
Koning Willem-Alexander heeft in 2019 aan achttien 
verschillende eenheden een vaandelopschrift toegekend. 
Tijdens Veteranendag 2020 zouden die worden uitgereikt. 
Door de coronapandemie is die uitreiking een aantal keer 
uitgesteld, maar afgelopen Veteranendag, 25 juni, was 
het eindelijk zover. Ons regiment heeft, net als zeventien 
andere eenheden, de cravatte in ontvangst mogen 
nemen.

Adjudant Henri van Mierlo, 
regimentsadjudant
Fotografie Dennis Boom en 
adjudant Ter Heide
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Het tempo van de vaandelwachten lag veel hoger dan normaal gesproken.

Detachementen 10 t/m 18.

Voorbereiding
Eind 2021 werd duidelijk dat het vaandelopschrift, in de vorm 
van een cravatte, in 2022 dan toch eindelijk uitgereikt zou 
gaan worden. Bij alle regimenten en korpsen die een vaandel
opschrift zouden gaan ontvangen, werden mensen benaderd 
en spullen geregeld. De ceremonie begon langzaam vorm te 
krijgen. Zo ook bij ons, het Regiment Verbindingstroepen. Aan 
het begin van dit jaar heb ik de vaandelwacht bij elkaar ge
haald. Ik zag de centrale beëdiging, de Herdenking Gevallenen 
van de Verbindingsdienst en de commandooverdracht van de 
regimentscommandant als perfecte voorbereiding op de dag 
waar het dit jaar om zou draaien: Veteranendag. De vaandel
wacht heeft de genoemde ceremonies dit jaar in wisselende 

bezetting uitgevoerd. De ‘harde kern’ was toch dusdanig 
sterk dat de uitvoering op Veteranendag uitstekend verliep. 
De laatste weken voor de uitreiking is ook het detachement 
actief dienende Afghanistanveteranen, aangevuld met zes 
Afghanistan veteranen b.d. begonnen met oefenen. Vooral de 
wapenexercitie was voor een aantal mensen helemaal nieuw. 

Generale repetitie
Tijdens de generale repetitie op het terrein van het Nationaal 
Militair Museum in Soesterberg werd duidelijk hoe de ceremo
nie er uit zou komen te zien. De organisatie had een stuk ter
rein, ter grootte van een ponton dat in de Hofvijver zou worden 
gelegd, afgezet. Achttien vaandelwachten en detachementen 

De vaandelwacht en het detachement staan klaar voor de 
generale repetitie.

Tlnt Isenborghs is de commandant van het detachement 
veteranen.
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waren aanwezig. Eén vaandel van de 
Mariniers, zestien vaandels en standaar
den van de Landmacht en één vaandel 
van de Luchtmacht. De organisatie van 
de vaandeluitreiking lag in handen van 
Bureau Ceremonieel in Den Haag. De 

uitreiking was weliswaar een belangrijk 
onderdeel van de Veteranendag, maar 
de communicatie tussen het organisatie
comité van de Nederlandse Veteranen
dag en de rest van de belanghebbenden 
zou op zijn zachtst gezegd wel iets beter 
kunnen. Desalniettemin zijn de mensen 
van Bureau Ceremonieel voortvarend 
aan de slag gegaan en aan het einde van 
de generale repetitie was het idee van de 
uitreikingsceremonie wel duidelijk. Deta
chementen en vaandelwachten wisten 
wat ze zouden moeten doen. 

Commandant en 
cravattedrager
De regimentscommandant en onze cra
vattedrager kregen een bijzondere rol in 
het geheel. De regimentscommandant 
mocht het vaandel ‘aanbieden’ aan de 
koning. Door het vaandel iets schuin naar 
voren te laten overhellen kon de koning 
makkelijk de cravatte er aan bevestigen. 
De cravattedrager was degene die het 
cravatte op een kussentje aan de koning 
mocht aanbieden. Beide functionarissen 

hadden de eer om na afloop van de cere
monie met de koning te mogen lunchen. 
Een bijzonder moment dat door zowel de 
regimentscommandant als de cravatte
drager ook als zodanig is ervaren.

De cravattedrager van ons Regiment. De regimentscommandant onderweg 
naar zijn positie op het ponton.

Zijne Majesteit de Koning maakt de cravatte vast aan ons vaandel.
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De vaandelwacht en het detachement 
veteranen verlaten het ponton.

De koning groet 
ons vaandel.

Het detachement
met veteranen  
defileert voor de koning.

“Een 
trots 
gevoel”
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Veteranendag 2022
De dag begon vroeg. Om 06.00 uur 
ging de wapenkamer open voor de 
mensen van de vaandelwacht en het 
detachement. Een half uur later vertrok 
de bus naar Den Haag. Verzamelpunt 
was het stadion van voetbalvereniging 
ADODen Haag. Ondanks dat het best 
een groot stadion is, was het toch één 
mierenhoop van mensen die er hun weg 
probeerden te vinden. Er waren zaaltjes 
gereserveerd waar iedereen zich kon 
omkleden. De afdeling Ceremoniële 
Tenuen van het KPU had voor achttien 
regimentscommandanten, vaandel
wachten, detachementen en een aan
tal cravattedragers, zo’n 600 personen 
in totaal, het CT naar het stadion ge
bracht. Een logistieke operatie op zich. 
Nadat iedereen zich in het juiste tenue 
had gehesen werden we allemaal met 
de bus naar de omgeving van het Ma
lieveld gebracht. De detachementen 
gingen als eerste het ponton op en ver
volgens traden de vaandelwachten in. 
Ik vond het een prachtige ceremonie. 
Op het moment dat de koning bij ons 
de cravatte aan het vaandel bevestigde 
kwam bij mij het kippenvel wel opzet
ten. Een gevoel van trots. En wat een 
eer dat wij daar bij mochten zijn. Heel 
bijzonder.

Dat precies op het moment dat de 
koning de cravatte bevestigde aan ons 
vaandel het enige buitje van de dag  
uit de lucht viel deed helemaal niets 
af aan het feit. Een bijzonder mooi 
moment. Na afloop van de ceremonie 
op het ponton verplaatsten we weer 
naar het Malieveld. Daar konden we 
even een korte pauze houden en een 
broodje eten. 

Het begin van het defilé werd aange
kondigd door twee enorme knallen van 
een artilleriestuk. Het looptempo dat we 
moesten aanhouden was de ‘normale 
pas’. Voor de doorgewinterde vaandel
wachtleden was dat wel even wennen, 
maar het ging uitstekend. Het hoogte
punt van het defilé was natuurlijk het 
moment dat we voor de koning en de 
regimentscommandant langs liepen. 

Afsluiting
Het was een mooie dag. We hebben 
ons als Regiment Verbindingsdienst op 
een uitstekende wijze gepresenteerd. 
Het was mooi om te zien dat enkele 
leden van het detachement, die aan 
het begin van de trainingen er nog niet 
heel veel zin in hadden, na afloop net 
zo enthousiast waren als de rest. Ieder
een realiseerde zich dat ze op de eer
ste rang hadden gestaan bij een unieke 
gebeurtenis in de geschiedenis van de 
krijgsmacht. Achttien regimenten en 
korpsen hebben een vaandelopschrift 
gekregen. 

En wij waren er bij.

“Toen de koning 
bij ons de cravatte 
aan het vaandel 
bevestigde 
kwam bij mij het 
kippenvel”
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