REGIMENTSCOMMANDO
MARKETENTSTERS NEMEN AFSCHEID
De subtitel doet vermoeden dat de marketentsters afscheid nemen, dat is niet het
geval. Integendeel. De marketentsters hebben in stijl afscheid genomen van het
inmiddels ‘oude’ regimentscommando. Bij de gelegenheid van het terugtreden
van lkol Jaap de Feiter en aooi Bert Oost is hen een instructiekaart ‘Hoe overleef
ik zonder de marketentsters van het Regiment Verbindingstroepen’ een overlevingspakket aangeboden.

INSTRUCTIEKAART 01-0786

Hoe overleef ik zonder de marketentsters van het Regiment Verbindingstroepen
1. Raadpleeg deze instructie kaart en controleer uw overlevingspakket alvorens in paniek
te geraken.
2.

Bij een depressief, verdrietig en ongelukkig gevoel dient u te allen tijde de chocolade
te consumeren.

3.

Indien het gestelde in punt 2 niet het gewenste resultaat oplevert, maak dan gebruik
van het pakje tissues om de tranen te drogen en verder te lezen.

4.

Het leven zonder marketentsters is een harde noot om te kraken. Om het kraken te
vergemakkelijken zijn er nootjes aan het pakket toegevoegd.

5.

Mochten er ondanks het gestelde in de punten 1 t/m 4 hartklachten optreden, dan
dient u hiervoor de kippensoep te maken en per direct te nuttigen.

6.

Bij een sterk verlaagd energieniveau consumeert u één of enkele Dextro zuigtabletten.

7.

De komende regimentssportdagen zult u weer volop aan deelnemen. De ‘foute’
snoepjes die jaarlijks op voornoemde dag verstrekt worden, zullen geen of slechts
in zeer lichte mate energie opleveren.

8.

Indien punt 7 aan de orde is, raadpleeg dan nogmaals het genoemde in punt 6 en
ga over op het gebruik van de Dextro zuigtabletten.

9.

Alcohol is nooit een oplossing. Derhalve is de Leeuwenbitter uit het pakket gehaald
(door de marketentsters reeds opgedronken) en vervangen door een flesje gezond
en zuiver water.

10. Het waxinelichtje met bijbehorende lucifers is bedoeld om ook in de toekomst het
licht op de ‘stralende’ persoonlijkheden van de marketentsters te laten schijnen.
11. Gezien de te verwachten moeilijke momenten is er een foto bijgevoegd. Zo is het
mogelijk om regelmatig nog eens terug te denken die goede oude tijd.

Dankwoord Regimentscommando

Dat we ons als Regiment en in het bijzonder als regimentscommando gelukkig mogen
prijzen met een tweetal marketentsters is bij de meesten wel duidelijk. Bij vrijwel alle
regimentsactiviteiten zijn ze aanwezig en daarbuiten, zij het wat minder zichtbaar, ook
bij andere activiteiten. Zo is de marketentster van ons regiment ook al in Eindhoven
gesignaleerd en op speciaal verzoek zelfs bij een medaille-uitreiking van een Foxtrot
geplaatst bij 44 Painfbat.
Zoals de lezer zal begrijpen koesteren wij onze marketentsters.
Lkol Jaap de Feiter, voormalig regimentscommandant van het Regiment Verbindingstroepen
Aooi Bert Oost, voormalig regimentsadjudant van het Regiment Verbindingstroepen
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