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Pechvogel van de week
Tijdens de operatie Towri
Ghar, aka Murphy Ghar, aka
Afbreek Ghar, aka Rolex
Ghar etc. etc. is de Sgt1
Erik op lichtelijk ongelukkige wijze een tijdje op de
Role 2 terecht gekomen. Dat
hij dit niet geheel onprettig
vond bewijst deze foto wel
waarop te zien is hoe hij
door een lieftallig zustertje van de Role 2 gevoerd wordt.
Och arme!!!! Om medelijden mee te hebben!!!
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Van de redactie
De vierde, en naar alle waarschijnlijkheid een-nalaatste Uruzgan Ed. van de Alfakrant is weer een
feit. Met weer meer pagina’s en meer wist-u-datjes
dan de vorige editie.
De Ganzenwei feestjes
Dat we inmiddels hard op weg zijn naar het einde van deze uitzending is op de
Ganzenwei steeds vaker te merken. Met de regelmaat van de klok wordt deze namelijk weer gereserveerd door een peloton voor een BBQ of een Pizza-avond met
film of andere leuke dingen. Dat daarbij de creativiteit geen grenzen kent bewijst
deze foto wel van het kunstwerk dat door 35 in elkaar gezet is met breaklights om
hun avond een feestelijk tintje te geven.
Gelukkig zijn de temperaturen inmiddels ook aardig aan het stijgen zodat het ook
‘s avonds steeds beter toeven is op de Ganzenwei en je er overdag al de nodige
zonnebaders aan kunt treffen! Goeie zaak!

Oproep
Graag wil de redactie nog 1 Alfakrant, Uruzgan Ed. uitbrengen voordat iedereen
naar Nederland vertrekt. Daarbij lijkt het de redactie een leuk idee de “Baard van
BG-8” verkiezing uit te schrijven. Om dit eerlijk te laten verlopen moeten we natuurlijk bewijsmateriaal kunnen publiceren. Lever daarom je foto’s van de ergste,
grootste, lelijkste, ruigste, smerigste, langste, of raarste baard van de compagnie
aan, dan publiceren we die, en maken we tijdens het eerste gezamenlijke appel
dat we weer hebben de winnaar van deze competitie bekend. Dat er nog een
leuke prijs aan vast zit moge natuurlijk duidelijk zijn!!!

Alweer nieuwe gansjes!!!
Onlangs zijn weer twee trotse ganzen vader geworden waar wij natuurlijk heel
blij mee zijn!!!
Graag willen wij de Kpl Simon en zijn gezin en familie feliciteren met de geboorte van zijn dochter Leona en de Sld1 Arvid en zijn gezin en familie met de
geboorte van zijn zoon Jorijan (excuses als de naam misschien niet goed gespeld is!!!).

Foto van de week
Nee, dit is geen winnaar in de categorie Foto van de week, maar eerder het bewijs van het feit dat het voor sommigen toch echt beter is dat ze de dienst in zijn
gegaan in plaats van een carrière als fotomodel na te jagen. Toch blijft het nog
steeds mogelijk om je foto van de week in te leveren, je kunt er nog steeds vijftig
dollar mee verdienen!!! Easy money zou je denken!!!
Dus kom op met je foto’s, lever ze in bij de 2IC en dan zorgt hij ervoor dat je
mogelijk weer wat rijker wordt!!!
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Van de Oppergans
Hallo Ganzen,

We zijn weer voor het grootste deel terug na een actie in voor de meesten van ons onbekend gebied. Alles goed verlopen, met uitzondering van de Human-torch, maar toch spannend. De operatie Tarwe Graan kenmerkte zich door onduidelijkheid, Rolex en flexibiliteit op alle niveaus. Ondanks alles goed uitgevoerd door allen en als finale toch een grotere
vangst aan spullen.
Ook mogen we over geluk niet klagen. Ik denk hierbij aan de IED-find van 34 op de weg naar Mashall. Voor hetzelfde
geld was dit heel anders afgelopen. Hier blijkt weer uit dat we ook voor “routine” verplaatsingen scherp moeten zijn en
blijven, totdat we in Kreta eindelijk mogen verslappen. Ik hoef jullie niet te herinneren aan het gevaar van de laatste
periode.

Terugkijkend denk ik dat we een goede periode hebben meegemaakt, een, uiteindelijk, geslaagde actie en wederom
geluk.
Groente, Wan

Van Moeder de Gans
Beste Ganzen,

Na de geslaagde operaties in de Baluchi en de Westbank zit er voor de compagnie een drukke periode op. Dit heeft
vooral veel geduld gevergd van 1 peloton dat gedurende deze periode op de Base QRF is geweest.
Weet dat ik van meerdere kanten verneem dat de compagnie
goed bezig is en bij eenieder hoog in het vaandel staat. Dit respect
hebben we zelf afgedwongen door onze professionele houding en
werkwijze.
Nu met de aanstaande collega’s in zicht is het zaak dat we de accu
opladen met de reeds vaker aanwezige zon en tot aan het einde
scherp blijven.
Inmiddels is eenieder ook alweer richting de toekomst aan het
kijken door te solliciteren en zich te oriënteren op een nieuwe
functie. Voor de compagnie is de rest van het jaar alweer
ingevuld door ons eigen bataljon en staat met name 2010 vol met
oefeningen.
Wens eenieder succes met aftellen blijf scherp en laat zien dat we
de beste zijn.

Jullie Moeder
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De Operatie Bakhud Ghar 10-12-2008 t/m 12-12-2008, door ehd 14
Operatie Bakhud Ghar was een compagnies geleide
operatie op de westbank van de Helmand, die wij samen
met eenheid 1.1 hebben uitgevoerd. In deze operatie
hadden wij een eigen pelotonsvak in de omgeving van
Dizak noord, Dorshanak en Cheghak. Buiten ons organieke peloton hadden wij natuurlijk een aantal enablers
bij ons, zoals golf, hotel, whisky, yankee, india, papa en
oscar. Oscar was speciaal uit TK ingevlogen om de buffel
te bemannen en dat bleek soms een hele uitdaging te zijn
om dat allejezus groot apparaat door zeer smalle staartjes
te moeten manoeuvreren. Buiten de Nederlandse enablers
ging er ook een Frans OMLT team mee, dat twee dagen
patrouilles zou lopen met de ANA in het pelotonsvak. In
de ochtend van 10 december vertrokken wij, nadat de Aal
een kaarsje voor ons had aangestoken en de nodige foto’s
had gemaakt, richting Alexander Hill crossing.

twee moskees, die nog geen 100 meter uit elkaar lagen.
Na een aantal subtiele hints van het PRT kwam de malik
zelf tot de conclusie om de waterpomp tussen de moskees
in te zetten.
Na de tweede dag werd opnieuw een RON ingenomen in
“the middle of nowhere”, die midden op de ratline van de
OMF zou staan, echter we hebben de gehele nacht niets
gezien.

!

!

We vertrokken richting Alexander Hill Crossing om deze te
searchen en te beveiligen, zodat 1.1 hier de Helmand kon
oversteken. Het oversteken van de Helmand bleek nog
lastig, aangezien het waterpijl van de Helmand enorm was
gestegen. De Fennek van whisky had wat hulp nodig om
de oversteek te kunnen maken en de MB’s gingen via een
pontje naar de overkant. Nadat 1.1 ons gepasseerd was
gingen we richting post Phoenix om de ANA op te halen
voor onze patrouille in Dorshanak. De ANA stond op tijd
klaar en waren fanatiek om mee op patrouille te gaan. Met
twee elementen zijn we Dorshanak in gegaan en hebben
daar samen met het PRT en psyops de malik gesproken
en een quick impact project gedaan. Na de voetpatrouille
hebben we een RON betrokken en vanaf daar de ratlines
gescreend.
De tweede dag gingen we naar Cheghak, onderweg heeft
onze windmill in spe Nick Manders de playtime van de
heli’s wel heel erg letterlijk genomen. Cheghak is een klein
dorpje met slechts een paar qualas, maar daar lagen wel
een aantal mijnen waar golf erg geïnteresseerd in was om
meer informatie over te krijgen. De malik van het dorp
was ook erg geïnteresseerd, maar dan in het PRT natuurlijk. De malik heeft ons eerst een hoop info gegeven over
het mijnenveld en ons aangewezen in welke quala de mijnenplaatser woonde, maar daar was niets meer te vinden
en daarna ging het onderwerp over een waterpomp voor
de moskee. Een groot probleem voor de malik was, dat
hij van het PRT één waterpomp zou krijgen, maar hij had
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De derde dag vertrokken we naar Dizak noord, om daar
onze laatste patrouille van deze operatie te lopen. De
overwatch had prima zicht op het dorp, maar het dorp
ook prima op onze overwatch. Het resultaat daarvan was
dat de maliks van het dorp, vergezeld door een hoop
kinderen al naar ons toe kwamen in plaats van dat wij de
maliks moesten opzoeken. We zochten een plek buiten de
overwatch waar we rustig met de maliks konden praten en
ondertussen werden op een andere plek de kinderen bezig
gehouden met een heus optreden en uiteraard goodies
van papa.

!

Na het gesprek met de maliks hebben we een patrouille
gelopen richting de ANP post. In de ANP post was op
dat moment een shura gaande en daar konden wij mooi
bij aanhaken. Na een dik uur op de ANP post te hebben
doorgebracht werden we opgepikt door de voertuigen,
ondertussen had 1.1 Alexander Hill Crossing beveiligd en
konden wij hun doorschreiden en weer terugverplaatsen
richting Hadrian, waar we weer warm werden onthaald
met snoep en fris door de CSM en consorten.

De Perfecte Dader door ehd 37B
In de periode van 17-02-2009 tot en met 21-02-2009 hebben wij de operatie Towri Ghar uitgevoerd. De bedoeling
hiervan was om de grote boze vijaard te laten zien dat we
hem ook in de Deh Rafshan area niet vergeten waren. Het
nu volgende verslag gaat over de een-na-laatste dag van
deze operatie.
We startten de dag vanaf de overwatch met een patrouille
richting Sayedan om daar wat quala’s te bezoeken. Een
veel belovende dag, zo heeft de luit ons verzekerd want er
zou best eens het een en ander aan illegaal spul gevonden
kunnen worden. Alles zag er normaal uit toen we weggingen, kinderen buiten en geen rare bewegingen.
We liepen er heen en al snel bleek dat we ons cordon niet
konden leggen zoals we dat gepland hadden. We moesten
een extra quala in ons cordon opnemen, maar dat was
geen probleem. Na wat uurtjes waarnemen vanuit het
cordon werden de eerste complexen gecleared. Vrij snel
daarna kwam er een melding dat er nog een extra quala
ook gecleared zou worden en na een tijdje bleek dat die
quala heel wat wapens, munitie en drugs te bergen. Ook
werd er nog een AP mijntje gevonden samen met slag-

snoer en een can met HME. Al met al dus echt een mooie
vondst.
Later in het cordon zagen we een wat oudere man aan
komen lopen met een klein meisje aan zijn arm. De man
werd gesearched en hem werd verteld dat hij niet door
kon lopen. Toch liep hij door terwijl hij naar de kleine wees
die wat bloed bij haar oor had. Tegen de tolk zei hij dat
het meisje ziek was, terwijl hij nog een keer naar het bloed
uit het oor van de kleine meid wees. Na overleg met de
luit hebben we de man met het meisje naar onze AMV’er
begeleid om haar te laten onderzoeken.
Zo gezegd, zo gedaan, maar toen de man verder naar zijn
huis werd begeleid bleek de beste man de eigenaar te
zijn van de quala met de verboden rommel die we hadden gevonden, dus bij aankomst daar had hij heel wat
uit te leggen. Uiteindelijk is de oudste zoon van de man
gevangen genomen, en zijn de verboden spullen in beslag
genomen en afgevoerd. Daarna zijn we richting de overwatch afgebroken en konden we terugkijken op een hele
geslaagde dag.

Prep voor een patrouille tijdens Towri Ghar
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Wist-u-datjes
•
•
•
•

Dat er de avond voor Tura Ghar nog hele spannende dingen zijn gebeurd achter chalet 17.
Dat Sld1 Roos zelfs een heel mooi shirt heeft van : “The A(lex)-TEAM !!!!
Er 2 keer een Sgt1 Gibi in Fabstraat 10 ligt…….. Nu snapt helemaal niemand er meer wat van.
Dat Sld1 Jimmy, beter bekend als “niet kunnen rijdende LAAF” op 27 januari is gezien op weg naar de fitness en ook
nog daadwerkelijk ging sporten!!!!! Waanzinnig toch ?!?!?
Hij misschien toch nog onder de 90 kilo komt voordat hij naar huis gaat.
Maar hij toch liever naar de dwergen, hobbits en laven blijft kijken op zijn laptop in het bijzijn van zakken chips en zijn
latex / siliconen nepkutje.
Dat 35 het uitslaappeloton is en dat de meeste pas steeds rond 1100 uur voor het eerst daglicht zien.
Dat 37 een beter voorbeeld is en gezamenlijk de 5 en/of 10 Mile gaan lopen.
Kijk nu maar naar het resultaat van de leden van 35….. veel dikke baasjes!!!
Dat kpl Daan wel vaak in de gym te vinden is, doordat hij helemaal onder de indruk was van het lichaam van Sgt1
Ghilzai G op Atiq.
Dat Elnt Mathijs gewoon door blijft rijden na het veroorzaken van een ongeval, waarbij een BUMA tot halverwege in
de auto rijdt……… En niet eens wetende wat er met die locals aan de hand was!!!!
Dat 35 vaak maar in het donker terug rijdt omdat ze nooit zin hebben om in een RON te liggen tijdens een QRF actie.
Dat Sgt Tim in het begin vaak waarschuwingsschoten gaf maar achteraf eigenlijk geen flauw idee had in welke richting hij had gevuurd !!!!
Dat wij wel willen weten wat eentje-4 bedoeld met “zo blij als een Mathijs” ??
Dat Elnt Mathijs de Non actief stelling verkeerd heeft begrepen van 1-4.
Dat Sgt Lazy Donky op zoek is naar een motor !!
Maar dan ook nog eentje zonder zijwieltjes ?!?!?
De Sgt1 Gibi en Sgt1 Kenny wel op 1 dezelfde lijn zitten.
Sgt1 Kenny tegen de hesco’s van het chalet aan gaat zeiken als de toiletten op slot zijn.
De Sld1-en  WIK en WOK  ook op dezelfde lijn zitten in de fitness……
Allebei petje op, handschoentjes aan en een shake in de aanslag en daarna gezamenlijk een peukie gaan roken.
Maar dat het voor WIK wel eens tijd wordt om naar de kapper te gaan.
PC/OPC eenheid 1.4 in januari liever niet werkten
Zij dit voor mekaar kregen doordat als eerste Elnt Robby zijn ellepijp brak
Vervolgens Sgt1 Marco trachtte hetzelfde te doen met zijn enkel, hij verrekte alleen zijn enkelbanden
De baas dit samenvat met de woorden: Bewust Ongeschikt Maken Voor Dienst.
Wist u dat de 3e editie van de Akra voor een hele hoop opschudding gezorgd heeft
De Kpl1 Bruce namelijk dezelfde dag gesolliciteerd heeft voor een functie bij de Goden van Deh Rawod
Zijn sollicitatie nu nog in overweging is bij de tweekoppige Goden jury
Andere sollicitaties voor 15 februari ingeleverd mogen worden
Deze bij voorbaat toch afgekeurd worden, dus spaar je de moeite
3.5 hier in Deh Rawod gekscherend de QRF-eenheid genoemd wordt.
Zij bij ons in het half zeventje alleen genoemd worden als ze deze taak niet hebben
Zij dus eigenlijk nooit genoemd worden
Wij ons afvragen wat dat ‘mannenspul’ dat Kpl Linda in het haar smeert precies is
Wij hier natuurlijk rare bedenkingen bij hebben
Dat komt doordat in de vorige editie Kpl Linda ook al betrokken was bij de natte slaapzak van Sgt1 Chinny
Wij ons nu afvragen wanneer Kpl Linda bij ons bezoek komt
Bij ons Psp’en tijdens de wacht niet geoorloofd is
Je dan bij ons ‘s avonds bij de Rode moeder mag melden ivm werkzaamheden op het kamp
De Kpl1 van de Mikes zich geen zorgen meer hoeft te maken vwb concurrentie in haarlengte
De Sgt Nicky namelijk toch maar zijn haren eraf gehaald heeft ivm het warme weer
De Sld1 Michael nu de volgende gegadigde is om in de buurt van deze lange haardracht te komen
De Sgt Nicky het voorbeeld volgde van de Sld1 Leslie
Vervolgens nog eens 4 man volgden en er nu bij 1.4 aardig wat korte koppen rondlopen
wist u dat P.R.T. soms ook voor Penis Renigings Team staat.
Dat Sgt1 Kenny tegenwoordig door het leven gaat als call sign KILO.
Hij behoorlijk sociaal kan doen bij de locals
Hij hier gesprekstechnieken voor gebruikt die bij niemand bekend zijn?
Iets van good cop bad cop?
Hij hierna een functie ambieert bij FIELD HUMINT of anders de dienst uitgaat om ontwikkelingswerk te doen?
De nieuwe naam voor Sgt Dave voortaan pistolero of goat is.
Iedereen tegenwoordig officier kan worden
Sgt1 Kenny wat vragen voor de Goden gaat beantwoorden en ook vragen heeft
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Sgt1 Kenny zijn slaapzak niet droog houd vanwege zijn intense dromen
Linda even een cameo in deze droom had
Hij niet de enige is uhmm...
De Sgt1 Kenny de Baluchivallei heeft terug gegeven aan de bevolking
Dus de krantenkop in het defensiekrantje tot zijn grote ergernis niet klopt!!!
Wij ons afvragen of de Goden echt hun 5/20 vanaf de bak doen?
En dit dan ook in de voorligsteun doen
Wij ons afvragen waarom ze nog patrouilles lopen in Deh Rawod?
Aangezien je vanaf iedere overwatch de base ziet wij dit onzinnig vinden
Het favoriete drankje van de sgt1 Sander mountain HEW is...
Als wij hem tegen zouden komen hem zullen zeggen man... HEW were lucky
Hij ook officier wordt
Ehd 3.6 veranderd is in 1.4
Dit is namelijk de samenstelling van een CAT in Deh Rawod
1 Vrtg 4 Paxen
Klp1 Bruce niet meer welkom is bij de staf.
Hij hier tijdens een BBQ van de staf achter kwam
Hij dus uitroteert met zijn vrienden van enh 3.4
Kpl1 Bruce het petekind is geworden van de R-gp van enh 3.4
Wij WEL van hem houden
Dat de second denkt dat in de eetzaal de zon schijnt
Dat de PARESTO heeft verzocht zijn tegeltje ergens anders te hangen
Vanwege het zeer grote gebied in Deh Rawod de pels daar de OW vanuit de eetzaal doen.
Sgt1 Kenny heeft genoten van de wist u datjes van 1.4 en hij ze wel allemaal snapt (knipoog naar de Goden)
Dat hij bij deze de sgt1 Marco (toekomstig officier) wilt vragen of hij zijn toko in NL geregeld heeft i.v.m de HOTO
in NL
Precies kerel ik ga je opvolgen dus regel die shizzle (vraag aan de Goden maar wat shizzle betekent)
Wij hier in T.K ons erg verheugen op de volgende wist u datjes van 1.4 en de Goden ofcourse
Enh 3.4 de groeten doet aan 1.4 (HUFTERS NOG 1 MAAND VOOR JULLIE... JALOERS DUS...)
Iedereen Da Stan kan overleven... want de Goden kunnen zelfs Deh Rawod overleven.
De second soepele heupen heeft
Dat sld1 robin tegenwoordig door het leven gaat als den calllander
Sinds zijn IED find (niet vanaf de bak) door het leven gaat als Sld1 Den Hollywood.
Sommige mensen van 3.4 geen echte die-hard infanteristen zijn
Sld1 Teun door het leven gaat als vieze Freddie.
En zijn snor steeds langer word.
Dat 3 maanden moest duren.
De Sld1 Boetje erg geil op zichzelf is.
Daarom niet van zijn pikkie kan afblijven.
We tegenwoordig een nieuwe Jacky Chan hebben dit genaamd sld1 Tony
De enablers tegenwoordig niet meer met 3.5 de poort uit willen
De Sld1 John erg collegiaal is.
Kpl Simon pappa is geworden van een dochter Leona.
Dat Kpl1 Teun in de tussentijd baasje is van de E YPR en er zelf niets van snapt
Sld1 Tom weer aan het fitnessen is en toch weer de poort uit gaat.
Chalet 10 een eigen natte fab heeft
Met name de windmills hier heel blij mee zijn
De Sm Rick geen draaginsigne gewonden krijgt
De reden hiervoor is dat basejumpen zonder parachute niet aan de criteria voldoet
De elnt Mathijs in het bezit is van de perfecte piemel
Hij hier zo zuinig op is dat deze maar 1 x per jaar gebruikt mag worden
Ehd 35 er strontziek van wordt dit dagelijks minstens 80 x te horen te krijgen
De fab van Sgt1 Jeroen en Sgt Huib geen dienst meer kan doen als transitieruimte voor leden van ehd 14
Dit komt doordat Sgt1 Michael nu derde vaste fabbewoner is geworden
Wij dit allen zeer apart vinden
Nu de fab van Smi Marcel en Smi Grad dienst doet als transitieruimte voor leden van 14 die eigenlijk liever in TK
hadden gediend
De S.P.S. Boss rijdend uit een übergepimpte MB kon pissen
Er geen puist veilig is voor 37E
De Sgt1 Chris alleen maar Omaporno heeft
De Sld1 Sander heel goed Afghaans kan, en erg veel vriendjes maakt buiten de poort
Hij vooral als hij suiker heeft gehad erg populair is
De Sld1 Jeff alle Red Bull blikjes van het peloton opdrinkt
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De elnt Bart heel erg stoer kan kijken en daar zelf foto’s van maakt
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De Sld1 Kevin €20.000,- verdiend op uitzending
En hij dan ook nog eens €8000,- van de belasting terugkrijgt
De Sld1 Rory als hij dood is 88 jaar van zijn leven heeft geslapen
De Sld1 Stefan kutklusjes moet doen omdat hij een fuckup heeft gemaakt
Als je Pappa in de verplaatsing hebt je 360 altijd gegarandeerd is
De Sld1 sebastiaan door de sie S2 uit Brussel gestuurd is om ons knettergek te maken
Niemand de luchtmobiele golfjes mag
Dit komt door hun hoge Ahoewa gehalte
De Sgt Youri letterlijk de schijt krijgt van cordons leggen
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De Sld1 Jeff gediend heeft bij het KCT als sniper
Hij als zodanig ook al is ingezet in Afghanistan
Maar wel nog steeds Sld1 is en wij niet begrijpen hoe dit kan
De Sgt Youri zijn aars scheert met een tondeuse zodat er geen tarrels aan blijven hangen
De Sld1 Daan een andere YPR opleiding heeft gehad dan alle andere chauffeurs
Bij hem namelijk de lessen onderhoud nog niet gegeven werden
Het hele opwerktraject onnodig is geweest omdat we alleen maar cordons hadden hoeven te oefenen
De Elnt Bart heel erg van foto’s houdt
Hij er ook altijd voor zorgt er zo peppie mogelijk op te staan
De neef van Sld1 Stefan de vriendin van Sld1 Stefan paalt
Dit komt omdat Sld1 Stefan in ondergoed loopt dat door anderen gedragen is
De Sld1 Stephan genoeg geoefend heeft met zijn kuiken
Hij nu werk gaat maken van Kpl Manon
Wij nu toch al weten dat hij nog niet misschien voet aan de grond krijgt
De Sgt1 Alex zijn neus niet alleen in andermans zaken steekt
De Sld1 Roos niet van pauzes houdt
Uit betrouwbare bronnen vernomen is dat zij voorheen niets anders deed
Sgt Jeroen geen grapjes meer durft te maken omdat hij bang is dat dit in de Alfakrant komt
Ook dit soort uitspraken er dan gewoon inkomen
De redactie nog steeds niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud van de Wist-u-datjes
De redactie wel hoopt dat de Wist-u-datjes een beetje ludiek blijven en niet te persoonlijk of kwetsend worden
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De redactie ook hoopt dat de grenzen van de goede smaak opgezocht worden maar niet overschreden worden
De redactie iedereen vraagt hiermee rekening te houden
De Sld1 Jelmer het voor elkaar krijgt in een actie twee geweren kapot te rijden
Hij daarbij ook nog een paar trayen frisdrank vermoord heeft
Een van die geweren van Elnt Mathijs was
Hij daardoor noodgedwongen een geweer van Sgt1 Erik moest lenen
Sgt1 Erik daar zo ziek van was dat hij besloot om zich dan maar meteen ongeschikt te maken voor de dienst en zich
uit de operatie liet medevaccen
Editie 4 van de Akra een recordaantal Wist-u-datjes heeft opgeleverd
37E wordt beschoten door de PzH
De tolk van 37A na Towri Ghar vloeiend Nederlands spreekt
Het klasse 3 verbruik van de 37A1 YPR minimaal was
De Sld1 Robert nooit mee mag op patrouille
De Sld1 Robert schattig is
De Sdl1 Marco met een PRT majoor geknikkerd heeft
De Kpl Marcel zijn roots verloochend
De Sgt1 Christiaan graag overal opklimt
De Sld1 Joost na 3 maanden eindelijk naar buiten mag
De Sld1 Thom langer en vaker in de spiegel staat te kijken dan zijn vriendin
Je de Sld1 Andre niet moet aanspreken voordat hij koffie en een peuk heeft gehad
37 beschikt over een biologisch wapen in de vorm van de Sld1 Robert

Algemeen Militair Vlamvatter
Van: 30H alias Sgt1 Alex
Aan: Leden van de A- Goose Coy
Dat oefening Towri Ghar een gevaarlijke/ lastige oefening zou kunnen worden wisten we eigenlijk allemaal. Er werd een
behoorlijk aantal What if’ s genoemd waar eenheid 3.5, 3.7 en een deel van de Ciestaf rekening mee moesten houden. Zo
braken er zoals gewoonlijk weer een paar ypr’ en af, word er over een stukje pgu incl wapen heen gereden, en sloeg het
weer ineens om van lekker zonnig naar hevige regenbuien.
Waar echter geen rekening mee gehouden werd (onder het mom van een What if) is het feit dat ook de AMV’ ers niet
geheel onkwetsbaar blijken te zijn, en in sommige gevallen taken uit willen voeren die misschien beter aan iemand anders
uitbesteed hadden worden. Onze eigen 30H1 Sgt1 Erik was uiteraard zoals gewoonlijk bezig met de serieuze uitvoering
van zijn taak als AMV’ er, en daarbij hoort ook de uitvoering van de afvalverbranding. Dit valt onder de noemer HPG en
dat behoort ook tot het takenpakket van de AMV’ er.
Dat hierin nog enige ervaring in opgedaan diende te worden bleek wel uit het feit dat 30H1 de uitvoering hiervan niet
helemaal SNAAK voorbereid had. Wat resulteerde in een spontane ontbranding van onze eigen 30H1.
Daarom hierbij ook enkele tips voor zowel 30H1 zelf, alsmede het overig personeel van de Cie.
1.
Gebruik voor het aansteken van de burnpit geen grote hoeveelheden Nafta (gebruik liever gewoon diesel in gematigde hoeveelheden). Dit geeft een grote hoeveelheid vluchtige gassen, en ja die vatten snel vlam.
2.
Steek het vuur niet aan met een lucifer of aansteker, maar steek een papiertje aan en gooi die erop om een ontbranding tot stand te brengen. Een ander alternatief is een brandgranaat.
3.
Als je dan toch besluit om eigenwijs te zijn en wel een aansteker of lucifer te gebruiken, ga dan zeker niet benedenwinds zitten. Het grote voordeel hiervan is wel dat je het even heel warm hebt.
4.
Als laatste geldt dat het ten allen tijde de voorkeur geniet om het door iemand anders te laten doen, zodat het
risico voor uzelf zoveel mogelijk beperkt wordt.
De bovengenoemde punten helpen uw veiligheid te waarborgen bij het aansteken van de burnpit. Mocht het onverhoopt
toch mis gaan probeer er dan ook positieve punten uit te halen.
Een kleine opsomming:
1.
2.
3.
4.
5.

Je hebt recht op een gratis helikopter vluchtje, aangeboden door Medevac airlines.
Je krijgt een heerlijke hotelkamer met alle maaltijden op bed.
Regelmatig krijg je aandacht van mensen die benieuwd zijn hoe je nieuwe kapsel eruit ziet.
Mensen willen ineens allemaal foto’s van je maken.
En vooral voor onze 30H1, je kan even bijslapen, en je heb alle tijd voor pc games.
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Tot zover deze berichtgeving over de ervaringen van 30H1, aangevuld met wat tips van 30H.
Om het geheel nog wat extra’s mee te geven hebben we bij CLAS een verzoek ingediend om de benaming van de AMV
te laten veranderen, van Algemeen Militair Verpleegkundige naar
ALGEMEEN MILITAIR VLAMVATTER!!!
Nu maar hopen dat deze akkoord gaat.
Als laatste nog een kleine impressie van het nieuwe kapsel van onze H1, Algemeen Militair Vlamvatter, alias Erik!
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De groetjes aan...
Wij in het Hadriaanse hebben deze rubriek in het leven geroepen, om simpelweg de groetjes te kunnen doen aan de
gemisten onder ons. Wij hopen dat jullie ons ook missen!
GROETJES AAN……
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

De
De
De
De
De
De
De
De
De

Sgt1 Brian, het grote voorbeeld van menig onderofficier
Elnt Mathijs, omdat onze Fab’s nu uitpuilen van het snoep en niemand dat nu jat
Sgt Dave, omdat het met AZ Milan zo voortreffelijk gaat dit jaar
Sgt Youri, omdat hij gemist wordt bij ons eentje vier
Sld1 Mike, omdat ie zijn KIA aan zich voorbij heeft laten gaan
Kpl1 Rick, omdat wij het zo vaak over Bruce hebben
Sgt Marc, wig waggel waggel
Overste Swillens, omdat we hoorden dat ook hij de Alfakrant leest
Kap Wan, gewoon om een bruine arm te halen

KORTOM: DE GROETEN UIT DEH RAWOD!!!

11

VVIP visite op Coyote door ehd 14
Coyote staat waarschijnlijk in de top van de bestsellers bij
het reisbureau, want er zijn aardig wat VIPs die graag even
een tussenstop maken op coyote, zo hebben we onder
andere al commandant RC South, een hoge ANA generaal
en de twee commandanten van TFU op bezoek gehad, dat
is ook begrijpelijk want het is gewoon een mooie stek om te
zitten, hoewel de meeste van ons naar vele dagen coyote
ook weer wel naar Camp Hadrian uitkijken. Op 10 februari
zouden we zelfs twee maal een VVIP op bezoek krijgen,
niemand mocht nog weten wie het was, maar ondertussen
wist iedereen het toch al. De minister president Jan Peter
Balkenende en de staatsecretaris van defensie Jack de Vries

gemiddelde. Na het verwelkomen van de gasten liepen we
eigenlijk al vanaf de helipad naar coyote, totdat een enigszins verontrustte begeleider ons achterna kwam hollen met
de mededeling dat we de staatssecretaris ook nog even
moesten verwelkomen. Toen kwamen er achter ook pas
achter dat er drie cougars landen zouden in plaats van de
gebruikelijke twee.
Na wat pers interviewen met de generaal en de BC was het
tijd om aan de rondleiding te beginnen. Er verscheen een
glimlach op het gezicht van JPB toen hij hoorde dat we naar
de whiskytoren gingen voor een terreinoriëntatie, de glimlach verdween weer toen duidelijk werd dat die toren niets
te maken met de alcoholisch houdende drank. Na een kort
verhaal over het gebied ging de rondleiding verder, wat we
echter niet hebben laten zien, was de OPS waar de sgt 1
Marco zijn OPSdienst aan het draaien was. Ondanks dat hij
zijn baard ondertussen aardig getrimd heeft, waren foto’s
van Marco met baard afschrikkend genoeg om het gezelschap daar uit de buurt te houden.

!

kwamen op bezoek.
Uiteraard kwamen zij niet alleen, verdeeld over drie cougars
werden zij vergezeld door cmdt TFU, cmdt BG-8, cmdt PRT,
hoopjes pers, nog wat hooggeplaatste militairen, een wat
oudere onbekende man in burger (we hebben nog steeds
geen idee wie dat was) en uiteraard een klein priveleger
aan beveiliging. Resultaat was dat de bezetting van coyote
verdubbeld was voor een korte tijd.
De eerste Cougar zat vol met pers, zij wilden allen graag
mooie mooie foto’s en filmpjes maken van minister president Balkenende (verder vernoemd als JPB). Het mooie van
dit alles was, dat al die lui bijna op de plek stonden waar
de heli zichzelf aan de grond ging zetten, er kwam dus een
aardige stofwolk opzetten door de downwash en daardoor
gingen enkele journalisten enigszins gehaast hun camera’s
en fototoestellen (die overigens bijna net zo geavanceerd
waren als het toestel dat de second altijd gebruikt) naar
een veiligere locatie brengen.
In de tweede Cougar zat JPB zelf, vergezeld door de BC en
de TFU commandant. De generaal was een aantal dagen
daarvoor ook al op coyote geweest en had toen beloofd te
proberen eens per maand een bezoek te brengen. Twee
keer op bezoek in zes dagen is in ieder geval een aardig

12

!

Na de rondleiding zag de Echo groep de kans om samen
met JPB op de foto te gaan en hebben daarmee het acht
uur journaal van de NOS gehaald en zelfs het interview met
Sgt Nicky was dusdanig goed dat de redactie het aandurfde
om zijn Brabantse accent niet te ondertitelen. Nadat het
eerste schaap over de dam was wilde opeens de rest van
de kudde ook op de foto.
Na kort even buiten de hesco’s naar de Chutu brug te hebben gekeken was het weer tijd voor het hele gezelschap
om verder te vliegen. De ene telefoon die op coyote staat
is daarna tot in de late uurtjes in gebruik geweest omdat
iedereen zijn thuisfront wilde informeren over de hele happening.

Patrouilles in de Baluchi door ehd 34
Zondag 01-02-09 staan we met zijn allen om 04.45 op om
te vertrekken naar klewang. We nemen in ons pakket scania’s en loaders mee die onderweg gelost worden, of een
andere kant op gaan. De rit verloopt goed totdat plots de
Buma van de A-gp uitvalt. De Buma is net gemodificeerd
en heeft een beurt gehad maar het blijkt dat hij alleen
benzine uit de reserve tank pakt. Onderweg wordt het dus
telkens bijtanken.

hier ook wat afstandelijker dan in andere stukken van het
gebied. Onderweg hebben we nog een afgebroken quala
gesearched en zijn daarna terug gaan verplaatsen naar het
punt waar we gestart zijn.

We komen goed aan op Klewang, en krijgen daar een
praatje over hoe de komende dagen eruit gaan zien en
hoe het daar in zijn werk gaat. Aansluitend gaan we terug
naar de voertuigen om ons onderkomen op te bouwen.
De volgende dag gaan we patrouille lopen richting Qudus
en gaan we de wadi oversteken om daar 2 quala groepen
te bezoeken. Aangekomen bij de 2e qualagroep moeten
we de EOD die we bij hebben, naar de wadi begeleiden
omdat een andere eenheid mortierpijpen heeft gevonden
in een quala. Vanuit daar verplaatsen wij ook terug naar
Klewang. Onderweg lopen er veel honden rond en zijn we
genoodzaakt om, nadat we stenen hebben gegooid, 2x te
schieten voor hun in de grond, maar dat is goed genoeg
om de honden af te schrikken. Bij terugkomst hebben we
een quala aangewezen gekregen waarin we de komende 2
nachten verblijven.

De volgende 2 dagen staan in het teken van een overwatch. We moeten meldingen doen als er voertuigen langs
rijden zodat deze kunnen worden gesearched op Klewang.
Verder houden we het gebied en uitgaande patrouilles
onder waarneming. Deze dagen staan in het teken van
veel wachtlopen, en ‘s avonds wordt dan ook een groep
opgesplitst om de 2 overwatches te draaien. De Buma van
de A-groep wordt in deze dagen ook gemaakt. De pomp
van de brandstof was defect, en die is vervangen. Verder
hebben we onszelf bezig gehouden met kaarten, koffie
drinken, slapen en veel wachtlopen :-).

De 3e dag vertrekken we richting noord om daar patrouille
te lopen. De voertuigen gaan vanuit daar pendelen om nog
een andere eenheid op te halen. Wij zouden weer over de
wadi gaan, maar zover zijn we niet gekomen. We hebben
bij de 1e Quala een gesprek gehouden van ongeveer 2 uur
omdat we wat fighting ages males tegenkwamen. Daarbij
is de omgeving beveiligd en er is gesearched waarbij een
granaat is gevonden die is meegenomen.
De plannen zijn daarna aangepast en we zijn over 2 assen
gaan verplaatsen richting oost. Het viel op dat het vrij
rustig was in het gebied, maar niet dat je zoiets had dat
er elk moment iets kon gebeuren. Dit was ook een gebied
waar we nog niet zo vaak waren geweest. De kinderen en
ouderen keken ons nieuwsgierig aan. De kinderen waren

De 6e dag gaan we richting zuid een patrouille lopen en
bezoeken daar verschillende quala’s, en een eerder gevonden versterkte opstelling. De bewoners erlangs zijn nu
wel thuis, dus een goed moment om daarover vragen te
gaan stellen. Sgt1 Kenny is de aangewezen persoon om de
burgers de juiste vragen te stellen, en daarbij een bewoner
apart te spreken om zoveel mogelijk informatie te krijgen
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over de versterkte opstelling. We moeten om 12 uur
terug verplaatsen naar klewang omdat er Australiërs in
het gebied gaan patrouilleren.

De volgende dag hebben we de voertuigen weer beladen
en de quala’s opgeruimd omdat die worden terug gegeven aan de bewoners. Fob Mashal wordt nu in gebruik
genomen en vanuit daar gaat alles nu lopen. We zouden
om 10.00u vertrekken maar dat is uitgesteld tot 12.00u
omdat er een RIP zou plaatsvinden maar daarbij waren
2 patria’s afgebroken.
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Uiteindelijk zijn we toch vertrokken richting noord om
daar de weg tussen White Compound en Mashal te
searchen en ‘s nachts onder waarneming te houden.
We maken daarbij 2 huddles om zoveel mogelijk zicht te
hebben op de route en het gebied. De 1e huddle heeft
zijn plek gevonden waarna het 1e pakket doorrijd om
verderop nog een huddle te betrekken. Het R voertuig
rijd op een AP mijn dat net de buitenkant van de YPR
raakt. Gelukkig geen personele of materiele schade. De
HME is onschadelijk gemaakt om het te verbranden. De
RIP komt ons tegemoet gesearched, dat ons wat tijd
bespaard en ze nemen daarna een overwatch in op een
ANP Post.
De laatste dag breekt aan, en staat in het teken van
de terug verplaatsing. De 1e huddle trekt bij, en vindt
nogmaals een IED op de route! Bijna dezelfde locatie
als gisteren. Deze is ook onschadelijk gemaakt, en zijn
we na een lange tijd gewacht te hebben terug gaan
verplaatsen richting TK. Bij de White Compound zijn nog
wat Scania’s aan het pakket toegevoegd, en we hebben
onderweg nog een brug verkenning gedaan.
De terugverplaatsing is verder goed verlopen. Bij terugkomst ontvangen we post van vorige week en hebben
we weer lekker gedoucht:) Nu is het de komende dagen
weer het gebruikelijke onderhoud.
Groetjes 3.4 A gp.

