commando-overdracht school luchtmobiel
Luitenant-kolonel C. (Ron) Jongejeugd
Op 24 mei 2012 heeft lkol Lankhorst
het commando van de School Luchtmobiel overgedragen aan lkol Jongejeugd. De ceremonie vond plaats in
front van de troepen op de Oranjekazerne te Schaarsbergen.
Met het aantreden van lkol Ron Jongejeugd
in de functie van commandant van de School
Luchtmobiel is het voor de eerste keer dat
een verbindelaar is belast met dit unieke
commando. Eerder is Ron het hoofd van de
sectie 3 van de Luchtmobiele brigadestaf
geweest en hij is dus zeer bekend met het
luchtmobiele optreden en de bijzondere
eisen dit dat stelt aan personeel van de 11
Luchtmobiele brigade.
Tijdens de ceremonie van de commandooverdracht viel de verbindingsmars luid en
duidelijk te beluisteren. De redactie wenst
Ron veel succes en plezier toe met dit bijzondere commando.

SCHOOL LUCHTMOBIEL

De School Luchtmobiel is gevestigd op de Oranjekazerne te Schaarsbergen (nabij Arnhem) en maakt deel uit van het Opleidings Centrum Initiële Opleidingen.
Taakstelling
De school leidt soldaten, korporaals en kaderleden (officieren en onderofficieren) op voor
functies binnen 11 Air Manoeuvre Brigade (AMB). Waarbij 11 AMB de verzamelnaam
is voor de operationele samensmelting van de 11 Luchtmobiele Brigade en het Defensie
Helikopter Commando.
De school verzorgt hiervoor o.a. de (Voortgezette) Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel of kortweg VAMOL en de Voortgezette Algemene Kaderopleiding Luchtmobiel
(VAKOL).
Organisatie
De School Luchtmobiel heeft drie compagnieën, een logistiek peloton en een staf.
De (V)AMOL wordt verzorgd door de A- en B-instructiecompagnieën en duurt (17)
23 weken. In deze opleidingen worden de leerlingen, naast het bijbrengen van militaire
kennis en vaardigheden, mentaal en fysiek intensief voorbereid op het behalen van de
rode baret. De rode baret is het handelsmerk van het keurkorps 11 AMB.
De VAKOL wordt verzorgd door de Overige Taken & Remedial compagnie (OT&R
Cie) en duurt zeven weken. Het belangrijkste doel van deze cursus is, naast het voldoen
aan de luchtmobiele eisen, het kunnen leiding geven onder verzwarende omstandigheden.
In deze (zeer intensieve) opleiding worden de cursisten vooral mentaal en fysiek geprikkeld. Ook deze opleiding wordt afgesloten met het verkrijgen van de rode baret.
De OT&R compagnie beschikt ook over een remedial-peloton dat zorg draagt voor het
begeleiden, en het zo snel mogelijk weer herplaatsen van, fysiek of mentaal, uitgevallen
leerlingen (V)AMOL.
Om alle opleidingen mogelijk te maken worden de compagnieën ondersteund door een
logistiek peloton en de staf van School Luchtmobiel.
Rode baret
De hierboven genoemde opleidingen eindigen met de oefening Fearless Falcon waarna
vrijwel direct, door commandant 11 AMB persoonlijk, de rode baret wordt uitgereikt.
Deze speciale gebeurtenis vindt plaats in aanwezigheid van genodigden en relaties.

Lkol J.P. Lankhorst draagt het commando over aan lkol
R. Jongejeugd
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