ve ren ig i ng

Kolonel b.d. Frank Peersman
Na een jaar gedwongen uitstel konden we dit jaar weer een b.d.-event organiseren. Het onderwerp van de lezing
was het onderwerp dat voor 2020 was gepland: het nieuwe vaandelopschrift voor het Regiment Verbindingstroepen. Aangezien vanwege COVID-19 maatregelen het uitreiken van het vaandelopschrift ook is uitgesteld, was dit
onderwerp nog steeds actueel. Dit jaar hebben we het b.d.-event gecombineerd met de lezingenavond (dit keer
middag) van de Historische Collectie Verbindingsdienst.

Bij Koninklijk Besluit van 11 september 2019, nummer 327,
heeft Z.M. Koning Willem Alexander aan het opschrift in het
vaandel de toevoeging «Zuid-Afghanistan 2006-2010» toegekend, in verband met het garanderen van commandovoering
te velde en de bijdrage met elektronische oorlogvoering door
het Regiment Verbindingstroepen. In de lezing werd door lkol
P.L.A. Kerkhoffs geschetst hoe de aanvraag voor het opschrift
is verlopen. Die aanvraag zelf is een langdurige procedure
waarbij meerdere validatieslagen zijn ingebouwd om geclaimde acties te verifiëren. Het hele proces van start aanvraag tot
toekenning door de koning heeft zo’n drie jaar geduurd. Maar
zonder aanvraag geen toekenning.
Interessanter waren de verhalen van de drie regimentsleden,
die destijds bij de acties aanwezig zijn geweest op basis waarvan de aanvraag is gehonoreerd. Het waren drie eerlijke en
openhartige verhalen, waarbij menigeen in de zaal zich toen
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pas realiseerde wat er zich in Afghanistan allemaal heeft voorgedaan en wat de omstandigheden waren waaronder ook verbindelaren soms moeten opereren. Ook verbindelaren staan
soms in de voorste lijn en moeten de MAG bedienen om de
vijand af te houden. Dat werd geïllustreerd met diverse foto’s
en filmpjes die tijdens de betreffende acties zijn opgenomen.
Wanneer aan een regiment een nieuw vaandelopschrift wordt
toegekend, wordt dit niet onmiddellijk op het vaandeldoek
aangebracht, omdat volgens deskundigen het aanbrengen van
opschriften op bestaande vaandels zelden tot een behoorlijk
resultaat leidt en het de levensduur van het vaandeldoek aanmerkelijk bekort. Het verleende opschrift wordt aangebracht
op een cravatte. Een cravatte is een lint dat als een strik boven
aan de vaandelstok is vastgemaakt. Wordt het vaandeldoek
vernieuwd, dan komen de opschriften die op de cravattes
stonden, op het nieuwe vaandeldoek te staan.

