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In Memoriam
Op 19 december j.l. is tijdens de operatie Tergh Ghar
de sergeant Mark Weijdt helaas om het leven gekomen.
Een IED maakte aan zijn leven voortijdig een einde.
Wij wensen de familie, vriendin, vrienden en bekenden
van Mark heel veel sterkte bij hun verlies. Daarnaast
willen wij natuurlijk ook de Wonju’s van de B-(Aaslt) coy
BG 8 onze steun betuigen.
De Ganzen van de C-(mech) coy BG 8
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Van de redactie

Welkom bij alweer de 2e editie van de Alfakrant
Uruzgan Edition. Inmiddels zit het gros van de
ganzen zo’n anderhalve maand in het gebied en
zitten we volop in de missie.
Succes voor de Alfakrant
Inmiddels is de eerste editie van de Alfakrant Uruzgan Edition een feit en zowel
vanuit het inzetgebied als vanuit Nederland zijn er gelukkig de nodige positieve
reacties ontvangen. Zelfs de Bravo- Bulldogs hebben laten weten reikhalzend naar
de volgende uitgave uit te kijken, al is het alleen al omdat zij midden in de voorbereidingen voor TFE-9 zitten en ons in ons gebied komen aflossen. De Alfakrant
biedt voor hen dus een prima bron van informatie.
Ook de webmaster van www.limburgsejagers.nl heeft laten weten de Alfakrant te
waarderen en heeft de PDF op de website meteen als download aangeboden die
inmiddels ook door oud-ganzen gretig aftrek heeft gezien.

Handige tips
Voor iedereen die een bijdrage aan de Alfakrant wil doen het volgende verzoek.
Lever alsjeblieft je tekst als tekst aan, een gewoon word-document voldoet prima, zonder verdere opmaak. Heb je foto’s die je bij het artikel erbij wilt hebben,
geen probleem, zet ze gewoon los (het liefst zo highres mogelijk) op de stick of
in de mail erbij met een duidelijke benaming. Ga ze alsjeblieft niet in je tekststuk
invoegen, dit komt de kwaliteit van de foto namelijk niet ten goede omdat deze
dan meteen geresized en naar een mindere kwaliteit omgezet wordt. Hoe groter
de foto, hoe beter is in dit geval zeker het geval. Heb je zelf specifieke ideeën
over de opmaak, kom gerust langs bij de 2IC.

Kerst
Inmiddels staat de kerst voor de deur en gelukkig kan de redactie jullie melden
dat de Ganzen kerstkaarten allemaal op tijd naar Nederland zijn verstuurd en bij
de eerste relaties van de Ganzen inmiddels op de deurmat zijn gevallen. Verderop
in deze editie staan de beide kaarten die door Cindy, de vriendin van de 2IC
weer met veel creativiteit zijn ontworpen, waarvoor weer onze dank, afgebeeld.
Hiermee willen we iedereen die geen persoonlijke kaart van ons heeft gekregen
alsnog een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen!

Tot slot
De eerste editie van de Alfakrant Uruzgan Ed. is gelukkig in kleur uitgebracht. Dit
zal naar alle waarschijnlijkheid ook wel zo blijven dankzij de prima medewerking
van de commcen billies, bij deze onze hartelijke dank. Wel is het zo dat we niet
iedereen van een eigen exemplaar kunnen voorzien en daarom wordt in principe
uitgegaan van 1 exemplaar per slaapfab. Blijf daarom de Alfakrant lekker met elkaar delen. We blijven er in ieder geval ook voor zorgen dat de Alfakrant digitaal
als PDF verspreid wordt, zodat iedereen zelf een exemplaar kan bewaren.
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Van de Oppergans
Gansjes,
Het tweede stukje alweer. De pelotons en de staf zijn druk bezig geweest de afgelopen tijd, misschien wel te druk. De
komende tijd moeten we (stafzwijnen) ons bezinnen of dit tempo wel volgehouden kan worden. Natuurlijk zullen er zich
allerlei zaken voordoen waardoor we gedwongen worden om vanuit de compagnie mensen en middelen te leveren, echter planmatig moeten we, denk ik, meer rust inplannen.
Ik wil ook even stilstaan bij 19 december. Voor de gehele battlegroup stond deze dag in het teken van de IED-aanslag
op Mark Weijdt. Ook voor onze compagnie was het een zware slag en had ook directe consequenties. Eenheid 34 moest
vanuit de beweging direct door naar Chora als steun aan B-Wonju-compagnie. Dit was als commandant niet de meest
eenvoudige beslissing, in acht nemend dat 34 al een paar dagen buiten aan het spelen was en ook in de CAT zat waar
een IED-strike op uitgevoerd was. Deze strike op 37A1 was zonder noemenswaardige schade, maar zette mensen wel
aan het denken en confronteerde velen met de risico’s welke we met zijn allen lopen. Ondanks dit vond ik het wenselijk
om steun, fysiek en mentaal, aan de B-cie te leveren.
Ook onze ISTAR-commandant is bij een aanslag betrokken geweest, wel materiele maar geen personele schade. Wederom door het oog van de naald. Het blijft gewoon het grootste gevaar in deze operatie en iedereen is druk met kijken
hoe we het het best kunnen aanpakken. Hopelijk hebben we binnen korte tijd een oplossing.
Tenslotte wil ik even stilstaan bij de kerst. Ondanks dat alle pelotons met de kerst buiten waren denk ik wel dat er
aandacht is geschonken aan deze, normaliter, familie feestdagen. Niemand wil met deze dagen hier zitten, maar samen
met de maten heeft ook wel wat. Ik hoop dat ook het nieuwjaar, ondanks de spreiding van eenheden, toch een invulling
krijgt die naar omstandigheden wenselijk is.
Vanuit mij in ieder geval allen die ik tijdens oud-op-nieuw niet op het kamp TK zal zien, de beste wensen, goed uiteinde
en dat 2009 het jaar wordt waarin we met zijn allen in maart terugkeren naar het oude nest.

Gr
Wan

Van Moeder de Gans
Beste Ganzen,
Nu zo met deze zonnige dagen voor kerst is het stil op de base daar jullie allen verspreid zitten over de AOR. Als
moeder doet dat pijn om je kroost met deze dagen te moeten missen. Weet dat ik in gedachten bij jullie ben en hoop
dat eenieder toch even stil staat bij deze bijzondere dagen.
Deze dagen worden helaas negatief overschaduwd door de afwezigheid sinds een week van onze trots, de
compagniesvlag. Een of andere respectloze collega heeft hem ontvreemd en ik vermoed dat hij mee naar Nederland
is. Na het verlof in Nederland ga ik zo snel mogelijk via de mail een aantal hoogwaardigheidsbekleders van BG 7 even
wakker schudden om mogelijk te achterhalen wie dit gedaan heeft.
Als laatste wil ik nog mededelen dat ik oud en nieuw ga vieren met 36 of 14 zoals ze nu heten in Deh Rawod en blijf
daar tot 6 januari.
Ik wens eenieder een fijn oud en nieuw, 35 op ATIQ en de andere pelotons alhier op de base!
Happy New Year!
Jullie Moeder!
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Fotoverslag OP Zhani Gahr (GanzenBerg) (door de Pussysquad)

Hier het fotoverslag van eenheid
34 over de operatie Zhani Ghar, dat
in het Afghaans Ganzenberg betekend. Het begon met een normale
verplaatsing naar Forward Operating Base ATIQ. Daar bereiden we
onszelf voor op de patrouille van de
komende 3 dagen.

We gaan beginnen met de patrouille
buiten ATIQ. De overwatch word neergelegd door 34.
35 samen met 05 trekken erop uit om
een Remain Overnight lokatie te betrekken verderop.
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Er worden patrouilles gelopen in
het dorp en in de avond wordt er
nog een Vehicle Chechpoint ingericht op route Maryland die voor
de remain overnight ligt. Daarna
slapen en onszelf gereed maken
voor de volgende dag.
De volgende dag volgt er weer
een overwatch zo’n 2,5 km verder.

(Blijven waarnemen)

De volgende dag gaan 05 en 35 nog een keer
patrouilleren door het dorp.
34 zorgt voor het beveiligend en waarnemend
element die de jongens in de gaten houdt. Ook
word er een belangrijke brug in handen gehouden door ons zodat 05 moeiteloos het water
over kan steken.

Hierna terug naar ATIQ. Een nachtje
slapen nog (net als 05) en dan Back to
Base.
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Kpl1 Bruce op ATIQ vreemd is gegaan met zijn glock
Kpl1 Karin hier niks vanaf wist
ook Kpl1 Bruce 3 dagen lang niet wist dat hij vreemd ging
Sld1 Robin huilend naar zijn sergeant gaat als hij een rotwacht krijgt
Sgt1 Kenny erg goed is met een rode hamer
Kpl1 Martin liever alleen met de ANA op pad gaat
Hij dat het liefst om 4 uur ‘s ochtends doet
Hij nu door het leven gaat als humani-Martin
Sgt1 Kenny zijn slaapzak niet droog kan houden
Hij hiervoor Kpl Linda zijn excuses aangeboden heeft
Hij nu geen oog meer dicht heeft gedaan
Hij zich schuldig voelt
Kapitein Wan WEL weet dat de rookbussen niet geplaatst mogen zijn op het kamp
De volgende functie van kapitein Wan mogelijk wel Berger wordt
Een hangslot op de fab in principe met een sleutel opengaat
De SMO dit in zijn enthousiasme soms vergeet
De TIC`er en het KNMI niet op 1 lijn zitten vwb de weersverwachting
De ene sneeuw in het noorden voorspeld, de ander zonnig en 19 graden
Vermissing van wapenolie niet op VRA hoeft worden ingediend
Sommige mensen een roze MAG kolf best spannend vinden
De ANA dit op de donderdag avond heel opwindend vinden
De Mikey’s rode breaklights tijdens nachtelijke verplaatsingen als remlicht gebruiken
Er tijdens de wisseling van fab`s er mensen zijn die niet hoeven te lijden
De landsvoorraad 40mm munitie gewoon in de gang van fab 10 ligt
Chalet nr 10 zijn ganzenstatus inmiddels heeft verloren
Het 1e actiecomité al is opgericht, onder het motto: Vol is Vol
Dat de locals werkzaam zijn op de base, hier sneller werken als het internet
Dat DTO vindt dat dat wel meevalt
En dit per mail aan u zal mededelen
Bij ontvangst van deze mail u waarschijlijk al geroteerd bent
Voor een TIC`er de combinatie van koffie en videoapparatuur niet samengaat
Ondanks dat de staf TFU het nadrukkelijk verboden heeft
Er toch een combinatie van dubbele Whisky met een Tic in chalet 17 is geconstateerd
Sommige Plava`s eigenlijk geen plava zijn
De CSM hiervoor kan zorgen dat je het misschien wel kan worden
Deze week in het teken van de HOKI-POKI stond
De CC alle in en outs van de etiketten omtrent het eten op de KMA kent
En deze graag tijdens het eten wil verkondigen
En als hij dan klaar is met zijn preek en u klaar met eten bent
Hij nog moet beginnen en als excuus verklaard, ik eet altijd rustig…..
De rest van zijn personeel adviseert om dat dan maar met alles te doen
De vriendin van de 2IC weer heeft laten zien erg goed met Photoshop te zijn
De ganzen daardoor weer de meest originele kerstkaart van de KL hebben
Dat er zelfs twee zijn
De ganzen haar daar weer van harte voor bedanken
Luitenant Mathijs ‘n goeie rad kan geven
Dit gebleken is tijdens het begin van OP Zhani Ghar
Zijn rad luidde: “whiskey hier romeo 11 uur 1500 meter grote rookpluim”
Deze rad vanaf route oregon kwam
Het antwoord van whiskey luidde: “dat is PB Atiq, uit”
PB Atiq daadwerkelijk op rond de 7 km ligt, “hahaha hulde luit”
Er een nieuwe eigenaardige local national in mirabad is gesignaleerd
Zijn naam Ghilzai Gibi is
Sergeant Marc een bijnaam gekregen heeft van de ANA
Dat kwam omdat hij zijn wapen liet vallen, en hij daarom Lazy Donkey werd genoemd
Er een nieuw strijderslied is geschreven
Dat nummer: “cowboy Billy Berends op de buma” heette
Soldaat Jimmy pas sinds ‘n half jaar zijn veters kan strikken
hij dat normaal altijd op zijn eigen manier deed
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Er ‘n nieuwe QRF-Callsign in het leven is geroepen
Die naam luidt: “goldylocks”
Soldaat Jerome ‘n uitermate slechte pannenkoekenbakker is
Het echt om te huilen was
Het zijn eerste keer was dat hij ‘n pannenkoek bakte
Soldaat Jimmy het voor elkaar kreeg om naar PB Atiq te rijden en zijn benz 41 keer af liet slaan
Soldaat Jimmy zelfs de kleinste kiezelsteentjes niet de baas was
34 Romeo ‘n geheel eigen versie aan het vehicle checkpoint geeft!
Na het doorrijden van het gesearchte voertuig pas kijkt wat daarvoor uit het raam is gegooid
Soldaat Niels zichzelf net zo knap vindt als David Beckham
Hij echter thuishoort in de categorie Kpl Marijn/Kpl Peter van de staf
Sergeant Marc graag intelligent over wil komen
Hij reeds gesignaleerd is met een Jamai-brilletje
Hij echter wel hetero is, want bij 35 staat hij bekend als womanizer
De Sgt1 Alex en de Sld1 Roos het zo gezellig hebben op de hotel bak dat de Kpl Rene maar ergens anders
moet gaan slapen
Kapitein Wan beter bekend staat als tuinlaaf
Mikey alleen een coördinaat en een hoogte nodig heeft
De vissen in de vijver de Sld1 Philippe missen
De Sld1 Mike Papa wordt
De Sld1 Sander niet tegen suiker kan
S.P.S. Steeds bekender wordt
De Sgt1 Remy zonder pillen niet normaal functioneert
De Sgt1 Remy telkens met zijn Benz vast komt te zitten
De Elnt Bart dit nooit overkomt
De Sgt Youri voor ‘t eerst in zijn bijna 7 jaar durende loopbaan zonder basisjas voorwaarts gaat
De Goose coy een muts rijker is
De Tlnt Max zo vaak zijn zeep vergeet dat hij nu maar zijn shampoo laat staan
Waggy bang is dat hij Delta zijn minimi moet geven
Hij hier zelfs over droomt
De Sgt Erik wel eens op een Sperwer vliegt
De Tlnt Max erg blij is met zijn nieuwe UGS kaart
De Kpl Dennie’s (van de windmills) callsign FILO is
Dit voor First In Last Out staat
Het niveau van de kwart-over-vijfjes voor de Elnt Mathijs te hoog gegrepen is
De redactie wederom niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud van de wist-u-datjes
De redactie blij is al in de 2e editie van de Alfakrant meer dan 1 pagina wist-u-datjes heeft gekregen
De redactie hoopt dat deze trend zich voortzet
Er daadwerkelijk voor het eerst gebruik is gemaakt van de Alfabrievenbus
De wist-u-datjes daaruit in deze lijst verwerkt zijn

Satanclaus
Sinds het vertrek van de Sint uit Nederland op 5 december is er een machtsvacuüm tussen twee kemphanen ontstaan.
Het gaat hierbij om de Sint zelf en Santa. Inzet van het geheel is wie zich het populairst mag noemen. Doordat peilingen
helaas geen duidelijkheid hebben geboden is het genoemde vacuüm ontstaan. Hierdoor is een derde kaper op de kust,
genaamd Satanclaus, met een handige manoeuvre in dit vacuum gedoken om dat zo met eigen belangen te vullen.
Tijdens een van zijn propagandatours heeft hij zoals zich nu laat aanzien ook de QRF plaat aangedaan. Wat tot nu toe
van betrokkene bekend is, is dat hij nooit alleen opereert. Hij wordt altijd ter zijde gestaan door zijn trouwe rechterhand
en kompaan, Zwarte P. Verder is ons bekend dat betrokken actief is in in handel in speelgoed en in de Candy.
Indien u informatie heeft over de verblijfplaats van beide betrokkenen kunt u contact opnemen met de CSM van de C
(Mech) coy. Hij zal u met raad en daad terzijde staan om eventuele problemen op te lossen. Daarnaast wordt met klem
gezocht naar foto’s als bewijslast van zijn lastercampagne. Deze foto’s kunnen ook bij de CSM van de C (Mech) coy aangedragen worden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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Sinterklaasgedicht
Hallo Ganzen
Ik ben zo blij! 6 December! Eindelijk is die vieze schlemiele
ouwe kinderviespeuk met die mottige rotbaard en dat
lelijke rode gordijn om zín kromme knokelige schouders
weer op dat vergeten-te-zinken-stoomwrak van ‘m gestapt
en zijn we weer een jaar van al die materialistische
krijsende zwartgeverfde kindergezichtjes verlost. Ik hoop
dat die gammele schuit onderweg naar Spanje zinkt in
Het Kanaal. Een van de drukst bevaren scheepvaartroutes
van de wereld: dikke kans dat de overlevende pieten,
dobberend op een zak overjarige pepernoten, door een te
zwaar geladen bulkcarrier overvaren worden. Afborrelen
met die jaarlijks terugkerende terreur!

Ik werd helemaal gek van dat gejammer dat elke zaterdag
in het dorp te horen was als gefrustreerde moekes met
rood aangelopen koppen hun jankende kroost-metsnottebellen aan hun lelijke Ernie-en-Bert sjaaltjes langs
die vermaledijde Intertoys sleepten. Janken omdat ze
de afgelopen week hun schoentjes gevuld zagen met
goedkopere kado’s dan de buurmeisjes, van wie de vader
WEL een eindejaars-bonus had ontvangen. Misselijk van
al dat mierzoete snoepgoed dat goedbedoelende collega’s
mee naar het werk namen om te zorgen dat hun eigen
meer-dan-weldoorvoedde kinderen het niet zouden
oppeuzelen in een laatste wanhopige poging de BMI van
de kleintjes onder de 30 te houden en het commentaar van
het consultatiebureau beperkt te houden tot “uw kind ziet
er gezond uit, maar is wel iets zwaarder dan gemiddeld”.
Elke keer als je door het dorp wilde met de auto volgeladen
met boodschappen kwam er weer zo’n optocht langs met
de zoveelste slecht verkleedde bijstandtrekkende hulp
Sinterklaas. De ene baard nog schever dan de andere.
Wees maar blij dat je het niet hebt meegemaakt: hele
hordes jong volwassenen denken zich opeens te kunnen
misdragen alleen omdat ze zich kunnen verbergen achter
een zwarte maillot en een masker van zwarte schmink
en rode lippenstift. Opeens mogen ze rond je auto gaan
dansen, op het dak slaan en de straat bevuilen met zooi
die je nog niet aan je hond voert. En als je dan je raampje
opendraait en je frustratie over de nodeloze wegblokkade
onderdrukkend vraagt of ze even opzij kunnen gaan, is
het enige antwoord wat je krijgt een volle hand zoete
tandenbrekers die zo hard mogelijk door het open kiertje
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naar binnen gekeild wordt.
Als de pieten zijn weggedanst en de optocht zich langzaam
slingerend voor je uit door het dorp beweegt (uiteraard
in de zelfde richting als jijzelf moet), lopen alle koters als
ratten achter de rattenvanger van Hamelen er achteraan,
hun moeders met zware boodschappen tassen torsend en
de wanhoop nabij er achterop strompelend, gillend dat
het nu toch echt tijd is om naar huis te gaan. Nee, Bertje
en Japie krijgen liever nog een hand keiharde kruidnoten
van vorig jaar in hun geschminkte bakkes gemikt door een
paar over enthousiaste Pieten (die willen revancheren voor
de Pieten die hen in hun eigen jeugd hetzelfde trauma
hebben bezorgd), en komen dan pas huilend terug naar
hun moeder die ze eerst moet troosten met een reeds
half afgekloven chocoladeletter. Als je, terwijl ze vlak voor
je bumper die chocoladeletter onder uit de uitpuilende
boodschappentas proberen te wroeten, toetert kun je
een hysterische scheldtirade verwachten, vergezeld door
handenvol van de goedkoopste zoete snoepzooi die de
moeders zich door hun dreinende koters hebben laten
aanpraten in de eerste de beste prijsvechtende drogist.
De ruitenwissers proberen het beste te maken van de
plakkerige suikerzooi die zich heeft meestergemaakt van je
voorruit.

Thuisgekomen wacht je nog een fijnere verrassing: “Hallo
schat, kijk eens wat ik uit het dorp heb meegenomen?”
Onder het maken van kauwende bewegingen laat de
vrouw des huizes vol trots en triomfantelijk een grote zak
suikerbende zien, van dezelfde soort die buiten nog, in half
opgeloste toestand, van de ruitenwissers afdruipt.
Zoals je begrijpt, ben ik blij dat die jaarlijks terugkerende
ellende over is.
Nu de kerst nog. O leuk hoor, alle familieleden weer eens
zien. Maar om de een of andere reden ben ik bang voor
een herhaling van zetten. Waarom moet er met kerst
weer een in rood verkleedde man door het dorp heen
paraderen? Weer heeft hij een witte baard, maar deze
keer geen magere kromme knoken onder het gehuurde
pak maar een ongezond uitpuilende bierbuik. Hele
overheidscampagnes worden er aan gewichtsbeheersing
gewijd, maar dat moet het rolmodel zijn om het jaar

mee af te sluiten. Het arme bleekwitte paard is dit keer
vervangen door een heel roedel aan rendieren. Om de
een of andere reden moeten al die arme beesten een
rood plastic neusje voorgebonden worden. Ik heb nu al
medelijden met de gemeentereiniging: die moesten eerst
de restanten van 1 oud paard opruimen, nu dat van 15
rendieren die natuurlijk door al dat ongezonde snoepgoed
aan de dunne zijn. Weer moet er gevreten worden. Geen
letters dit keer, maar kransjes. Het maakt geen zak uit of
je je tanden breekt op strooigoed dat uit een muffe linnen
zak komt, of dat je je gebit naar de filistijnen helpt op
hetzelfde spul wat uit een smakeloos versierde nepboom
komt, terwijl er nog sliertjes glaswol uit je mond steken.
Engelenhaar wordt steeds duurder nietwaar?

afgefakkeld op een massacrematie na een paar dagen
afgedankt in de achtertuin te hebben doorgebracht te
hebben tussen restanten verregende kerstversiering.
De huiskamer van de buren is altijd al op een kitsherige
manier ingericht (vgl de inrichting van Frans Bauer), maar
met kerst is er helemaal geen houden meer aan de enorme
hoeveelheden glimrommel die er te voorschijn komt, om
nog maar te zwijgen over al die megawatten lampjes die
opeens de gevel moeten versieren. Heel het jaar ziet het
huis er niet uit, en nu moet het opeens allemaal gezellig
zijn. Het is gewoon nat, donker kutweer in December.
Daar is ook met goedkope schijnelarij van de Gamma niets
gezelligs van te maken.
Ik verheug me nu al op al die kerstkaarten die de
brievenbus weer gaan vervuilen. Het hele jaar hoor je
niets van allerlei vage bekenden, maar omdat de D in de
maand zit moet er opeens spontaan attent gedaan worden.
Mensen van wie je het bestaan al lang vergeten was,
dringen zich nu weer in het geheugen op omdat ze hebben
gemeend te moeten meedoen aan de grootste sociaal
wenselijke volksverlakkerij van heel Nederland. Massaal
en door de commercie geregisseerd aardig doen tegen
mensen waarvan je blij bent dat je ze in het dagelijks leven
niet meer tegen het lijf loopt.

Hele bossen aan bomen moeten er aan geloven, maar dat
is goed voor het milieu, want zonder kerst waren al die
arme blauwsparren helemaal nooit aangeplant. Jarenlang
groeien in het weerbarstige Nederlandse klimaat, om je
einde in een 20 dagen durende vernedering met plastic
prullen aan je takken te mogen omarmen. Om vervolgens
na deze zielige schertsvertoning te mogen worden

Geen wonder dat al die onzin op de 31e het jaar uitgeknald
word met wat ongecompliceerd comazuipen en lekker
harde boemen. Sigaar erbij, goedkoop prikspul uit een lang
plastic glas. Oudejaarslot in de hand en hossen maar!
Laten we elkaar beloven dat we het volgend jaar allemaal
beter doen.

Groeten uit TK!

Van HID Gans
Beste Ganzen,
Nu op kerstavond siert mijn vermiste kerstboom de pelotonsbase Atiq. En er worden al foto’s van verkocht heb ik me
laten vertellen. Mooi om op te sturen naar huis. Ook op een kleine base dus licht bij een goede sfeer die er toch al heerst
bij eenheid 35.
Hier in TK op Kamp Holland wordt vanavond ook een groot kampvuur ontstoken en ook voor ons is er dus licht, warmte
en wat gezelligheid ondanks de afwezigheid van alle pelotons die verspreid zijn over Atiq (35), Buman (37), Chora (34)
en TK (Staf).
Maar de Ganzencompagnie is toch samen in een Bijbels landschap onder een schitterende sterrenhemel en doet haar
werk voor de mensen in Afghanistan.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuw Jaar.
HID Gans.
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Foto’s en sfeerimpressies

Van links naar rechts,
van boven naar beneden:
1. ondergaande zon in
de desht
2. Bruce verliefd? Hoezo?
3 & 4 Mikeys nog niet
in actie
5. Mikeys in actie!!!!
6. Sld1 Yorick en Sgt
Tangiman jarig!!!
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Verslag Operatie Zhani Ghar
Eerste patrouille van de patrol base Atiq richting RON (Remain Overnight, red.) naast Musasai.
De 2e dag op Atiq kregen we de
opdracht een patrouille te lopen
richting de RON bij Musasai via
een berg dorpjes in het gebied
Mirabad. We hadden al vaker
patrouilles gelopen in het gebied
dus het was niks nieuws maar
we hadden natuurlijk de bijtaak
Papa (Provincial Reconstruction
Team, red.) mee te nemen die
met de verscheidene maleks
ging praten over al de problemen
die ze wel niet hadden… Ik liep
mee met de voetpatrouille maar
er was ook een voertuig pakket
die door de desht naar de voorverkende RON lokatie zou gaan.
Tijdens de voetpatrouille was er
niks bijzonders gebeurd want het
is de laatste tijd vrij rustig in het
gebied. Het was weliswaar wel zo
dat er wat meldingen van schoten
binnen kwamen maar bleek dat
er door het einde van de hadj
een feestvreugde heerste en er
hier en daar wat strijkers werden
afgestoken. Nadat de Papa met wat maleks had gepraat moesten we nog een kijkje gaan nemen op de ouwe tic (Troops
in Contact, red.) locatie waar onze eigen kapitein en csm onder vuur lagen tijdens de verkenning in september. Daar
vonden we een kapot geschoten quala waar de OMF (Opposing Militant forces, red.) zich in verscholen had, voor de
rest niet veel spannends. De week hiervoor was ook nog een melding binnen gekomen via de icom voor een mogelijke
hinderlaaglocatie waar we nu ook nog even gingen kijken, daar vonden we alleen een ondergronds hutje waar uit graafsporen bleek dat er een paar dagen geleden nog spullen verstopt lagen. Na dit gemeld te hebben zijn we verder naar
het oosten verplaatst waar het voertuigpakket de RON al had ingericht en we ons konden voorbereiden op de eerste
nacht op de RON bij Musasai .
Sld 1 Robbie
Tweede patrouille in Kawri
De tweede van de drie patrouilles van OP Zhani Ghar, en tevens een van de kortste.
We gingen vanuit de RON in één streep de greenzone in, en
aan de rivier de Tiri Rud dat iets naar het oosten ligt een brug
van staalkabels, eenmaal bij de brug aangekomen hebben we
‘n 360 ingericht. Vanuit daar hadden we al zicht op het oord
Kawri, het hoofddoel van de patrouille. Aansluitend is de Alfa
groep de brug over gegaan en heeft 100 meter noord van de
brug ook ‘n 360 ingericht zodat de Bravo groep gedekt de brug
over kon. Na ongeveer ‘n kwartier in de beveiliging te hebben
gestaan, kwamen de eerste belangrijkere mensen uit het oord
Kawri al uit zichzelf naar ons toe. India (psyopsteam, red.)
heeft terplekke bij de brug ‘n paar praatjes gemaakt. Nadat
India klaar was met zijn praatjes, is de Bravo groep samen
met India het oord Kawri in gegaan. Eenmaal in het oord Kawri
aangekomen heeft India wederom gepraat met belangrijke
mensen uit het oord. Toen India klaar was met zijn praatjes hebben we Kawri verlaten en zijn we teruggegaan naar de
RON. Al met al duurde de patrouille toch nog wel 5 uur maar als ik terugkijk op OP Zhani Ghar was dit toch wel duidelijk
de saaiste patrouille.
Grt Kpl Daan
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Laatste patrouille
Mijn eerste patrouille, ik mocht eindelijk een keer mee na het vaak
gevraagd te hebben want als boordschutter ga je niet vaak mee op
patrouille. De dag voor vertrek kreeg ik het te horen van mijn commandant, ik had er veel zin in, eindelijk het leven van een Afghaan van
een andere kant zien. Het leven beneden en niet kijkend van een heuvel of van hoog vanuit de toren. De dag begon vroeg, 05:00 uur, want
ik had nog een uur wacht voordat de rest op moest staan, samen met
Sgt1 Brian. 06:00, de rest moest er ook uit, de dag van vertrek terug
naar PB Atiq en mijn eerste patrouille. Eerst nog de spullen opruimen
en klaar maken voor vertrek. We hadden nog eerst een bevel van Sgt1
Gibi voordat we gingen lopen door Musazai. 08:45 was het vertrek en
uiterlijk om 13:00 terug op de RON.
We liepen de RON af op weg naar Musazai. Voordat we het oord binnen gingen kwamen we een mortier stuk tegen waar de genie even
naar ging kijken maar er was niet veel aan de hand. We liepen door
naar het dorpsplein waar het erg druk was, veel mensen op de been
waar India een praatje mee ging maken en pennen uit ging delen aan
de kinderen. Er kwamen 2 gesprekken die nog al lang duurden. Wij
namen een 360 in voor de beveiliging en later kreeg ik te horen dat we
weer door gingen lopen terug naar de RON en dat ik mijn plek weer
moest in nemen. Op weg terug naar mijn plek hoorde ik een schot. Er
kwam een hond uit een huis die lj1 Jimmy en lj1 Robert wou aanvallen maar hij ging toch naar sld1 Sjefke die op de hond schoot, raak!
De hond ging jankend terug naar binnen en even later was het stil. Sgt1
Alex ging bij de hond kijken en India ging met de eigenaar van de hond praten en dat sld1 Sjefke er niks aan kon
doen. Uiteindelijk is alles goed gekomen en is het opgelost. Wij konden verder met de patrouille terug naar de RON.
Sld1 Niels

Nieuws uit Nederland door Adjudant Luc van de Sectie 1 42 BLJ
Op woensdag 17 december 2008 heeft op de appelplaats van 42 BLJ te Oirschot de stokoverdracht van de oude naar de
nieuwe Bataljons Adjudant plaats gevonden. Ten overstaan van het bataljon minus, want de Acie zit in Afghanistan en
de Bcie zit in de missie gerichte opleiding om naar Afghanistan te gaan, militaire en burger gasten is tijdens een korte
plechtigheid de stok overgegaan. De Regiment Commandant en tevens Bataljons Commandant was tijdens zijn speech
vol lof over de vertrekkende BA en wenste zijn opvolger veel succes. De vertrekkende BA dankte in zijn afscheidswoord
het bataljon en wenste het veel krijgsmans geluk toe voor de huidige en komende missies. Tijdens de aansluitende, druk
bezochte, receptie werd de vertrekkende BA nogmaals in het zonnetje gezet door de PBC, waarna hem een houten schild
werd aangeboden namens al het personeel van 42 BLJ. Namens het bestuur van de Stichting Limburgse Jager werd hem
“de Vaandeldrager” overhandigd.
Frans bedankt - Marijn succes.
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De kerstkaarten van de Ganzencompagnie

Kerstkindje geboren!!!
Op de valreep heeft ons nog het bericht bereikt dat de Ganzencompagnie een kerstkindje rijker is. Kpl Daniel van
37 is op 25 December om 22.10u de trotse vader van de kerngezonde dochter Dilana geworden. Zowel aan Daniel
als natuurlijk aan zijn vriendin en familie onze hartelijke felicitaties!!!
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