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functieoverdracht ra
Adjudant Henri van Mierlo, regimentsadjudant Verbindingstroepen

Op het Veteranenplein in Amersfoort heeft regimentsadjudant Peter Maassen onder toeziend oog van de wapenoudste, vertegenwoordigers van de verbindinsdiensteenheden, familie en genodigden, zijn functiestok overgedragen.
Na bijna vijf jaar was het op 15 juni voor Peter tijd om een punt achter het RA-schap te zetten, voor hem een bitterzoete dag. Hij gaat de functie enorm missen, maar hij kan zijn netwerk aan kennissen ook heel goed gebruiken bij
zijn nieuwe functie als loopbaanbegeleider voor de onderofficieren van de Verbindingsdienst. De functie die hij zo
graag wilde hebben, heeft hij weten te bemachtigen. “Ik weet van een heleboel mensen al wat ze graag willen.
Hoe mooi is het dat ik nu met die wetenschap aan de gang kan”, zegt Peter.

Stokoverdracht
Ik kom van de Charliecompagnie van 101 CISBat, waar ik
compagniesadjudant was. Op het Veteranenplein werd ik door
een onderofficiersblok ‘naar voren’ gebracht. Onderofficieren
van elke rang waren vertegenwoordigd in dit blok, van sergeant tot stafadjudant. Zo werd ik op symbolische wijze overgedragen aan het Regiment. Na de toespraak van Peter vond
de ceremoniële stokoverdracht plaats.

Terugkijken
Peter keek terug op zijn tijd als RA waarin hij hoogtepunten,
maar helaas ook dieptepunten heeft meegemaakt. Het maakt
de functie alleen maar mooier om al deze facetten van het
echte leven ook mee te maken in je werk. Hij bedankte alle
vrijwilligers van het Regiment voor hun nooit ophoudende
positivisme en niet aflatende inzet. Geheel terecht kregen de
vrijwilligers daarvoor dan ook een staande ovatie.

Marketentsters
Twee bijzondere vrijwilligsters zijn natuurlijk de marketentsters.
Deze twee dames zijn al lang bij het Regiment betrokken en
werden dan ook in het bijzonder door Peter benoemd. De
dames dragen met ingang van deze ceremonie allebei dezelfde marketentsters-coin op hun tenue. Deze coin is speciaal
voor de marketentsters ontwikkeld. Iedere marketenster zal in
de toekomst bij aantreden dan ook zo’n coin ontvangen. Op
de achterkant wordt de naam gegraveerd en de datum van
aantreden. Mocht een marketentster ooit stoppen met de
eervolle taak, dan wordt de einddatum er ook nog op gezet
en heeft de dame in kwestie een heel mooi aandenken aan
haar tijd als marketentster.

Regimentsdraagspeld in goud
Het werk van Peter Maassen is zeker niet onopgemerkt gebleven. De regimentscommandant zei in zijn speech al dat Peter
weliswaar op een heel rustige manier het Regiment is binnen
gekomen, maar daarna werd het nooit meer rustig.
Peter was een graag geziene RA die het Regiment op uitste-
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kende wijze heeft vertegenwoordigd. Het was dan ook zeer
terecht dat hij werd onderscheiden voor zijn verdiensten. Hij
kreeg tijdens deze bijzondere happening de regimentsdraagspeld in goud op de borst gespeld.

Vooruitblik
De toekomst is voor ons beiden vrij duidelijk. Peter gaat zijn
uiterste best doen om te voldoen aan alle wensen op loopbaangebied van de onderofficieren.
Voor mij ligt de uitdaging er in om het Regiment te vertegenwoordigen op de momenten dat het gevraagd wordt. Ik wil
met hetzelfde niveau van enthousiasme als Peter invulling
geven aan deze mooie functie.
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Regimentscommandant lkol van Dijk houdt zijn toespraak

Adjudant Maassen is er klaar voor om de stok over te dragen

Het onderofficiersblok brengt de nieuwe RA, adjudant Henri

Wapenoudste bgen Duckers en regimentscommandant lkol van Dijk

van Mierlo, naar voren

voorzien de nieuwe RA van de juiste rangonderscheidingstekens

De stokoverdracht is een feit

De marketentsters delen de traditionele Leeuwenbitter uit

Adjudant Maassen ontvangt de draagspeld in goud voor
zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren als RA
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