ROADMAP REGIMENT
DE REGIMENTSSPORTDAG
Sporten is gezond, het ontspant, je leert winnen en verliezen.
Wat het Regimentscommando vooral belangrijk vindt: sport brengt mensen samen.
Dit is alweer het vierde artikel dat bijdraagt
aan een transparant en georganiseerd Regiment. Het betreft hier de Regimentssportdag voor en door de leden van ons Regiment.
Na twee jaar afwezigheid werd in 2007 weer
een start gemaakt met het organiseren van
de Regimentssportdag. Door de geografische spreiding van de leden van ons Wapen
is de behoefte ontstaan regelmatig en in diverse settings bij elkaar te komen. Eén van
de activiteiten, die bij terugkoppeling met
de eenheden, telkens weer ter sprake werd
gebracht, was de sportdag. Door jaarlijks een
sportdag te gaan organiseren voorziet het
Regimentscommando in deze behoefte.

DOELSTELLING VAN DE
REGIMENTSSPORTDAG
Met de sportdag wordt een bijdrage geleverd aan de noodzakelijke fysieke fitheid van
ons personeel, tevens draagt hij bij aan onze Esprit de Corps.
Esprit de Corps betekent dat we het voor
elkaar en met elkaar moeten doen. Er is
dan ook gekozen voor een opzet waarbij een
commissie van voorbereiding, samen met de
RA (Regimentsadjudant), de sportdag gaan

voorbereiden en (later) evalueren.
Met de verbindingsbataljons (101 CISBat
en CISBn 1 GNC) is afgesproken dat de
voorzitter van deze commissie bij toerbeurt
wordt geleverd door de BA’s (Bataljonsadjudanten) van deze bataljons. Jaarlijks wordt
een uitvoeringsorganisatie samengesteld.
Hier zijn uiteraard vrijwilligers voor nodig
die zich voor het Regiment willen inzetten.
Hier kunt u dus iets in betekenen.
Over het algemeen willen mensen sport
samen beleven. Het is een sociale gebeurtenis die de saamhorigheid bevordert. Dit betekent voor ons Regiment dat we ervoor
moeten zorgen dat alle leeftijdsgroepen en
rangen binnen ons Wapen in de gelegenheid
worden gesteld deel te nemen aan onze
sportdag.
De dag zal bestaan uit een aantal sporten
waar het wedstrijdelement een belangrijke
rol speelt en een recreatief programma. De
sporten keren jaarlijks terug en daar wordt
gestreden om bekers en wisselbekers.
Tijdens het recreatieve programma worden
de deelnemers op een ludieke wijze fysiek
geprikkeld, zoals luchtbuks- en/of (kruis)boogschieten of paintballen. Er kan ook
ruimte zijn voor clinics en/of demonstraties
(wellicht door onze defensietopsporters)
waarbij men door kijken en meedoen in aanraking komt met diverse sporten die vaak
niet alledaags zijn.

We nodigen u uit u elk jaar weer massaal aan
te melden voor de sportdag en, zeker zo belangrijk, dagen wij u uit om een positieve
bijdrage te leveren aan ons Regiment door
zitting te nemen in de commissie van voorbereiding of uitvoeringsorganisatie. We willen zo zeker stellen dat de sportdag kan blijven voortbestaan binnen te tradities van ons
Regiment. Plezier en Esprit de Corps staan
wat ons betreft voorop als het gaat om onze Regimentssportdag.
Zoals u van ons gewend bent, zijn dit artikel en de bijbehorende richtlijn over de
sportdag ook op onze website geplaatst.

ONZE CONCLUSIE
De Sportdag Regiment Verbindingstroepen
is toekomstvast. Het is een middel dat de
Esprit de Corps van ons Regiment ondersteunt. Vasthouden dus!!
De Regimentscommandant
Lkol Cees Jongerius
De Regimentsadjudant
Aooi Bert Oost
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UITSLAGEN REGIMENTSSPORTDAG 2009
Pétanque

Survival-Run

1e Prijs Team 1 Naomi Jalink &
Suzanne Neuteboom (101 CISbat)
2e Prijs Team 4 Erik v. Wetering &
Berry Valkenburg (Sie G6 OOCL )
3e Prijs Team 5 Harry Koekoek,
Anita Booy & Louw van Sinderen
(CISBn HRFHQ)

1e Prijs SVBDD (Schepman)
2e Prijs 101 CISCoy A-Cie (van Dijk)
3e Prijs SVBDD (Coot)
Beste dame 1 Ciscoy (Belksma)

Ludieke vijfkamp
1e Prijs 2 CISCoy
2e Prijs 11 Afdra
3e Prijs 101 CISbat B-Cie

Volleybal
1e Prijs OOCL G6
2e Prijs SSVCie 101 CISbat
3e Prijs 1 CISCoy (team 1)

Vijfkamp Militair
1e Prijs ‘Joint Groep’ (samengesteld team
uit diverse eenheden)
2e Prijs 2 CISCoy (+ wisselbeker)
3e Prijs SVBDD

Commanders Battle /
Commandantenspel
1e Prijs StaffCoy Cisbn
2e Prijs 101 CISbat B-Cie
3e Prijs 1 CISCoy

WISSELPRIJZEN
Run-Bike-Run
1e Prijs SVBDD (team 437)
2e Prijs 101 CISbat A-Cie
3e Prijs SVBDD (team 434)

Zilveren Bericht
2 Ciscoy
Gouden Antenne
SVBDD
Kol Huygensbeker
SVBDD
Sportiviteitsprijs VOOV 101 CISbat B-Cie

Klein terrein voetbal
1e Prijs 2 CISCoy (team 1)
2e Prijs 101 CISbat C-Cie (team 1)
3e Prijs SVBDD

Foto’s: R. van der Eijk
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