 

Deze staat in het teken van 75 jaar bevrijding en in 
het teken van de uitreiking van de vaandelopschriften 
aan 16 regimenten, het Korps Mariniers en de Konink-
lijke Luchtmacht. Opgave is mogelijk via regiments- 
adjudant Henri van Mierlo (HFP.v.Mierlo@mindef.nl) of 
via het bestuur van de VVPRV (www.VVPRV.nl). 
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Ons eigen VMTKV luisterde het 
feestelijk appel op.

Adjudant Peter Maurik draagt het commando over het VMTKV over aan kapitein Karin Duivenvoorde.

Twee keer zilver en één keer goud. Nu ook buiten het C2OstCo de eerste 
sergeant-specialist.

Speelt u een instrument en zou 
u dat graag willen doen in een 
marcherend muziek- en tamboer- 
korps? Het Vrijwillig Muziek en 
Tamboerkorps Verbindingsdienst 
zou uw ondersteuning zeer op prijs 
stellen. Zij oefenen elke woens- 
dagavond van 19:30 tot 21:30 op 
de Generaal Winkelmankazerne 
te Harskamp. Kom eens kijken  
en luisteren!  Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met  
kaptein Karin Duivenvoorde:
kw.duivenvoorde@mindef.nl
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Nog meer nieuws. Adjudant Peter Maurik treedt na meerdere 
jaren terug als commandant van het VMTKV. Voor het front 
van het Regiment ontving hij de dank die hij verdiend heeft en 
gaf hij het commando over aan kapitein Karin Duivenvoorde. 
Overigens blijven Peter - en zijn echtgenote - als muzikanten 
voor het VMTKV actief.

Geen verjaardag zonder cadeautjes! Overigens zeer verdien-
de cadeautjes. Sergeant-1 van Velzen en luitenant-kolonel 
Kerkhoffs kregen voor hun inspanningen voor het Regiment 
de draagspeld in zilver terwijl voor kolonel b.d. Peersman een 
draagspeld in goud klaarlag vanwege zijn onderzoek naar de 
regimentsleden die gedurende militaire missies het leven heb-
ben verloren. Proficiat heren! 
Tenslotte werd nog rodebaretdrager korporaal-1 Jan Boons 
bevorderd tot de 3e sergeant-specialist. Een mooi voorbeeld 
van het flexibelere personeelsbeleid. Op deze manier hoeft 
Jan defensie niet te verlaten vanwege zijn looptijd in de kor-
poraals-rang, behoudt de Luchtmobiele Brigade een ervaren 
netwerkmanager en het Regiment een fijne collega. 
Regimentscommandant Buskens straalde trots uit in woord en 
gedrag, mogelijk mede ook vanwege de recent ontvangen app 
van een bezoeker met de tekst: Wat zit er een power, passi-
on en pride in jullie organisatie! Daar mag op gedronken wor-
den met een glaasje leeuwenbitter uit het vat van onze eigen  
marketentster. Op het Regiment!

Op het Regiment!
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U bent wel ooit op uitzending geweest, en dus  
veteraan, maar nog geen lid van de Vereniging 
voor Veteranen en Post-Actieven Verbindingsdienst 
(VVPRV)? Meld u dan aan. Formeel is de contributie 
10 Euro per jaar maar die wordt al jaren, bij besluit 
van de ledenvergadering, niet meer geheven. 

Uw lidmaatschap levert de VVPRV geld op om de 
kosten van ook uw reünie te helpen bestrijden. 
Aanmelden via www.vvprv.nl

Voelt u zich nauw betrokken bij de historie van 
het Regiment Verbindingstroepen?
Is voor u de reisafstand van uw woonplaats naar 
Amersfoort acceptabel? Wilt u graag samenwer-
ken met een gezellig en toegewijd team? Kom dan 
eens praten of neem contact op met de vrijwilligers 
van de Historische Verzameling Verbindingsdienst. 
Zij kunnen uw versterking van het team zeer goed  
gebruiken. Contactpersonen: oghuijs@hotmail.com, 
CD.Fielmich.01@mindef.nl

Leeuwenbitter voor aangetredenen, niet ingedeelden en oudgedienden.


