REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN
GEVECHTSINSIGNES VOOR VERBINDELAREN
Toekenning en uitreiking van dit insigne vindt zo snel mogelijk plaats na de gebeurtenis die tot de voordracht heeft geleid, bij voorkeur nog tijdens de missie.
Maar omdat het gevechtsinsigne nu met terugwerkende kracht tot 1 juni 2001 is
ingesteld, hebben we te maken met een inhaalslag. In dit artikel een update.

SCHOOL VERBINDINGSDIENST
Op 14 maart ontvingen smi Mennema en
sm Schütte, nu werkzaam op de SVBDD het
gevechtsinsigne uit handen van de commandant SVBDD, lkol de Feiter.

13 GENEESKUNDIGE COMPAGNIE
HET GEVECHTSINSIGNE
Het gevechtsinsigne is een individueel
– in voorkomend geval postuum – toe
te kennen insigne dat door de Commandant der Strijdkrachten wordt toegekend. Om in aanmerking te kunnen
komen voor het gevechtsinsigne dient
te zijn deelgenomen aan een militaire
operatie waarbij sprake is van vijandelijk
optreden met direct vuur of hiermee vergelijkbare gevechtsomstandigheden.
Betrokkene dient conform de vigerende rules of engagement aan het gevechtscontact te hebben deelgenomen.
Hieronder valt iedere vorm van actief en
adequaat handelen tijdens deelname aan
dat gevechtscontact.

11 AFDELING RIJDENDE
ARTILLERIE
Door de commandant van 11 Afdra, lkol P.
Hoefsloot, zijn in november 2010 gevechtsinsignes uitgereikt aan: sld1 T. van
Velsen (ISAF TFU 3, voor zijn optreden tijdens operationele inzet in de Tangi-vallei)
en sgt1 S. Kuipers (ISAF TFE-9, voor haar
optreden tijdens de konvooioperatie TAKI
GHAR).

Door de commandant van 13 Gnkcie, lkol
Van der Putten, is in november 2010 het gevechtsinsigne uitgereikt aan sgt1 Van Drunen (Foxtrot 42 BLJ, ISAF TFU-2/ TFE3).

SCHOOL VERBINDINGSDIENST
Op 10 januari ontving sgt1 Nollen het gevechtsinsigne uit handen van de commandant van de School Verbindingsdienst, lkol
J.J. de Feiter.

smi Mennema en Schütte ontvangen gevechtsinsigne

42 PAINFBAT
CISBN
Op 26 januari 2011 werd tijdens een special
bataljonsappel voor de eerste maal door de
commandant van CISbn, lkol Verdonk, het
insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden (het gevechtsinsigne) uitgereikt aan twee korporaals van het CISBn: kpl1
Bas van Duin en kpl1 Nadeem Cheema.
Kpl1 Bas van Duin werd in 2007 voor de
ISAF-missie met een verkenningsgroep als
onderdeel van 103 ISTAR Bn uitgezonden
en kpl1 Nadeem Cheema werd met 42 Brigade verkennings Cie ter ondersteuning van
11 Luchtmobiele infanterie eenheden uitgezonden.
Beide korporaals toonden moed en professioneel gedrag tijdens levensbedreigende
omstandigheden. Zij weten wat het betekent om een echte soldaat te zijn, niet alleen
op de kazerne of tijdens oefening, maar ook
buiten de poort tegen een echte vijand, met
de juiste instelling en militaire vaardigheden
zijn ze een voorbeeld voor ons allen. Beide
korporaals zijn het levende bewijs van goed
getrainde militairen met een sterke wil, daarom was lkol Verdonk trots het gevechtsinsigne aan beide korporaals uit te mogen reiken.

Op 26 april, na het ontvangen van de bronzen medaille, heeft sgt1 Lawalata uit handen van zijn bataljonscommandant, lkol
Jacops, het gevechtsinsigne uitgereikt gekregen.

SCHOOL VERBINDINGSDIENST
Op 2 mei ontving sgt1 b.d. Udo, terwijl hij
als burger les gaf op de SVBDD, het gevechtsinsigne uit handen van de commandant SVBDD, lkol de Feiter.
Op 22 mei, tijdens een onderbreking van de
Battlefield Tour van de SVBDD, heeft de
commandant van de SVBDD het gevechtsinsigne uitgereikt aan sgt1 Hoogsteger. Sgt1
Hoogsteger heeft van juli t/m november
2007 als Foxtrot deel uitgemaakt van de Ccie van battlegroup 4 in Tarin Kowt. In die
periode heeft hij meerdere gevechtscontacten gehad.

103 ISTAR BATALJON

Sgt1 S. Kuipers ontvangt het gevechtsinsigne van lkol
P. Hoefsloot
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Op 4 maart 2011 heeft Commandant 103
ISTAR bataljon, lkol H.J. de Jong, gevechtsinsignes uitgereikt aan: sgt1 Van de
Schaaf, sld1 Knoop, sgt1 De Ruiter, sgt1 Simons, kpl Schwarze, sld1 Kramer, kpl
Braaksma en sgt Bouwmeester, allen werkzaam bij 102 EOV compagnie. Op de zelfde dag is het gevechtsinsigne uitgereikt aan
sgt Dam, als incidentmanager werkzaam bij
103GGV.

Gevechtsinsigne onder stormachtige omstandigheden
op Walcheren uitgereikt

Van het genoemde personeel zijn dit de gegevens waarover de redactie van Intercom kan
beschikken. Hoewel dit artikel met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan het zijn dat
de informatie niet volledig is.
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