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overdracht
regimentscommando
Fotografie: kap b.d. Harry Buitendam en de heer Ronald van der Eijk

25 augustus was om meerdere redenen een mooie dag. Niet alleen was het
de warmste dag van het jaar, deze dag
stond ook in de teken van de overdracht
van het commando over het Regiment
Verbindingstroepen van lkol G.F. (Fred)
Sijnhorst aan lkol A.L. (Albert) van Dijk.
Om 14.00 stonden de troepen opgesteld op een zonovergoten Veteranen-
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plein op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Na de gebruikelijke ceremoniële
begroeting van de eenheden heette lkol
Sijnhorst de aanwezigen welkom, met
een bijzonder woord voor aooi E. (Erik)
Kamphorst. Hierna hield lkol Sijnhorst
zijn afscheidsspeech. Hij bedankte alle
vrijwilligers voor hun inzet in de afgelopen jaren en sprak zijn waardering uit

voor het vele werk dat de vrijwilligers
verzetten.
Nadat de vaandelwacht was uitgetreden werd onze regimentsadjudant,
aooi H.P. (Peter) Maassen door de vertrekkende regimentscommandant verrast met de uitreiking van het Rode
Erekoord vanwege zijn langdurige ex-
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cellente staat van dienst met als (voorlopig) hoogtepunt de functie van regimentsadjudant.
Hierna vond de feitelijke commandooverdracht plaats en hield lkol van Dijk
zijn inauguratiespeech. Hij ziet ernaar
uit om aan de slag te gaan en wil graag
zo spoedig mogelijk alle eenheden be-

zoeken, ook wil hij meer aandacht voor
de actief dienende jonge veteraan.
Voordat de ceremonie werd afgesloten
heeft onze wapenoudste, bgen J.P.L.
Duckers de nieuwe en oude regimentscommandant toegesproken.
Als afsluiting heeft hij de regimentsdraagspeld in goud uitgereikt aan lkol

Sijnhorst vanwege zijn inzet voor het
Regiment in de afgelopen jaren.
Afsluitend was er een receptie waar
de echtgenotes van de oude en nieuwe regimentscommandant door bgen
Duckers een bos bloemen kregen uitgereikt voor hun steun in de afgelopen of
komende jaren.
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