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VOORWOOR1 

DOEL EN STREKKING VAN DIT VOORSCHRIFT 

- Dit voorschrift geeft richtlijnen aan commandanten van geniebataljons en tot die bataljons 

behorende eenheden met betrekking tot de werkwijze van hun respectieve eenheden bij het 

uitvoeren van diverse werkzaamheden voortvloeiende uit de taak van hun eenheden . 

Gelet op het feit dat de staf- en commandofuncties btj de mobilisabele geniebataljons , welke 

het grootste deel vormen van het geniepotentieel , veelal door reserve officieren worden 

vervuld, is per functie een uitvoerige ta.::tl-::omschrijving opgenomen . 

- Dit voorschrift is tèvens een leidraad voor tactische commandanten, stafofficieren en genie

commandanten op elk niveau , die met de inzet van een geniebataljon of delen daarvan te maken 

hebben . 
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HOOFDS'IUK I 

ALGEMEEN 

AFDELING A - TAAK EN ORGANISATIE VAN HET GENIEBATALJON 

1. Algemeen 

Het geniebataljon verricht te velde die we r kzaamheden , waarvoor het de bijzondere vaardig
heid bezit , dan wel met bij zondere technische hulpmiddelen is uitgerust . 
Afhankelijk van de opdracht en afhankelijk van de locatie in het oorlogsgebied zal de uit 
voering van het werk een meer of minder provisorisch karakter hebben , onder toepassing van 
voorbereid materieel , dan wel "genietechnisch" op een hoger peil staan . 

2 . Taak 

Het geniebata.l jon heeft tot taak : 

a . het verlenen van steun aan gevechtseenheden - hierna aan te duiden met : gevechtssteun 
- voor zover deze steun bijzondere vaardigheid en/of de inzet van speciale geniewerk

tuigen of machines vereist , 
- ter bevordering van de bewegingen van de eigen strijdkrachten door het vrijmaken en 

herstellen van wegen , brugslag , vlottenbouw enz , 
- tot het beletten of bel emmeren van de bewegi ngen van de vijandelijke strijd~rachten 

door het stellen van hindernissen in de ruimste zi n (vernielingen , mijnenvelden , 
inundatiën enz) ; 

b . het geven van genie- adviezen aan andere wapens ; 

c . het verrichten van genieverkenningen ; 

d . het zuiveren en verstrekken van drinkwater door het inrichten van (max drie) water
punten ; 

e . het verzorgen van de energievoorziening , het inrichten van werkplaatsen en - indien nood
zakelijk - het bouwen van kampen , voor logi es van troepen , was-, bad- en ontsmettingsfa
ciliteiten ; 

f . het verlenen van steun bij herstel van civiele bedrijven en kunstwerken als energie- en 
watervoorzieningsobjecten , bruggen enz; 

g . in u iterste noodgevallen gedurende beperkte tijd rechtstreeks deelnemen aan de verdedi
ging van een weerstandsgebied . 

3. Mo gel ijkheden en bep erkingen 

Het gen iebataljon beschikt or ganiek slechts over een zeer beperkte uitrusting. Het is een 
personeelzware eenheid . 
Door c i viele vooropleiding van kader en manschappen en door de algemene geni etechnische 
opleiding kan het geniebataljon alle genoemde taken uitvoeren . Bij deze opdrachten zal in 
het a l gemeen steun moeten worden verleend met materieel en/of personeel van specialistische 
compagnieën , zoals b . v . de pontonplaatbrugcompagnie , de kipautocompagnie of de mechanische 
uit rustingcompagnie , dan wel gebruik worden gemaakt van plaatselijke hulpbronnen . Het ge
niebataljon beschikt namelijk organiek niet over uitrusting voor het maken van vlotten , 
dri j v ende bruggen en grotere vaste bruggen . Deze uitrustingen zij n opgenomen in zelfstan
di ge brugcompagnieën . 
Het geniebataljon is niet , zoals de pantsergeniecompagnie , uitgerust met gepantser de en/of 
terreinvoertuigen . 
De eenheden van het bataljon zijn derhalve niet geschikt om : 
- te worden ingedeeld bij i nfanterie - tankteams of tankinfanterie teams ; 
- op te treden in voorste l i jn , en 
- zich buiten de wegen te verplaatsen . 

AFDELING B - VERSCHILLENDE TYPES GENIEBATALJON 

4. ~ 
Afhankelijk van de indeling van het geniebataljon zijn de organisat i es ook verschillend . 
De verschillen betreffen slechts details en zijn te vinden in de desbetreffende OTASn (Orga
nisatie- Tabel en Autorisat i e- Staten) . 
Wij kennen de volgende types : 

a . legerkorpsgeniebataljon 
paraat ingedeeld bij 1 Lk 

b . leger korpsgeniebataljon 
RIM mobilisabel bij 1 Lk 

OTASnr 40 . 1040 . 01 
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c . legerkorpsgeniebataljon OTASnr 40 . 1018 . 01 
mobilisabel ingedeeld bij Lk 

d . divisiegeniebataljon OTASnr 40. 1016.01 
mobilisabel ingedeeld bij 5 Div 

e . geniebataljon OTASnr 40 . 1020 . 01 
mobilisabel ingedeeld in nationale sector 

5. Organisatie principe van het geni ebatal j on 

Het geniebata]jon bestaat uit een staf , staf en verzorgingscompagnie en drie genieveldcom
pagnie~n (zie fig 1) . Indien het bataljon paraat is , is de derde veldcompagnie met klein -
verlof . 

ststvzg 

1 

8 
6. Het legerkorpsgeniebatal,jon 

16/37/151/2 

±. 650 man 

gnvld ,~ 5/17/125 

fig 1 

Daar de diverse in pt 4 genoemde geniebataljons slechts op detailpunten verschillen zal in 
dit voorschrift alleen het eerste type besproken worden. Ten behoeve van een ander type ba
taljon kan het voorschrift worden gehanteerd tezamen met de OTAS van dit bataljon . 

7. Taak 

AFDELING C - TAAK EN ORGANISATIE VAN DE STAF , STAF- EN 
VERZORGINGSCOMPAGNIE 

a . Bevelvoering, controle en toezicht over de onderdelen van het geniebataljon . 

b . Het steunen van de bataljonscommandant bij het uitvoeren van zijn taak . 

c . Het administreren en verzorgen van het tot het bataljon behorend personeel . 

d . Het onderhouden van het tot de staf , staf- en verzorgingscompagnie behorend materieel en 
steun verlenen bij het onderhoud van het materieel bij de genieveldcompagnie~n . 

e. Het steunen van de genieveldcompagnie~n met het organiek materieel en personeel van de 
staf, staf- en verzorgingscompagnie . 

f . Het geneeskundig verplegen en afvoeren van tot het bataljon behorend personeel . 

g . De materieelverzorging van het bataljon . 

h . Het verplaatsen, inrichten, beveiligen en doen functioneren van de bataljonscommando
post . 

i . Het onderhouden van verbindingen in het bataljon alsmede met hogere- en nevencommandanten . 

8. Organisatie 

Zie figuur 2 . 

9. Taak 

AFDELING D - TAAK EN ORGANISATIE VAN DE GENIEVELDCOMPAGNIE 

a . Het verrichten van geniewerkzaamheden in organiek bataljonsverband binnen het raam van de 
voor het bataljon gestelde gevechtstaken en met in achtname van de capaciteit aan perso
neel en middelen van de compagnie. 

b. Het - indien voortvloeiende uit operatieve noodzaak - verlenen van geniegevechtssteun 
buiten organiek bataljonsverband voor een beperkte tijd . 

10 . Organisatie 

zie figuur 3 
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AFDELING E - PERSONEEL EN U_ITRUSTING 

11 . Personeel en opleiding 

Een overzicht van het personeel tot in de pelotons en de zelfstandige groepen is gegeven in 
de figuren nr 2 en 3. Voor de voJledige personeelsbezetting met vermelding van functienum
mer , indeling beroepspersoneel , wapen- en dienstvak wordt verwezen naar de desbetreffende 
OTAS (voor OTASnummer zie punt 4) . 
Al het personeel wordt of voor of gedurende hun plaatsing bij het bataljon opgeleid voor hun 
organieke functie . Chauffeurs en machinisten mechanische uitrust ing dienen, voordat zij 
kunnen worden ingezet, in het bezit te zijn van resp . een brevet of een militair rijbewijs . 
Indien dit niet het militair rijbewijs "B" is wordt dit bij de bespreking van de betreffen
de functionaris in hoofdstuk II vermeld . Indien op het rijbewijs een type voertuig is ver
meld verwijst dit naar het type waarop de bezitter er van gelest heeft en examen heeft ge
daan . 

12 . Uitrusting 

In deze afdeling wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste organieke uitrusting van 
het bataljon , onder vermelding van de indeling. Voor een volledige opgave van de ze uit 
rusting wordt verwezen naar de OTAS (voor OTASnummer zie punt 4). 
De aandacht wordt er op gevestigd dat door velerlei oorzaken het in de OTAS opgenomen mate
rieel ook in vredestijd niet steeds beschikbaar zal zijn . Voor zover mogelijk worden dan 
equivalenten verstrekt . 

13 . Bewapening 

a . De bewapening van het bataljon omvat : 
- een individueel wapen voor elke officier, onderofficier en mindere, uitgezonderd de 

twee geestelijke verzorgers; 
- een aantal groepswapens (hieronder worden versta.an die wapens , welke normaal niet door 

één enkele schutter, doch door een bedieningsgroep of - ploeg van twee of meer man 
worden bediend); 

- een aantal pantsernabijbestrijdingswapens die bestemd zijn voor eenmalig gebruik; 

b. Ondersteuningswapens ontbreken geheel . 

c . In de AS- 51 van de eenheid is voor ieder groeps- en individueel wapen een hoeveelheid 
munitie opgenomen (organieke muniti'e uitrusting) . Het pantsernabijbestrijdingswapen, de 
raket HE 66 mm at (LAW) is niet vermeld in de AS- 01 , echter opgenomen in de AS- 51 daar 
het als munitie wordt beschouwd . 

14 . Verbindingsmiddelen 

a . Algemeen 

Het bataljon beschikt over: 
- radioverbinding met de staf van de naasthogere eenheid; 
- interne radioverbindingen tot in de groepen van de veldcompagnie~n; 
- interne telefoonverbindingen tot in de pelotons van de veldcompagnie~n. 
Rekening moet worden gehouden met technische beperkingen zoals het afstandsbereik van de 
radiozendapparatuur en de beschikbare lengte en uitlegtijd van telefoonkabels. 
Steeds dient te worden getracht zo spoedig mogelijk aansluiting te krijgen op een knoop
punt van het rastersysteem teneinde een telefoonverbinding me~ hogere , steunende of te 
steunen eenheden te verkrijgen . 

b . Radioapparatuur 

Voor de bij het bataljon ingedeelde radio-installaties alsmede voor een voorbeeld van 
een daarmee mogelijk radioschema wordt verwezen naar figuur nr 4 . 
Intern onderhoudt het bataljon de volgende netten : 
- het bataljonscommandonet; 
- het bataljonsverkenningsnet; 
- het bataljonsverzorgingsnet. 

Ext ern wordt altijd ingenet op : 
- het commandonet naasthogere eenheid ; 
- het bevoorradings/onderhoudsnet hoger echelon; 
- het berichtenkantoor naasthogere eenheid. 

Daarnaast kan verbinding worden onderhouden met gesteunde- of steunende eenheden . 
Interne netten zijn overigens voor wijziging vatbaar; een commandant die voor zijn be
velvoeringover radioverbindingen beschikt, kan de apparatuur te allen tijde voor kortere 
of langere duur herverdelen . Per installatie zijn een of meer telefonisten c . q . telegra
fisten ingedeeld, waarvan een aantal tevens chauffeur is . 
De radioapparatuur is ingebouwd in voertuigen en wordt gevoed door de accu 's van deze voer
tuigen. Voor een aantal toestellen is een afstandsbedieningsapparaat aanwezig. 
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c. Telefoonapparatuur 

Bij het bataljon is een hoeveelheid telefoonapparatuur ingedeeld. 
De ze worden gewoonlijk gebruikt voor interne verbindingen binnen bivakslegeringsgebie
den, commandoposten, e.d. Is er tijd en lijnenmateriaal genoeg of bevindt men zich in de 
omgeving van een rasterknooppunt of een opstijgpunt van het civiele telefoonnet dan kun
nen ook externe telefoonverbindingen tot stand worden gebracht. 
Er dient rekening mede te worden gehouden dat het mogelijk gebruik van kernwapens de 
lijnnetten extra kwetsbaar maakt, zodat nooit op veldtelefoonverbindingen alleen mag 
worden vertrouwd. De veldcompagnie~n beschikken over hand telemicrofoons, deze hebben 
echter geen werksignaal en kunnen slechts over korte afstand worden gebruikt. 

15 . Voertuigen 

a. Het bataljon is zodanig voorzien van voertuigen, dat al het organieke personeel en ma
terieel gelijktijdig kan worden vervoerd. Transportreserve is in zeer beperkte mate aan
wezig. 
Bij vrijwel alle soorten werkzaamheden zal niet organiek materieel, zoals mijnen, 
springmiddelen e.d., nodig zijn . 
Voor vervoer van deze middelen zal aan het bataljon extra transportsteun moeten worden 
gegeven. Als noodoplossing kunnen indien het mechanische uitrusting peloton is ingezet, 
de trekkers met oplegger bestemd voor de dozers worden gebruikt voor transportopdrachten. 

b. Per motorvoertuig is één chauffeur aanwezig. De reserve aan chauffeurs bestaat uit kader 
met een militair rijbewijs. 
Een overzicht van de bij het bataljon ingedeelde voertuigen is weergegeven in de figuren 
nr 2 en nr 3. 

16 . Mechanische uitrusting 

a . De mechanische uitrusting omvat: 
- 4 compressoren 210 cfm op vrachtauto 3 ton (1 per compagnie) 
- 6 wiellaadschoppen (1 per veldcompagnie en 3 in de staf, staf en verzorgingscompagnie) 
- 3 tractoren rups D-7 met lier achter 
- 3 graafmachines 12,5 ton op vrachtauto 
Bij iedere graafmachine is een hijshaak en een trekemmer ingedeeld. Voor de drie machines 
samen zijn bovendien nog twee grijpers , een lepelschopuitrusting en een heistelling aan
wezig. 
De compressoren zijn voorzien van een uitgebreide uitrusting pneumatisch gereedschapT 
Per wiellaadschop van de staf, staf en verzorgingscompagnie is één puinvork ingedeeld. 

b . De bij het mechanische ui trustingpel-oton van• de staf, staf en verzorgingscompagnie aan
wezige machines dienen om zo nodig steun te verlenen aan de veldcompagnie~n. Indien de 
capaciteit van de bij het bataljon ingedeelde machines onvoldoende is kan de commandant 
steun vragen aan zijn commandant. De geniegroep heeft een mechanische uitrustingscompag
nie ter beschikking die over meer en meersoortig materieel beschikt. Er is voldoende be
dieningspersoneel bij de machines ingedeeld om enige tijd continu te werken, ook omdat 
een gedeelte van de trekkerchauffeurs als machinist kan optreden. De trekkeropleggercom
binaties kunnen echter ook voor "bulk" vervoer worden ingezet (zie punt 15, ad a). 
Het pneumatisch gereedschap van de compressoren dient onder toezicht van de compressor
machinist te worden bediend door sappeurs van het (de) geniepeloton(s) waarbij de machi
ne wordt ingedeeld. 

17 . Mijnen en vernielingsmiddelen 

a . Het aantal mijnen dat is opgenomen in de AS-51 is zeer beperkt. Het is bestemd voor de 
nabijbeveiliging/-verdediging van het bataljon zelf . Het aantal is onvoldoende om er 
zelfs maar een aanvang mee te kunnen maken voor het leggen van mijnenvelden in het ka
der van de uitvoering van hindernisplannen. 

b . De aantallen spring- en ontstekingsmiddelen, opgenomen in de AS-51 zijn groot genoeg om 
te dienen als aanloopvoorraad bij het uitvoeren van vernielingsopdrachten. De aantallen zijn 
niet gerelateerd aan dagverbruiken van het bataljon. 

18 . Overig materieel 

a. Gezien de omvang en verscheidenheid van de materieeluitrusting wordt hier niet volstaan 
met een globale opsomming van het voornaamste overig materieel. Voor een nauwkeurige op
somming en de verdeling wordt verwezen naar de desbetreffende 0TAS. 

b. Brugmaterieel 

Als brugmaterieel is aanwezig, ondergebracht bij het mechanische uitrusting peloton van 
de staf, staf en verzorgingscompagnie, een rijsporenbrug klasse 20 (2 sporen elk op 2 
wielen) , max overspanning 12 m. 
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OVERZICHT RADIOAPPARATUUR 

SOORT AANTAL INGEBOUWD IN: 1 BEREIKEN 

FM 1220 1 vau ¼ ton 1 x 8 km app 
FM 1223 9 vau ¼ ton 1 x 8 km en 1 x 30 km app 
FM 1230 10 vau ¼ ton 1 x 30 km app 
FM 1233 3 vau ¼ ton 2 x 30 km app 
FM 3123 1 vau 3 ton 1 x 8 km en 1 x 30 km app 
FM 2133 1 vaJl 1 ton 2 X 30 km app 
FM 3120 3 vau 3 ton 1 x 8 km app 
FM 3133 4 vau 3 ton 2 x 30 km app 
PRC 3600 27 draagbaar 8 km FM app 
GRC 3035 1 vau 1 ton 1 x 60 km zend/ontv 

Fig . 4 Radioverbindingsschema 
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c . Bootmaterieel 

I n het mechanische uitrusting peloton van de staf , staf en verzorgingscompagni e zijn op
genomen 4 stormboten (opblaasbaar) 91 Zephyr " alsmede 4 buitenboordmotoren van 25 pk, al l es 
met toebehoren . Voorts zijn bij het bataljon 10 opblaasbare verkenningsboten 3 à 4 man 
aanwez i g en wel één in elke commandoploeg van een peloton van de veldcompagnie en één bij 
de verkenningsgroep van de staf , staf en ve r zorgingscompagnie. 

d. Waterzuiveringsapparatuur 

Het bataljon beschikt ten behoeve van het waterzuiveringspeloton over drie verplaatsbare 
waterzuiveringsinstallaties met toebehoren (één per waterzuiveringsgroep). Voor de con
trole van het water is één wateronder zoekuitrusting aanwezig en voor elke waterzuive
ringsgroep één chloorcomperator (dus 3 per bataljon) . Per installatie kan per 24 uur 
90 m3 water gezuiverd worden , dit is voldoende om een eenheid van brigadesterkte van 
dri nkwater te voorzien. 

e . Mijndetectiemiddelen 

Het bataljon beschikt over de volgende middelen : 
- detectorinstallatie SCR 625 : 

per genieveldcompagnie 6 stuks 
staf , staf en verzorgingscompagnie 3 stuks 

totaal 21 stuks 
- mi jnenprikkers (stel) : 

per genieveldcompagnie 36 stuks 
staf , staf en verzorgingscompagnie 3 stuks 

totaal 111 stuks 
Voor het werken met deze middelen worden bij voorkeur mineurs ingezet . 

f . Kettingzagen 

Elke genieveldcompagnie beschikt over 3 kettingzagen (zaaglengte ongeveer 90 cm) met 
benzinemotor-aandrijving; één voor elk geniepeloton, totaal per bataljon 9 stuks. De 
bediening geschiedt niet door specialisten , maar door sappeurs die met de motorzaag 
hebben leren omgaan . 

g . Boutenschietuitrusting 

Ieder peloton van de genieveldcompagnie~n heeft één boutenschietuitrusting. Iedere 
mi neur , sappeur en/of pontonnier moet met de uitrusting kunnen werken. Uit veiligheids
overwegingen kan het aanbeveling verdienen de uitrusting zoveel mogelijk door dezelfde 
man te' laten bedienen . 

h . Pionier- en timmergereedschap 

De pionier- en timmeruitrustingen zijn als volgt verdeeld: 
- één pionieruitrusting "gnpel mot " in elk geniepeloton, 
- één pionier- en timmeruitrusting "gngp mot" in elke groep van een geniepeloton, 
- één timmeruitrusting aanv "v/gnpel" in elk geniepeloton . 

j . Lasuitrustingen 

Voornamelijk ten behoeve van geniewerkzaamheden zijn een aantal las- en snijuitrustingen 
opgenomen . Bij iedere compagnie is één autogene las- en snijuitrusting ingedeeld , bij de 
staf , staf en verzorgingscompagnie bovendien een electri sche . 

k . Uit r u s tingen voor monteurs en vaklieden 

Ten behoeve van de monteurs zijn, hoofdzakelijk bij de compagniesstaven en de bataljons
onderhoudsgroep , diverse gereedschapsuitrustingen voorhanden . Bij de bataljonsonderhouds
groep is bovendien een op een vrachtauto gemonteerde werkplaatsuitrusting ingedeeld ten 
behoeve van eenvoudig constructiewerk . Daarnaast zijn voor andere vaklieden landmeet-, 
teken- en reproductieuitrustingen aanwezig . 

1. Geneeskundig materieel 

Het geneeskundig peloton is voorzien van een vo l ledige uitrusting voor een bataljonshulp
post . Verder zijn aanwezig de nodige tassen "officier- arts" , "onderofficier ziekenver
zorger" en "soldaat gewondenverzorger" met inhoud . 

m. Nbc- materieel 

Het bataljon beschikt over detectie- en ontsmettingsmiddelen voor gebruik na de inzet 
van nucleaire en van chemische strijdmiddelen . 

( 1) het volgende "n"-materieel is aanwezig: 
- op groepsniveau één residuaire dosismeter , 
- op pelotonsniveau één tactische dosismeter, 
- op compagniesniveau een aantal intensiteitsmeters, oplaadapparatuur voor de tac -

tische dosismeters , een radiologische rekenschijf en een falloutmal, 
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(2) aan "c"-materieel is aanwezig: 
- per voertuig een ontsmettingstoestel DS 2 , 
- op compagniesniveau een aantal gasverkenningsui.trustingen en een aantal ontsmet -

tingstoestellen 12 liter. 
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HOOFDS'IUK II 

ORGANISATIE EN UITRUSTING VAN HET GENIEBATALJON 

AFDELING A - DE STAF , STAF EN VERZORGINGSCOMPAGNIE 

Paragraaf 1 Algemeen 

19 . Taak en organisatie 

De staf , staf en verzorgingscompagnie is georganiseerd en van uitrusting voorzien om de in 
haar taakstelling (zie hfdst I afd C) aangegeven werkzaamheden uit te voeren . Daarnaast is 
de organisatie en uitrusting berekend op het al dan niet met de veldcompagnie~n uitvoeren 
v an een deel van de taken zoals vermeld in de taakstelling van het geniebataljon (zie hfdst 
I afd A) . 
De staf, staf en verzorgingscompagnie is georganiseerd zoals in figuur 2 is aangegeven . In 
de ze organisatie zijn de volgende elementen te onderscheiden: 

a . Commando elementen 
- de bataljonsstaf 
- de verbindingsgroep 
- de verkenningsgroep . 

b . Ondersteuningselement 
- het mechanische uitrustingpeloton 

c . Verzorgingselement t . b . v . het gehele bataljon 
- het verzorgingspeloton 
- het geneeskundig peloton . 

d . Verzorgingselement t . b . v . andere eenheden 
- het waterverzorgingspeloton . 

e . Element voor interne commandovoering , verzorging, e . d . 
- de compagniesstaf . 

20 . Ui t rusting (zie tevens punt 12 t/m 18) 

a . De staf, staf en verzorgingscompagnie beschikt over de persoonlijke bewapening en enkele 
groeps- en (eenmalig te gebruiken) at - wapens . 

b . De compagnie beschikt over radio- apparatuur voor de verbinding op grote afstand en over 
telefoons met bijbehorende middelen voor verbinding over korte afstand. 

c . De compagnie is volledig gemotoriseerd , zij heeft in de transportgroep van het verzor
gingspeloton een kleine transportreserve ten behoeve van het bataljon. 

d . De compagnie beschikt over 3 graafmachines , 3 dozers D7, 3 wiellaadschoppen en een 
compressor met hulp- gereedschap waaronder een bemal ingspomp. 

e . De watervoorzieningsgroep kan met haar water zuiveringsinstallatie drie waterpunten in
richten . Zij kan alleen oppervlakte water winnen, zuiveren en tijdelijk opslaan . Zij 
heeft geen boorinstallaties . 

f . In de compagnie zijn in het verzorgingspeloton verschillende meer uitgebreide gereed
schapsuitrustingen aanwezig voor het onderhoud aan voertuigen en mechanische uitrusting 
materieel , daarnaast zijn ook in de compagniesstaf diverse meer eenvoudige gereedschaps
uitrustingen aanwezig . In de compagnie is ten behoeve van het bataljon tevens een takel 
auto ingedeeld. 

g . Naast de bovengenoemde uitrusting heeft de compagnie nog verschillende andere uitrus
tingsstukken zoals stormboten met buitenboordmotor, een rijsporenbrug kl 20 , nbc mate
rieel en geneeskundig materieel . 

Paragraaf 2 De bataljonsstaf 

21 . Taak 

De staf verzamelt de gegevens en ontwerpt de beoordeling van de toestand en de adviezen 
die de commandant behoeft , werkt zijn plannen in bijzonderheden uit, zet zijn besluiten 
om in bevelen en draagt zorg dat deze bevelen de troep bereiken. 
De staf brengt alle aangelegenheden onder de aandacht van de commandant , welke diens tus
senkomst vereisen of waarvan deze kennis moet dragen . De staf maakt voorts een voortdu
rende beoordeling van de toestand en ontwerpt voorlopige plannen voor mogelijke toekomstige 
handelingen . Voorzover de commandant dit beveelt of toelaat, oefent de staf toezicht uit 
op de uitvoering van de plannen en bevelen en neemt de maatregelen die nodig zijn om aan 
de bedoeling van de commandant uitvoering te geven. 
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22 . Organisatie 

a . De bataljonsstaf wordt gevormd door de bataljonscommandant met zijn stafofficieren en hun 
toegevoegd personeel . Men onderscheidt de coördinerende en de sp eciale staf. 
Tot de speciale stafofficieren van het bataljon worden ook gerekend enkele officieren , 
die een commanderende taak hebben , zoals de commandant verzorgingspeloton (kap log/nbc ) 
en de arts (kap gnkvzg). Daarnaast zijn in de speciale staf een aalmoezenier (laal m) en 
een veldprediker (lpred) opgenomen . 

b . Voor een sectiegewijs overzicht van het personeel van de bataljonsstaf zi e fig . 5 . 

c . De indeling van de officieren van de bataljonsstaf is als volgt : 
- bataljonscommandant (lkol gn) ) '""l o 
- plaatsvervangend bataljonscommandant (maj gn/nbc )) ê & 
- hoofd sectie S1 (kap gn ) ) ~ i 
- hoofd sectie S2 (kap g i ) ) en ~-
- hoof d sectie S3 (maj gn) ) t ~ 
- hoofd sectie S4 (maj log ) ) 1-~ 

- kapitein verbindingen (kap vbdn) ( ~ 
- kapitein wegtransport (kap wgt) ( ~ 
- commandant verzorgingspeloton (kap log/nbc) ( ~ 
- arts (kap gnkvzg) ( CD 

- aalmoezenier (laalm) ( en 
- veldprediker ( lp red) ( c+ 

~ 
23 , Taak van het personeel van de bataljonsstaf 

a . De bataljonscommandantgroep 

( 1 ) De bataljonscommandant (lkol gn) is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken 
bij het bataljon . Hieronder vallen onder meer de verzorging , de opleiding , de ge
vechtsvaardigheid , de inzet van het bataljon , de onderdeelsveiligheid, alsmede de 
behartiging van de persoonlijke belangen van al het personeel van het bataljon . 
De bataljonscommandant wordt bijgestaan door zijn staf- offic i eren en ondercomman
danten . Voortdurend contact tussen hem en deze functionarissen is noodzakelijk . De 
staf dient hem te ontlasten van alle werkzaamheden welke niet strikt noodzakelijk 
door hem persoonlijk behoeven te worden gedaan . Hij krijgt daardoor de gelegenhei d 
zich persoonlijk aan zijn eenheid te wijden en zich te concentrer en op belangrijke 
beslissingen. Hij moet beseffen dat hij troepencommandant is met een verantwoorde
lijkheid voor het bij zijn bataljon ingedeelde personeel . Met betrekking tot de taak 
van zijn ondercommandanten in deze - zie ondermeer punt 51 a (1) en punt 57 a - is 
zijn leiding en toezicht voortdurend vereist . 
De bataljonscommandant kan als genie- adviseur optreden van de tactische commandant 
bij wiens eenheid het bataljon in steun of onder bevel is toegevoegd . 

(2) De soldaat chauffeur lichte vrachtauto/radiotelefonist (sld ch ltvau/rtfn) staat 
ter beschikking van de bataljonscommandant, 'hij bestuurt en is verantwoordelijk voor 
het 1e echelonsonderhoud van de vrachtauto 1/4 ton met aanhangwagen 1/4 ton ; hij be
dient de radio- installatie en verricht ook hieraan het 1e echelonsonderhoud . Hij 
moet de berichtenwisselingsprocedure alsmede de te gebruiken codes en waarmerkings
systemen kennen en begrip hebben van verbindingsveiligheid . Hij dient in het bezit 
te zijn van een militair rijbewijs "B". 

b . De plaatsvervangend bat al ,jonscommandogroep (pl vbcgp) 

( 1) De plaatsvervangend bataljonscommandant (maj gn/nbc) is de voornaamste medewerker 
van de bataljonscommandant, alsmede zijn opvolger. Hij is tevens nbc officier . Hij 
leidt, controleert en coördineert de werkzaamheden van de bataljonsstaf, hierbij 
speciaal aandacht bestedende aan : 
- die werkzaamheden van de secties van de coördinerende staf, die elkaar overlappen 

of twee~rlei aspect hebben (b . v . sectie S3/S4 of S2/S3); 
- de goede samenwerking tussen de officieren van de coördinerende en speciale staf 

(b . v. S4/kapitein wegtransport; kapitein verbindingen/S3); 
- een goede samenwerking tussen de stafofficieren en de commandant van de staf, 

staf- en verzorgingscompagnie ; 
Gedurende de afwezigheid van de bataljonscommandant bliJft hij op de commandopost 
en doet de routine aangelegenheden af in overeenstemming met de algemene zienswijze 
van zijn chef . 
De bataljonscommandant kan hem belasten met inspecties , verkenningen en controle van 
in uitvoering zijnde werken . 
Als nbc officier is hij leider van de nbc kern voor het gebied van de bataljonscom
mandopost. Van deze kern maken tevens deel uit de sergeant genie/nbc van de sect i e 
S2 en de sergeant verzorging/nbc van de compagniesstaf van de staf , staf- en ver
zorgingscompagnte. De taken van de nbc kern zijn omschreven in punt 62 c . 

II- 2 

Y-cie
.n

l



Sie 

. . 
be 1 1 l 1/-/1 

1 lkol gn(bc) 
1 sld ch ltvau/rtfn 

346 
1 maj log (s4) 
1 sld ch ltvau 
1 sld ch ltvau/rtfn 

plvbc 

batst 1 1 1 10/10/23/2 

.. . . . . 
1/1/ 1/2/6 

1 1 \ 
1 

1 1 1 1 1 1 Sie S1 Sie S~ 

1 maj gn/nbc(plv) 1 kap gn(S1) 1 kap gi (S2) 
1 aoo gn (bat adj) 1 aoo gn (persz) 1 sm gn 
1 sld ch ltvau/rtfn 1 sm gn 1 sgt gn/nbc 

1/2/2 
Sie s3 1 

1 maj 
1 kap 
1 lnt 

. . 

1 1 
3/4'_ 7 

) 

o) 
1 kpl schr 1 sld tek wgwbk/cö ltvau 1 sm ) 
2 sld schr 1 sld ftg/ch ltvau 
1 sld schr/ch ltvau 

1 kap vbdn 
1 sgt vbdn 

1 sld ch vau 
1 sld motord 

1 sld ch ltvau/rtfn 

1 .. 

1 1 1 

1 kap wgt ( wgto) 
1 sld ch ltvau/rtfn 
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(2) De bataljonsadjudant 
De adjudant onderofficier genie (aoo gn) is bataljonsinstructeur. 
Hi j behoort o . a . de volgende ta'.-cen uit te voeren : 

( a) Algemeen 

i Hij is de bataljonscommandant in de ruimste zin behulpzaam bij de uitvoering 
van zijn taak . 

ii Hij is de schakel tussen bataljonscommandant en onderofficieren van het 
bataljon. 

( b) Globale taakomschrijving 

i Algemene taak 

- controle op de appèls en diensten het bataljon betreffende 
- controle op het optreden en uiterlijk voorkomen van onderofficieren, 

korporaals en soldaten van het bat al jon . 

ii Functionele taak 

- controle op instructie , 
- coördinatie schietopleiding bataljonsstaf , 
- behulpzaam bij diensten te velde in bataljonsstaf, 
- inwendige dienst : 

- regeling inwendige dienst van het bataljon , 
- wacht-, dag-, week- en kazernediensten van het bataljon , 
- controle op hygi~ne , orde en netheid in de kazerne en te velde het ba-

taljon betreffende , 
- controle bij bataljonsexercitie , 
- brandveiligheid het bataljon betreffende , 
- voert controles uit welke hem door de plaatsvervangend bataljonscommandant 

worden opgedragen . 
De bataljonsinstructeur zal zijn administratieve werkzaamheden tot het 
uiterste beperken , teneinde de plaatsvervangend bataljonscommandant volledig 
behulpzaam te kunnen zijn bij het verhogen c . q . onderhouden van de goede 
geest , de discipline en de gevechtsvaardigheid van het bataljon . 

(3) De soldaat chauffeur lichte vrachtauto/radiotelefonist (sld ch ltvau/rtfn) staat ter 
beschikking van de plaatsvervangend bataljonscommandant . Zie overigens 23 a(2) . 

c . De sectie S1 

(1) De kapitein , hoofd van de sectie (kap gn) die tevens als kapitein- adjudant fungeert , 
is in de bataljonsstaf verantwoordelijk voor de personeels- en administratieve aange
legenheden, voor zover zij niet van comptabele aard zijn . 
Hij behandelt de op het moreel van de troep betrekking hebbende zaken en is - tenzij 
de bataljonscommandant hiervoor een afzonderlijke officier aanwijst - verantwoorde
lijk voor de welzijnszorgaangelegenheden. Daarnaast maakt hij in samenwerking met het 
hoofd sectie S4 het personeelsgedeelte van het operatiebevel . 
Tot zijn verantwoordelijkheid behoort : 

(a) het verzamelen van alle personeelsgegevens en het doorzenden hiervan naar de 
staf van de naasthogere eenheid ; hieronder vallen onder meer 
- overplaatsingen naar , uit of binnen het bataljon , 

afvoeren van militairen i . v . m. medische of juridische reden, 
sterfgevallen (sneuvelen en andere overlijdingsgevallen) , 
het vermissen van militair personeel , 
verloven e . a . geoorloofde afwezigheid , 
desertiegevallen e . a . ongeoorloofde afwezigheid , 
personeelsaanvullingen , 
alle hier nog niet vermelde aangelegenheden die de sterkte van het bataljon 
be'i: nvloeden , 
bevorderingen en terugstellingen, alsmede voordrachten hiertoe , 
voordrachten voor onderscheidingen , eervolle vermeldingen , waarderingen , be
loningen e.d., 
verlenging of intrekking van militaire rijbewijzen , certificaten , brevetten 
e . d . 

- het voltooien van doorzenden van de bij de compagnie~n opgemaakte krijgsraad
bescheiden , 

- het ontvangen , indelen en doorzenden van personeelsaanvullingen , 

(b) het uitvoeren en het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen , voor
geschreven door het militaire gezag , 

(c) het persoonlijk registreren en archieveren van geclassificeerde stukken , 

(d) het na verkenning verdelen van de eenheden van het bataljon over het legerings
gebied c .q. verzamelgebied(en) in overleg met hoofd sectie S3 , alsmede het in
delen en het leiden der werkzaamheden van de kwartiermakers , 
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(e) het na verkenning inrichten van de bataljonscomrnandopost en het uitgeven van de 
aldaar geldende orders en gedragsregels , een en ander in overleg met hoofd sec 
tie S3 en de kapitein verbindingen , 

(f) het toezien op de legering van de eenheden v_an het bataljon, voor wat betreft de 
hygi~ne in samenwerking met de bataljonsarts, 

(g) het bevorderen van een hoog moreel in het bataljon in nauwe samenwerking met de 
geestelijke verzorgers , onder meer door het ontwikkelen van recreatie mogelijk
heden , 

(h) het door voortdurende leiding en toezicht waarborgen , dat het distributiecentrum 
zijn taak snel en foutloos vervult , 

(j) het bevorderen van een zo vlot mogelijke behandeling van inkomende en uitgaande 
particuliere post en het regelen van deze aangelegenheid binnen het bataljon , 

(k) het zo nodig en zo mogelijk aanwerven en tewerkstellen van burgerwerkkrachten , 
voor zover dit van hogerhand is geoorloofd, één en ander in samenwerking met de 
hoofden der secties S2 (veiligheid) , S3 (behoefte) en S4 (verzorging en vervoer), 

(1) het met een minimum aan tijdverlies verzamelen en onder bewaking doorzenden van 
door het bataljon gemaakte krijgsgevangenen naar de aangewezen krijgsgevangenen
verzamelplaatsen via sectie S2 , 

(m) het zo nodig behulpzaam zijn bij de identificatie van doden en het registreren 
van de voorlopige begraafplaats van de gesneuvelden e . a . overledenen van het 
bataljon , 

(n) het als officier van de coördinerende staf behandelen van alle tot dusverre 
niet opgenoemde aangelegenheden , welke niet door de secties S2, S3 of S4 worden 
behandeld . 

(2) De adjudant - onderofficier-genie (aoo gn) is de voornaamste medewerker van het hoofd 
van de sectie . Hij is onder meer direct belast met het bijhouden van het dagboek en 
het opmaken van de personeelsrapportages . Een aantal rapportages dient hij periodiek 
te maken zoals DAPOZ (dagelijks personeelsoverzicht) , DIMUB (dagelijkse informele 
mutatie berichtgeving) en OBA (opgave benodigde aanvullingen) . 
Hij staat het hoofd der sectie terzijde bij al diens werkzaamheden. 

(3) De sergeant-majoor-genie (sm gn) is als regel belast met de registratie en archieve
ring van de inkomende- en uitgaande poststukken , voor zover deze niet confidentieel 
of hoge r geclassificeerd zijn . Met de hierboven genoemde adjudant-onderofficier
genie houdt hij het dagboek bij en geeft mede leiding aan het personeel van de sec
tie . Gewoonlijk leidt hij de werkzaamheden van het distributiecentrum. 

(4) De korporaal schrijver (kpl schr), de twee soldaten schrijver (sld schr) en de sol
daat schrijver/chauffeur lichte vrachtauto (sld schr/ch ltvau) zijn de administra
tieve helpers van de sectie S1 . Zij moeten vaardigheid bezitten in het machineschrtj
ven . Eén der soldaten schrijver kan worden aangewezen als facteur . De soldaat schrtj
ver/chauffeur lichte vrachtauto is tevens belast met de besturing en het 1e eche
lonsonderhoud van de vrachtauto¼ ton met aanhangwagen¼ ton. Hij dient in het bezit 
te zijn van een militair rijbewijs "B". 

( 5) De soldaat chauffeur vrachtauto ( sld ch vau) en de soldaat motorordonnans ( sld motord) 
besturen en zijn verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud van resp . de vracht
auto 3 ton met aanhangwagen 1 ton en het motorrijwiel . De soldaat motorordonnans 
treedt op als motorordonnans t.b . v . hoofd sectie S1 . Zij dienen resp . in het bezit 
te zijn van het militaire rijbewijs "B" en "A". 

d . De sectie S2 

(1) De kapitein, hoofd van de sectie (kap gi) , is belast met alle inlichtingen- en vei
ligheidsaangelegenheden . Hij is verantwoordelijk voor en leidt de werkzaamheden van 
zijn sectie . Tot deze werkzaamheden behoren onder meer : 

(a) het verzamelen , waarderen en analyseren van geniegegevens en het doorgeven van 
deze gegevens aan de betrokken stafofficieren en ondercommandanten binnen het 
bataljon, alsmede belanghebbende instanties buiten het bataljon (b . v. de sectie 
G2 van de hogere tactische eenheid , geniegroepscommandant, steunende of neven
genie- eenheden), onder gelijktijdig verzamelen van eventueel voor het bataljon 
van belang zijnde gegevens waarover deze instanties beschikken , 

(b) het tezamen met hoofd sectie S3 voorbereiden en doen uitvoeren van genieverken
ningen , o .m. door de verkenningsgroep , 

(c) het opmaken van het genie- inlichtingenplan (ter verkrijging van o . a. civieltech
nische en militairgeologische gegevens) in samenwerking met hoofd sectie S3 van 
de bataljonsstaf en hoofd sectie S2 van de staf van de geniegroep, het rang
schikken van de verkregen inlichtingen d.m.v. een S2 werkblad , een inlichtingen
overzichtskaart en leggers voor genie- inlichtingen van blijvende waarde. 
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(d) het in samenwerking met de S3 opmaken van het inlichtingengedeelte van het ope
ratiebevel . 

(e) het treffen van maatregelen en het (doen) uitoefenen van voortdurende controles 
op contra- inlichtingengebied onder meer door : 
- controle op de bureelveiligheid , documentenveiligheid en de veiligheidsmaatre

gelen t . a . v . bijzonder materieel , 
- controle op de taakvervulling van wacht- en loopposten , alsmede het gebruik 

van wachtwoorden , 
- het onopvallend (doen) toezien op de gedragingen van gesignaleerde en ev en

tueel ander e onbetrouwbaar geachte militairen , 
- het verwijderd houden van derden van werken , opslag- en verdeelplaatsen , 

parkeer- en 1 egeringspl aat sen , zo nodig in samenwerking met de Koninklijke 
marechaussee 1 

- het in samenwerking met de kapitein verbindingen veelvuldig (doen) houden van 
controles op de berichtenveiligheid , 

( f) het coördineren van de beschermingsmaatregelen tegen vijandelijke nbc middelen , 
- het opstellen van nbc verkenningsplannen , 
- het doen van fall - out voorspellingen t . a . v. vijandelijke kernwapens , 

(g) het treffen van maatregelen en het (doen ) uitoefenen van voortdurende controles 
op algemeen veiligheidsgebied door onder meer : 
- de commandanten voorstellen te doen inzake het voorkomen en bestrijden van 

branden , 
- het voortdurend (doen) controleren van de camouflage en verduisteringsvoor

schriften , 
- het voortdurend (doen) controleren van de materieelbewaking ter voorkoming 

van diefstallen , sabotage e . d . 

(h) het (doen) uitvoeren van censuurmaatregelen indien deze door de bevoegde auto 
riteiten worden bevolen, 

(j) het via de S2/G2 kanalen doorzenden van buitgemaakte documenten en materieel met 
inlichtingenwaarde , 

(k) het aanvragen van luchtverkenningen , het aanvragen , bestuderen en interpreteren 
van luchtfoto ' s , 

(1) het in overleg met hoofd S3 regelen van instructie aan de troep inzake inlichtin
gen- en contra inlichtingendienst , veiligheid , nbc bescherming, camouflage en 
vliegtuig- en tankherkenning , 

(m) het geven van voorlichting (intern- en extern-) . 

( 2 ) De sergeant - majoor inlichtingen (sm gi) staat het hoofd sectie S2 terzijde bij diens 
werkzaamheden . Hij zal als regel onder meer worden belast met het doorlopend bijhou
den van de inlichtingen- overzichtskaart en het werkblad . Bij verplaatsingen wordt hij 
belast met het opbreken van de sectie S2 in de oude lokatie , waarbij hij nauwkeurig 
zorgdraagt dat alles systematisch wordt opgeruimd en ingeladen en bij aankomst in de 
nieuwe lokatie weer in bedrijf gesteld wordt . 

(3) De sergeant-genie/nbc (sgt gn/nbc) assisteert de sergeant - majoor en verzorgt in 
eerste instantie alle nbc werkzaamheden in de bataljonsstaf. 

(4 ) De soldaat tekenaar weg- en waterbouwkunde/chauffeur lichte vrachtauto(sld tek wgwbk 
ch 1 tvau) en de soldaat fotograaf chauffeur lichte vrachtauto (ftg/ch 1 tvau) ver
richten de uit hun functie voortvloeiende werkzaamheden . Zij zijn tevens belast met 
de besturing en het 1e echelonsonderhoud van de bij de sectie ingedeelde vrachtauto 
¼ ton , vrachtauto 1 ton en resp . aanhangwagen¼ ton en aanhangwagen 1 ton . Zij ont 
lenen de geschiktheid voor hun functie aan hun (burger) vakkennis . Zij ontvangen 
derhalve geen specialistische militaire opleiding. Zij dienen beiden in het bezit te 
zijn van een militair rijbewijs "B". 

e . De sectie S3 

( 1) De majoor genie (maj gn) is het hoofd van de sectie ; hij behandel t in de bataljons
staf alle aangelegenheden betreffende operatiën alsmede opleiding en oefening. Hij 
is verantwoordelijk voor en leidt de werkzaamheden bij zijn sectie . 
Tot zijn werkzaamheden behoort onder meer : 

(a) het ontwerpen van richtlijnen en het houden van toezicht op de opleiding en 
oefening van het bataljon , 

(b) het voorbereiden van en het toezien op de uitvoering van plannen met betrekking 
tot het optreden van het bataljon en eventueel steunende of onder bevel gestelde 
genietroepen , 

( c) het maken van het ontwerp van de geniep ar agraaf en de eventuele geni ebi jl age voor 
het operatiebevel van de hogere tactische eenheid, 
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(d) het maken van het ontwerp voor de bataljonsbevelen in nauwe samenwerking met de 
andere officieren van de bataljonsstaf, 

(e) het maken v an het ontwerp voor gedetailleerde orders voor verplaatsingen, het 
in legering gaan e . d. van het bataljon, 

(f) het voortdurend op de hoogte blijven van de tactische situatie in het gehele 
toegewezen gebied, teneinde op elk gewenst ogenblik een genietechnische beoor
deling van de toestand, alsmede aanbevelingen betreffende het optreden van het 
bataljon te kunnen geven, 

(g) het opmaken en voortdurend (doen) bijhouden van de genie-overzichtkaarten aan 
de hand van inkomende en uitgaande bevelen, ontvangen rapporten, inlichtingen 
van de liaisonofficier en de verkenningsofficier, mededelingen van andere offi 
cieren van de bataljonsstaf, persoonlijke waarnemingen e.d . (op deze kaart zijn 
aangegeven de vakgrenzen, de lokatie van eigen grotere tactische eenheden , de 
lokatie van de in het gebied aanwezige genietroepen , voltooide en in uitvoering 
zijnde werkobjecten , natuurlijke en kunstmatige hindernissen met inbegrip van 
alle - ook door niet-genietroepen - gelegde mijnenvelden en alle voorbereide 
en gestelde vernielingen, alle kunstwerken in de voornaamste routes in het vak 
met hun classificatie, alsmede de lokatie van logistieke installaties in het 
vak , voorzover deze voor de uitvoering van geniewerkzaamheden van belang zijn) , 

(h) het (doen) opmaken van tactische en technische rapporten (b . v. het situatierap
port), 

(j) het zo nodig doen van voorstellen aan de bataljonscommandant om de beschik-
king over extra genietroepen te vragen, dan wel om te verzoeken bepaalde werk
zaamheden in het vak aan andere legerkorpstroepen over te mogen geven, 

(k) het coördineren van de liaison met ondersteunende genie-eenheden, 

(1) het tezamen met hoofd sectie S2 voorbereiden en doen uitvoeren van genieverken
ningen door de verkenningsgroepen de veldcompagnie~n . 

(m) het - in overleg met de kapitein verbindingen - doen van aanbevelingen voor de 
algemene lokatie van de bataljonscommandopost en - in overleg met hoofd sectie 
S1 van de beveiliging hiervan, 

(n) het maken van een oefenprogramma zoals vastgesteld door 1 Lk en het laten uit -
werken tot weekprogramma's met controle hierop, 

(o) controle op instructie, 

(p) controle op oefeningen (tactisch- schiet-bivak- etc), 

( q) ontwerpen, uitvoeren en leiden van geleide pelotons- compagnies- en bataljonsoefe-
ningen (o . a . tactische oefening zonder troepen) , 

(r) controle op alarmoefeningen , 

(s) controle op testen binnen het bataljon, 

(t) controle op kennis van het kader, 

(u) het voorbereiden en maken van oorlogsbevelen en deze doornemen met de daarvoor 
in aanmerking komende functionarissen , 

(v) regelen van cursussen voor daarvoor in aanmerking komend personeel, 

(w) coördinatie met en regelmatig bezoek aan hogere staven, opleidingseenheden e . d ., 

(x) zorgen voor eenheid van opvatting betreffende de inzet en het mogelijk optreden 
van delen van het bataljon, e . e.a. primair gericht op de oorlogstaak . 

(y) het maken van genierapportage o.a. ENGRAP - GERAP (zie VO-Genie van 1 Lk in 
oorlogstijd hfdst 3 operatiën - onderwerp 3/8 Genie). 

(2) De kapitein genie (kap gn) staat het hoofd van de sectie bij in zijn werkzaamheden . 
Hij is voornamelijk belast met het coördineren van de opleiding binnen het bataljon. 
Hij vervangt het hoofd van de sectie bij korte afwezigheid. 

(3) De luitenant genie (lnt gn) zal als regel als verbindingsofficier (liaison) worden 
ingezet. Als zodanig vertegenwoordigt hij dan de bataljonscommandant bij de staf 
van hogere-, lagere- of neveneenheden. 
Zijn hoofdtaken hierbij zijn: 
- zijn commandant op de hoogte houden met de tactische toestand , de plannen en -

indien hij bij een genie-eenheid is gedetacheerd - de stand van de werkzaamheden 
bij de eenheid waar hij zijn commandant vertegenwoordigt, 

- evenzo, de commandant van de eenheid , waarbij hij gedetacheerd is op de hoogte 
houden van de toestand (waaronder begrepen de stand van de werkzaamheden) bij zijn 
eigen bataljon, in het bijzonder wanneer deze van invloed kan zijn op de plannen 
van de eerstgenoemde eenheid. 
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(4) De luitenant , officier civiele vakopleiding (OCV) is alleen in vredestijd aanwezig. 
Hij is in het batal jon belast met : 
- de begeleiding, studie van de Technische Specialisten (TSn) , 
- het rapporteren van de resultaten aan de OCV van het hogere niveau , 
- het doen van steekproeven t . a . v . kennis en studieresultaten, 
- het opsturen van de gemaakte studie- opdrachten , 
- het bijhouden van de studieresultaten , 
- het rapporteren van onvoldoendes aan de bataljonscommandant en bewerkstelligen dat 

onvoldoendes en/of achterstand z . s .m. worden weggewerkt c . q . worden ingelopen , 
- controle op en hulp bij de studie in de avonduren en op de daarvoor bestemde stu-

diedagen , 
- het onderhouden van contact met de burgercontroleurs. 
In zijn vorengenoemde werkzaamheden wordt hij bijgestaan door leermeesters (door
gaans oudere beroeps onder officieren , die dit uit hoofde van hun deskundigheid als 
neventaak verrichten) . 
De aanwijzing van leermeesters geschiedt door de commandant van de eenheid . 

( 5) De sergeant-majoor genie (sm gn) , treedt op als sergeant - majoor operatiën , samen 
met de sergeant genie (sgt gn ) staat hij het hoofd sectie S3 terzijde bij diens 
werkzaamheden . Zowel de sergeant - majoor als de sergeant zullen worden belast met het 
opmaken en uitwerken van tabellen , staten , formulieren e . d. behorende bij in bewer
king zijnde plannen en bevelen . Voorbeelden hiervan zijn objectenlijsten voor hinder
nisplannen , brugverkenningsrapporten , vernielingsvoorbereidingsrapport en- materieel 
lijsten e . d . daarnaast houdt hij de overzichtkaart , de werkbladen en het (informele) 
dagboek van de S3 bij. 

(6) De korporaal landmeter (kpl lamt) c . q . terreinmeetdienst en de soldaat-tekenaar weg
en waterbouwkunde (sld tek wgwbk) verrichten de uit hun functie voortvloei ende werk
zaamheden t . b . v . de gevechtsacties of opleiding van het bataljon . Zij ontlenen de 
geschiktheid voor hun functie aan hun (burger) vakkennis en ontvangen geen specialis
tische milit ai re opleiding. 

(7) De korporaal mineur (kpl mnr) is bij de sectie geplaatst om met zijn kennis als 
mineur de hem op zijn gebied opgedragen taken te kunnen uitvoeren . Dit houdt onder
meer in dat hij belast kan worden met de volgende taken : 
- het zelfstandig berekenen c . q . uitwerken van kleine vernielingsopdrachten; 
- het zelfstandi g plaatsen en ruimen van valstrikken (evt van advies dienen bij een 

veldcompagnie indien hiernaar gevraagd wordt); 
daarnaast zal hij worden ingezet bij het invullen van statenformulieren , rapporten 
e . d . 

(8) De soldaat schrijver (sld schr) verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve 
van de sectie . Hij moet vaardigheid bezitten in het machineschrijven . 

(9) De soldaat chauffeur lichte vrachtauto/radiotelefon1st (sld ch ltvau/rtfn ) staat 
met zijn vrachtauto¼ ton ter beschikking van de liaisonofficier . Zie overigens 
punt 2 3 a ( 2 ) . 

( 10 ) De soldaat chauffeur 1 ichte vrachtauto ( ch 1 tvau) bestuurt en verricht het 1 e eche
lonsonderhoud aan de vrachtauto¼ ton van het hoofd sectie S3 . 

(1 1) De so ldaat chauffeur vrachtauto/radiotel efonist (sld ch vau/rtfn ) bestuurt en ver
richt het 1e echelonsonderhoud aan zijn resp . vrachtauto 3 ion en aanhangwagen 1 
ton, bedient de radio en verricht het 1e echelonsonderhoud aan de radio- installat i e . 

(12) De 2 sergeanten lichamelijke opvoeding (sgt LO) moeten alle voorgeschreven LO les
sen beheersen . Zij moeten bedreven zijn in het organiseren van sport en spel en 
EHBO kunnen verlenen . 
Zij moeten kennis bezitten van: 
- de eisen en uitvoeringswi jze van de vaardigheidsproeven, 
- het preventief onderhoud en doelmatig gebruik van LO/sportmateriaal en accommoda-

ties met de daarbij behorende apparatuur, 
- het voeren van de administratie verbonden aan hun functie (waaronder mede be

grepen het proces- verbaal van ongeval) . 

(13) Voor de bij de sectie S3 ingedeelde groepswapens , te weten 1 mitrailleur 7 , 62 mm 
MAG, 1 mitrailleur . 50 M2 zullen schutters en helpers moeten worden aangewezen en 
opgeleid ; de verkregen vaardigheid zal moeten worden onder-houden door veelvuldig 
oefenen . Zij zijn verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud van deze wapens . 

f . De sectie S4 

(1) De majoor , (maj log) hoofd van de sectie behandelt in de bataljonsstaf de logistieke 
aangelegenheden . Hij coördineert en houdt toezicht op de bevoorrading, (inbegrepen 
water), alsmede het onderhoud van het materieel van het geniebataljon . 
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Tot zijn werkzaamheden behoren: 

(a ) het voortdurend op de hoogte blijven van de bevoorradingsposit i e van het bat al
jon; één en ander met inbegrip van plaatselijk verkrijgbare mate r ial en ( i n ov er
leg met de secties S2 en S3) en eventueel buitgemaakt geniemat erieel en - mat eria
l en (in overleg met sectie S2) , 

( b ) het bestuderen van de bij commandant van het verzorgingspelot on binnenkomende 
aanvragen , het adviseren van de bataljonscommandant betreffende de mogel ijkheden 
tot honorering daarvan en het eventueel vaststellen van prioriteiten voo r opvoer 
en uitgift e , een en ander in overleg met de sectie S3 , 

(c) het regelen van de aankoop van goederen die door het bataljon zelf mogen worden 
aangekocht; de comptabele verantwoording van deze aankopen geschiedt doo r de 
korpsadministrateur. 

(d) het in samenwerking met de kapitein wegtransport (kap wgt) zich voortdurend op 
de hoogte houden met de transportsituatie in het bataljon, zodat hij de batal 
jonscommandant steeds tijdig kan adviseren tot tijdelijke afwijkingen van de 
organieke indeling van motorvoertuigen of tot aanvraag v an vervoerssteun bij een 
hoger echelon. 

(e ) het toezien op de keukens van het bataljon en de voedselverstrekking, 

(f) het treffen van regelingen t . a.v . de watervoorziening, 

(g) het regelen van de afvoer van: 
- zieken en gewonden (in samenwerking met de bataljonsarts) , 
- gesneuvelden en overledenen (in samenwerking met hoofd s ect i e S1) , 
- krijgsgevangenen en arrestanten (in samenwerking met hoofd sectie s1/2) , 
- buitgemaakt materieel (in samenwerking met hoofd sectie S2 ), 
- beschadigd eigen materieel en onbruikbare goederen , 
- het samenstellen van logistieke rapporten (zie VO ' s). 

( 2 ) De soldaat chauffeur 1 ichte vrachtauto ( sld ch ltvau) staat met Zl Jn vrachtauto 
¼ ton ter beschikking van het hoofd van de sectie S4 , zie overi gen s pt 23a (2 ). 

(3 ) De soldaat chauffeur lichte vrachtauto/radiotelefonist (sld ch lt vau/rtfn) be 
stuurt de vrachtauto 1 ton met aanhangwagen 1 ton en radio- instal latie . Hij bedi ent 
zo nodig de radio- installatie t.b . v . de sectie S1 en S4 , zie overigens pt 23 a (2 ). 

g . De verbindingsofficiersgroep ( vbdogp ) 

(1 ) De kapitein verbindingen (kap vbdn) heeft als speciale stafofficier het toezicht op 
all e verbindingsaangel egenheden , waaronder ook te rekenen het gebr uik en het onder
houd van het verbindingsmaterieel in het bataljon . 
Tot zijn werkzaamheden behoren : 

(a) het adviseren van de bataljonscommandant , de compagniescommandanten en de offi
cieren van de staf inzake verbindingsaangelegenheden , 

( b) het voorbereiden van en het toezien op de uitvoering en het in s tandhouden v an 
de verbindingen , 

(c) het zich voortdurend op de hoogte houden van de functionele geoefendheid van al 
het verbindingspersoneel en het, in overleg met hoofd sectie S3 , in opl eiding 
nemen van het personeel dat niet voldoende kennis en/of vaardigheid heeft voor 
het vervullen van de organieke taak , 

(d) het geven van technische adviezen aan hoofd sectie S4 inzake bevoorrading met en 
het onderhoud van verbindingsmaterieel, 

(e) het geven van verbindingstechnische adviezen aan hoofd sectie S1 bij diens taak 
inzake de verdeling van bataljonslegeringsgebieden en de inrichting van de bat al 
jonscommandopost, 

(f) het doen van voorstellen aan hoofd sectie S1 voor het verkrijgen , verwijderen of 
intern overplaatsen van verbindingspersoneel van het bataljon, 

(g ) het doen inrichten en in bedrijf houden van het verbindingscentrum en het be
richtenkantoor , alsmede het doorlopend controleren daarvan , 

(h ) het in overleg met de S3 ontwerpen van het verbindingsgedeelte van§ 5 en even
tuele verbindingsbijlagen voor de bataljonsbevelen, de bataljons OVO en VOV en 
andere aanwijzingen , richtlijnen en bevelen op verbindingsgebied , 

(j ) het - deels in samenwerking met hoofd sectie S2 - voortdurend toezien op de be
richtenveiligheid, het gebruik van codes, de wijze van waarmerken 

(k) contact houden met de verbindingsofficieren van hogere- en nev eneenheden . 
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(2) De sergeant verbindingen (sgt vbdn) is de kapitein verbindingen behulpzaam bij al 
diens werkzaamheden en kan hem voor korte tijd vervangen. Hij zal voornamelijk het 
verbindingspersoneel van de veldcompagnie~n controleren en de commandanten van deze 
compagnie~n adviseren met betrekking tot de verbindingszaken. 

( 3) De soldaat chauffeur lichte vrachtauto/radiotelefonist ( sld ch 1 tvau/rtfn) , staat 
ter beschikking van de kapitein verbindingen, zie overigens punt 23 a (2) . 

h. De wegtransportofficiersgroep ( wgtogp) 

(1) De kapitein wegtransport (kap wgt) heeft als speciale stafofficier het toezicht op 
alle aangelegenheden het motortransport en de mechanische uitrusting betreffende, 
hieronder mede begrepen het gebruik en het onderhoud van voer- en werktuigen . 

(2) 

j. De 

( 1 ) 

Tot zijn werkzaamheden behoren : 

(a) het adviseren van de bataljonscommandant en de officieren van de coördinerende 
staf inzake motortransport - en mechanische uitrusting-aangelegenheden , 

(b) het hoofd sectie S4 voortdurend op de hoogte houden van de transportsituatie in 
het bataljon , zodat de S4 de bataljonscommandant tijdig kan adviseren tot tijde
lijke afwijkingen van de organieke indeling van motorvoertuigen of tot aanvr aag 
van vervoersteun van het hogere echelon, 

( c ) het zich voortdurend op de hoogte houden van de technische bekwaamheid van 
chauffeurs , machinisten en monteurs en het in overleg met hoofd sectie S3 in op
leiding nemen van het personeel dat niet of niet volledig geschikt is voor de 
vervulling van de organieke taak, 

(d) het doen van voorstellen aan zijn commandant om - indien daartoe aanleiding 
bestaat - chauffeurs, machinisten of monteurs uit hun functie te ontheffen onder 
intrekking van hun militair rijbewijs en herindeling in een andere functie , 

(e) het doen van voorstellen aan hoofd sectie S1 voor het verkrijgen , verwijderen 
of intern overplaatsen van motortransport- en mechanische uitrusting personeel , 

(f) het regelmatig steekproefsgewijs (doen) controleren van het 1e en 2e echelons
onderhoud van alle motormaterieel en machines (steekproefinspecties) alsmede 
van de bij deze motorvoertuigen en machin.es behorende bescheiden, o . a . controle 
rij - opdrachten etc., 

(g) het inzien van alle rapporten (rapporten van ongeval, van vermissing , van be
schadiging e .d.) die handelen over motorvoertuigen of mechanische uitrusting en 
de bediening of het onderhoud daarvan, het adviseren van de bataljonscommandant 
betreffende de aansprakelijkheid van chauffeurs, machinisten of andere functio 
narissen en over het mogelijk nemen van krijgstuchtelijke of strafrechtelijke 
maatregelen, 

(h) het inzage nemen in alle afgedane rij - opdrachten, alsmede ook het steekproefs
gewijze controleren van in uitvoering zijnde rij-opdrachten , teneinde na tegaan : 
- of deze bescheiden zowel door de tot tekenen bevoegde officieren als door de 

chauffeurs goed worden ingevuld, 
- of op de lijst geconstateerde fouten en gebreken , v . w. b. de vermelde defecten , 

de juiste actie is genomen, 
- of de gereden (c . q . te rijden) trajecten als dienstritten kunnen worden aange

merkt (in twijfelgeval : onderzoek instellen), 
- of de hoeveelheid verbruikte benzine in overeenstemming is met het aantal ge

reden kilometers , in aanmerking nemende omstandigheden als wagentype, belading, 
kwaliteit v an de weg e . d. (in twijfelgevallen onderzoek instellen), 

(j) het ten behoeve van verplaatsingen van het bataljon aanvragen toestemming wegge 
bruik bij de desbetre ffende verkeersstaf, samenstellen van marstabellen en/of 
route-tijdtabellen voor de desbetreffende bevelen, het controleren van het mars
gereed maken van de voertuigen , waar nodig coördinerend en regelend optreden in
zake aangelegenheden de verplaatsing betreffende, zowel vóór als tijdens de ver
plaatsing en contact houden met transportofficieren van hogere eenheden . 

De so ldaat chauffeur lichte vrachtauto/radiotelefonist (sld ch ltvau/rtfn) staat 
met zijn vrachtauto¼ ton ter beschikking van de kapitein wegtransport , zie overi 
gens punt 23 a (2) . 

geest eli .jke verzorgingsgroep ( gvgp) 

De legeraalmoezenier (laalm) en de legerpredikant (lpred) zijn belast met de geeste
lijke verzorging van resp . de Rooms- Katholieke en de Protestantse militairen . Zij 
adviseren de bataljonscommandant inzake aangelegenheden van godsdienstige- en levens
beschouwelijke aard . Zij kunnen hem voorts in de regel goed inlichten omtrent het 
moreel van de troep en hem terzake nuttige adviezen geven. 

( 2) De twee soldaten chauffeur lichte vrachtauto zijn de geestelijke verzorgers behulp
:z;aam met eenvoudig administratief werk (kaartsysteem), alsmede met het +.reffen van 

II- 9 

Y-cie
.n

l



Paragraaf 3 

24 . Taak 

voorbereidingen voor godsdienstoefeningen e.a. bijeenkomsten van soortgelijke 
strekking. 
Zij zijn verder belast met de besturing en het 1e echelonsonderhoud van hun vracht
auto¼ ton en hun aanhangwagen¼ ton . Zij dienen in het bezit te zi jn van een mili
tair rijbewijs "B". 

De verkenningsgroep (verkgp) 

De verkenningsgroep is belast met het verzamelen van gegevens waarover de bataljonsstaf 
wenst te beschikken (in de regel hoofd sectie S2 en/of S3). Deze gegevens kunnen zijn: 
- algemene gegevens betreffende de situatie van terrein, wegennet e.d., 
- nauwkeurige technische gegevens van de terreingesteldheid (waterbreedten, oeverhoogten) 

of van kunstwerken (brugklassen, doorrijhoogten, rijdekbreedten e.d.), 
- gegevens betreffende de stand van zaken van geniewerk dat in uitvoering is, 
- gegevens betreffende de tactische situatie op een bepaalde plaats. 
In verband met de lichte bewapening en het ontbreken van pantser zal de verkenningsgroep of 
de verkenningsploeg steeds het gevecht vermijden. Het verzamel en en doorzenden van gegevens 
is altijd belangrijker dan een klein succes in een gevecht. 
Uiteraard kan het nodig zijn uit zelfverdediging daadwerkelijk een gevecht te voeren. 

25 . Organisatie 

De verkenningsgroep beschikt over twee vrachtauto's¼ ton met elk een bemanning, die zelf
standig een verkenningsopdracht kan .vervullen. In elke vrachtauto¼ ton is een radio
installatie gemonteerd waarmee de verkregen gegevens onmiddellijk aan het bataljon kunnen 
worden doorgegeven. 
Voor de juiste samenstelling van de groep zie figuur 6. 
Hoofd sectie S2 is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de verkenningsgroep. 

Overzicht van het personeel van de verkenningsgroep 

2 sgt gn verk 
2 sld rtfn 
2 sld ch ltvau 

Fig. 6 

26 . Taak van het personeel van de verkenningsgroep 

a. Hoofd sectie S2 geeft de opdrachten aan de groep. 

b . De twee sergeanten verkenning (sgt gn verk) kunnen zelfstandig verkenningen uitvoeren. 

c . De radiotelefonisten (sld rtfn) zijn belast met de bediening en het 1e echelonsonder
houd van de radio-installaties, de soldaten chauffeurs lichte vrachtauto (sld ch ltvau) 
zijn belast met de besturing en het 1e echelonsonderhoud van hun vrachtauto¼ ton met 
aanhangwagen¼ ton . De chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een militair rijbewijs 
"B". 
De lichte mitrailleurs van de groep worden onderhouden door de soldaten radiotelefonist. 
Alle leden van de groep moeten zowel als schutter en als helper kunnen optreden. 

Paragraaf 4 De verbindingsgroep (vbdgp) 

27. Taak 

Onder toezicht van de kapitein-verbindingen is de verbindingsgroep belast met het in be
drijfstellen, het bedienen en het in standhouden van het verbindingsstelsel van het batal
jon . 

a. De groep richt in: 

(1) een verbindingscentrum 
In dit verbindingscentrum wordt verbinding onderhouden op de radionetten zoals ge
noemd in punt 14b; daarnaast staat er de telefooncentrale van de bataljonscommando
post opgesteld; 

(2) een berichtenkantoor. 
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b . De groep controleert het 1e en 2e echelonsonderhoud van het verbindingsdienstmaterieel 
van het hele bataljon . Het 2e echelonsonderhoud aan het verbindingsdienstmaterieel van 
de staf, staf- en verzorgingscompagnie wordt gewoonlijk uitgevoerd onder leiding van de 
sergeant onderhoud radio door de monteur van de groep. 

28 . Or ganisatie 

De groep is georganiseerd zoals in fig nr 7 is aangegeven. 
De verbindingsgroep beschikt over 2 vrachtauto's ¼ ton met aanhang.rvagen ¼ ton, 1 vracht 
auto 1 ton met aanhangwagen 1 ton en 1 vrachtauto 3 ton met aanhangwagen 1 ton. 

29 . Taak van het personeel van de verbindingsgroep 

a . De commandoploeg (coplg) 

De sergeant verbindingen (sgt vbdn) geeft leiding aan zijn personeel en houdt toezicht 
op hun werkzaamheden . Hij moet verbindingsprocedures-, codes en het waarmerkingssysteem 
kunnen toepassen . Hij moet de voor een bataljon mogelijk toepasbare verbindingsmiddelen, 
alsmede de er bij behorende procedurescodes e.d. kunnen toepassen, daarbij speciaal let
tend op de verbindingsveiligheid. Hij moet de specifieke genieverbindingsproblemen bij 
de diverse manieren van inzet van het bataljon voor genie werkzaamheden kennen en moge
lijke oplossingen kunnen aangeven . Hij houdt toezicht op het onderhoud van het bij de 
verbindingsgroep aanwezige materieel. Voorts verricht hij alle werkzaamheden hem opge
dragen door de kapitein verbindingen zoals bijvoorbeeld het leiden van het berichten
kantoor . Hij vervult tevens zijn algemene taak als groepscommandant van de verbindings
groep. 

b . De berichtenkantoorploeg (bkplg) 

( 1 ) 

(2) 

De berichtenkantoorploeg registreert alle inkomende en uitgaande geschreven berich
ten en dienststukken . 
Zij maakt inkomende berichten gereed voor distributie door de sectie S1 , (discen) en 
uitgaande stukken gereed voor verzending. 

De korporaal berichtenkantoor (kpl bk), is hoofd van de berichtenkantoorploeg samen 
met de soldaat berichtenkantoor (sld bk) en de soldaat berichtenkantoor/chauffeur 
lichte vrachtauto (sld bk/ch ltvau) verricht hij de boven omschreven werkzaamheden . 
De soldaat berichtenkantoor/chauffeur lichte vrachtauto is tevens belast met de be
sturing en het 1e echelonsonderhoud van de vrachtauto¼ ton en de aanhangwagen¼ ton . 
Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B". 

c . De lijnploeg (lnplg) 

De lijnploeg installeert, bedient en onderhoudt de telefooncentrale(s). 
Bij aankomst in een bivak of kantonnement legt de ploeg gewoonlijk eerst een veeladeri 
ge bundel uit van de centrale naar een geïmproviseerde aansluitkast in het centrum van 
de locatie van de commandopost. De diverse stafsecties sluiten daarop zelf hun telefoons 
aan . Daarna brengt de lijnploeg voorzover tijd en beschikbare kabellengte dit toelaten 
verdere telefoonverbindingen tot stand . De lijnploeg onderhoudt en herstelt zo nodig het 
uitgelegde lijnennet . In overleg met de kapitein verbindingen worden incidenteel hand
langers van andere groepen ingezet bij het uitleggen van lange lijnen. 
De korporaal lijnwerker (kpl ln) is het hoofd van de ploeg. 
De chauffeur lichte vrachtauto bestuurt en is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonder
houd van de vrachtauto¼ ton met aanhangwagen¼ ton. Hij dient in het bezit te zijn van 
een militair rijbewijs "B" , samen met de soldaat lijnwerker (sld ln) assisteert hij zo 
nodig de korporaal . 

d . De radio-onderhoudsploeg (rdonhplg) 

(1) De ploeg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud zoals genoemd in 
punt 27 b . 

(2) De sergeant onderhoud (sgt onh rd) geeft leiding aan het personeel van de radio
onderhoudsploeg en houdt toezicht op hun werkzaamheden. Daarnaast controleert of 
steunt hij waar nodig de onderhoudsmonteur-radio van de veldcompagnieën . 

(3) De korporaal onderhoudsmonteur radio/chauffeur vrachtauto (kpl onh rd/ch vau) ver
richt het 2e echelons onderhoud aan het verbindingsdienstmaterieel van de staf , 
staf- en verzorgingscompagnie en aan zijn vrachtauto 3 ton met aanhangwagen 1 ton . 

e . De radioploeg (rdplg) 

(5) De bij de ploeg ingedeelde radiotelegrafisten verzenden de berichten aangeboden door 
het eigen berichtenkantoor en leveren ontvangen berichten aan het berichtenkantoor 
af . 

(6) De radiotelefonisten moeten bedreven zijn in het bedienen en verrichten van 1e eche
lonsonderhoud aan de organieke radio apparatuur. Zij moeten op de hoogte zijn van 
gronddoeken en het werken met de berichten oppik-installatie. 
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De korporaal radiotelegrafist 2e klasse/chauffeur lichte vrachtauto (kpl rtgf 2e 
kl/ch ltvau) bestuurt en is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonde r houd van de 
vrachtauto 1 ton en aanhangwagen 1 ton . Hij dient in het bezit te zijn van een mili
tair rijbewijs " B". 

30. Gebruik van de motorvoertuigen 

Een mogelijke indeling is de volgende : 

a. 1 Vrachtauto¼ ton met aanhangwagen¼ ton ten behoeve van de sergeant verbindingen met 
de berichtenkantoorploeg, allen met uitrusting. 

b . 1 Vrachtauto¼ ton met aanhangwagen¼ ton ten behoeve van de lijnploeg met een deel van 
hun ui trust ing. 

c . 1 Vrachtauto 1 ton met aanhangwagen î Lun en ingebouwde radio- installatie ten behoeve 
van de radiotelegrafisten met hun materieel en uitrusting (radioploeg). 

d . 1 Vrachtauto 3 ton met aanhangwagen 1 ton voor de sergeant en de korporaal onderhoud ra
dio met hun materieel en uitrusting, alsmede een deel van het mater i ee l van de berichten
kantoorploeg en de lijnploeg. 

Paragraaf 5 

31. Taak 

Het verzorgingspeloton (vzgpel) 

Het verzorgingspeloton heeft een logistieke taak, te weten 

a. het bevoorraden van de compagnie~n van het bataljon , 

b . het verrichten van een gedeelte van het 2e echelonsonderhoud en herstel aan motorvoer
tuigen, geniematerieel en wapens van het bataljon . Zij richt hi ertoe één of meer verdeel
plaatsen en één of meer werkplaatsen in . 

32 . Organisatie 

In figuur 8 is een overzicht gegeven van de organisatie en de personeelsbezetting van het 
verzorgingspeloton. 
Het peloton is onderverdeeld in : 

a. de commandogroep (cogp); 

b. de transportgroep (tgp); 

c . de bataljonsbevoorradingsgroep (batbevogp) en 

d . de onderhoudsgroep (onhgp) 

De onderhoudsgroep is verdeeld in 
- een commandoploeg (coplg) 
- een werkplaatsploeg (wkplg) 
- een bergingsploeg (bergplg) en 
- een wapenonderhoudsploeg (wpnonhplg). 

33. Taak van het personeel van het verzorgingspeloton 

a. De commandogroep 

(1) De kapitein logistiek nbc (kap log/nbc) is pelotonscommandant van het verzorgings
peloton . Hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de taken genoemd in 
punt 31. Daarnaast verricht hij ten aanzien van personeel en materieel van het pe
loton zijn algemene taak als pelotonscommandant . Hij assisteert zo nodig het hoofd 
sectie S4 en voert de opdrachten van deze functionaris uit ; bij korte afwezigheid 
treedt hij op als plaatsvervangend hoofd sectie s4 . Als neventaak is hij belast met 
de leiding van de nbc kern van het bataljonsverzorgingsgebied. In deze kern zijn te
vens opgenomen de groepscommandant van de bataljonsbevoorradingsgroep en de sergeant 
menagemeester, beiden van zijn peloton . De taken van de nbc kern zijn omschreven in 
punt 62 c. 

(2) De soldaat radiotelefonist (sld rtfn) en de soldaat chauffeur vrachtauto radiotele-
, fonist ( sld ch vau/rtfn) bedienen de radio- installatie en verrichten indi en het verzor
gings peloton gescheiden zit van de bataljonsstaf , soortgelijke werkzaamheden voor het 
verzorgingspeloton als de berichtenkantoorploeg voor de bataljonsstaf . De chauffeur 
bestuurt de vrachtauto 3 ton met aanhangwagen en is verantwoordelijk voor het 1e 
echelonsonderhoud aan auto , aanhangwagen en radio- installatie . Hi j dient in het be
zit te zijn van een militair rijbewijs "B". 

b. De transportgroep (tgp) 

(1) Taken 
De transportgroep waarin 12 kipauto's 3 t on en 12 aanhangwagens 1 ton zijn opgenomen 
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heeft de volgende taken : 

(a) Goederen , waarvoor de verant woordelijkheid van de bevoorrading bij de commandant 
van het verzorgingspeloton ligt , van de naasthogere aanvullingsplaats, verdeel 
plaats of dump naar de bataljonsverdeelplaats opvoeren. 

(b) Bij verplaatsingen een aantal goederen vervoeren, waarvoor de compagniescomman
dant niet aansprakelijk is, b.v. : 
- de organieke munitie-uitrusting , voor zover de ze niet bij de compagnieën 

aanwezig is; 
- eventuele in de bataljonsverdeelplaats aanwezige goederen die vóór vertrek 

niet meer uitgegeven konden worden; 
- eventueel mee te voeren klasse IV materieel. 

(c) Transportreserve van het bataljun, d . w. z . om de compagnieën enige steun te kun
nen verlenen indien zij een tekort aan transportmiddelen hebben . Aangezien de 
taken , hiervoren genoemd, in de regel prioriteit hebben en in het bijzonder de 
eerstgenoemde taak een levensvoorwaarde voor het bataljon is, is deze tranport 
reserve slechts gering. Alvorens het hoofd sectie S4 zijn bataljonscommandant 
adviseert tot het uitgeven van voertuigen van de transportgroep aan de compag
nieën , dient hij er zich terdege van te overtuigen dat hij voldoende voertuigen 
overhoudt , in elk geval voor de eerstvermelde taak. 

(2 ) Taak van het ingedeelde personeel : 

(a) De sergeant-wegtransport (sgt wgt) commandeert de groep en oefent controle uit 
op het 1e echelons onderhoud van het bij zijn groep ingedeeld materieel . 

(b) De acht korporaals en de vier sol daten chauffeur kipauto zijn elk belast met de 
besturing en het 1e echelonsonderhoud van een kipauto met aanhangwagen . De 
korporaals moeten kunnen optreden als commandant van een gedeelte van de groep 
(enkele wagens met gelijke opdracht) . Alle chauffeurs dienen in het bezit te zijn 
van een militair rijbewijs "B" . 

c . De bataljonsbevoorradingsgroep 

De (bataljons) bevoorradingsgroep verricht de bevoorrading van het bataljon . 

(1 ) De adjudant - onderofficier beheerder/nbc (aoo beh/nbc) is commandant van de groep . 
Als zodanig is hij verantwoordelijk voor de verrichtingen van de groep , hij regelt 
deze dusdanig dat een juiste bevoorrading met all e klassen goederen binnen het ba
taljon tot stand komt. Als neven functie maakt hij deel uit van de nbc kern voor 
het bataljonsverzorgingsgebied . 

(2) De sergeant - majoor beheerder (munitie) is belast met de bevoorrading van het batal 
jon met munitie (klasse V) . 

(3 ) 

(4 ) 

(5) 

De sergeant menagemeester/nbc (sgt menm/nbc) moet leiding geven bij alle keukenwerk
zaamheden te velde en de bevoorrading van het bataljon met klasse I goederen rege
len ; hij treedt ook op als voedingsadviseur. Hij moet cont role uitoefenen op hygiëne 
bij transport, opslag en bereiding van levensmiddelen. Als nevenfunctie maakt h i j 
deel uit van de nbc kern voor het bataljonsverzorgingsgebied . 

De sergeanten beheerder ( sgt beh) krijgen veel al ieder een deel taak waarbij zij onder 
leiding van de adjudant een niet onder pnt (2) of (3) vallend deel van de bevoorra
ding verzorgen . Mogelijke taken zijn bijvoorbeeld: 
- bevoorrading met klasse II en IV goederen (niet - genie), 

" '' geni emat eri eel , 
" klasse III goede ren (brandstof , olie, smeermiddelen) , 

- optreden als commandant verdeelploeg. 

Het overige personeel van de groep , te weten 
de korporaalshulp beheerder (kpl hlp beh ) ; 
de , korporaal behandelaar munitie (kpl bhd mun); 
de soldaten hulp behandelaar geniematerieel (sld hlp bhd gnmat); 
soldaat behandelaar bos (sld bhd bos) ; 
assisteren de onderofficieren van de groep bij hun werkzaamheden, ieder op het voor 
hem bestemde gebied . 
De soldaat hulp behandelaar geniematerieel/chauffeur vrachtauto (sld hlp bhd gnmat/ 
ch vau) bestuurt en is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud van vrachtauto 
3 ton en aanhangwagen 1 ton. Hij dient in het bezit te zij n van een militair rijbe
wijs "B". 

d . De onderhoudsgroep (onhgp ) 

De onderhoudsgroep verricht 2e echelonsonderhoud- en herstelwerkzaamheden aan voertui 
gen , geniematerieel en draagbare wapens, voor welk doel één of meer werkplaatsen kunnen 
worden ingericht , daarnaast voert de groep bergingen uit . De bij de groep ingedeelde 
vaklieden kunnen ook werkzaamheden van andere aard verrichten b . v . laswerk voor het 

Y-cie
.n

l



herstellen of versterken van bruggen, constructiewerk van algemene aard ten behoeve v an 
stellingbouw , geïmproviseerde bruggen , legering en dergelijke . 

(1) De commandoploeg (coplg) bestaat uit de adjudant - onderofficier onderhoud mechanische 
uitrusting (aoo onh mu), deze commandeert de onderhoudsgroep. Hij staat de kapitein
wegtransport in zijn taak terzijde . Hij is verantwoordelijk voor de door de groep 
verrichte werkzaamheden; met name ook draagt hij zorg , dat de onderhoudsgroep geen 
werkzaamheden verricht waartoe zij niet gerechtigd is (hieronder vallen enerzijds 
werkzaamheden voor de compagniesmonteurs , anderzijds werkzaamheden van een echelon 
hoger dan het tweede) . Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de bevoorrading 
met reservedelen , ook die, bestemd voor de compagnieën . 

(2) De werkplaatsploeg (wkplg) bestaat uit o . a .: 

(a) de sergeant - majoor onderhoud wielvoertuigen (sm onh wvtgn) . Hij geeft leiding 
aan alle werkzaamheden en staat zowel de kapitein- wegtransport als de adjudant 
onderofficier onderhoud mechanische uitrusting ter zijde in hun taak . Bij werk
zaamheden moet hij aanwijzingen kunnen geven m.b.t . de in acht te nemen veilig
heidsmaatregelen, 

(b) de sergeant onderhoudwielvoertuigen (sgt onh wvtgn) , de korporaal(s) onderhoud 
wielvoertuigen (kpl onh wvtgn), soldaten onderhoud wielvoertuigen (sld onhwvtgn) 
en de soldaat onderhoud wielvoertuigen/motorrijwielen (sld onh wvtgn/motrijw) . 
Zij verrichten onder leiding van de sergeant onderhoud wielvoertuigen de 2e 
echelonsonderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de voertuigen en motorrijwielen 
van het bataljon . 
De korporaals onderhoud wielvoertuigen/chauffeur vrachtauto (kpl onh wvtgn/ch 
vau) zijn tevens belast met de besturing en het 1e echelonsonderhoud van de 
vrachtauto 3 ton en aanhangwagen 1 ton (echter niet de aanhangwagen 1 ton werk
plaatsuitrusting) . Zij dienen in het bezit te zijn van een militair rijbewijs 
"B". 

(c) De sergeant behandelaar technische dienst materieel (sgt bhd tdmat) is belast 
met het aanvragen, ontvangen , beheer en uitgifte van reserve delen voor techni 
sche dienst voertuigen en mechanische uitrusting, zowel ten behoeve van de 
onderhoudsgroep als voor de compagnieën. 

(d) De sergeant onderhoud mechanische uitrusting (sgt onh mu) , 
de korporaals onderhoud mechanische uitrusting (kpl onh mu) en 
de soldaat onderhoud mechanische uitrusting (sld onh mu) 
verrichten onder leiding van eerstgenoemde alle 2e echelonsonderhouds- en 
herstelwerkzaamheden aan de mechanische uitrusting van het bataljon. 
De sergeant mechanische uitrusting is op zijn gebied verantwoording verschuldigd 
aan commandant onderhoudsgroep . 

(e) De sergeant metaalbewerker , (sgt mtlbw) 
de korporaal lasser/chauffeur vrachtauto (kpl lsr/ch vau) en 
de soldaat plaatwerker (sld plwk) 
verrichten de uit hun functie voortvloeiende werkzaamheden 6f t.b.v. de onder
houdsgroep , 6f t . b . v . het door de genieveldcompagnieën te velde te verrichten 
constructiewerk. 
De korporaal lasser/chauffeur is belast met de besturing en het 1e echelons
onderhoud van de vrachtauto 3 ton , werkplaats uitrusting en aanhangwagen lasuit
rusting. Hij is ook verantwoordelijk voor de werkplaatsuitrusting als zodanig. 
Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B". 

(3) De bergingsploeg (berg plg) bestaat uit : 
- de korporaal berging wielvoertuigen (kpl berg wvtgn) en de soldaat berging wiel -

voertuigen (sld berg wvtgn). 
De korporaal bestuurt de takelauto (takau) en verricht met de soldaat hieraan het 
1e echelonsonderhoud. Zij moeten beiden een cursus "berging wielvoertuigen" hebben 
gevolgd . Zij dienen in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "C" en "D". 
Het doel van deze ploeg is bergingssteun te verlenen aan het bataljon . 

(4) De wapenonderhoudsploeg (wpnonhplg) bestaat uit : 
- de sergeant onderhoud draagbare wapenen (sgt onh drbwpn) en de soldaat onderhoud 

draagbare wapenen (sld onh drbwpn) . 
Zij verrichten 2e echelonsonderhoud aan de wapens van het bataljon, voor zover dit 
niet kan geschieden door de soldaten onderhoud draagbare wapenen van de compagnies
staven binnen het bataljon . De sergeant verzorgt de verzending van die wapens, die 
naar een hoger echelonsherstelplaats moeten worden verzonden . Zij houden wapen
inspecties in het bataljon . 
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34 . Neventaken 

Voor de in het verzorgingspeloton aanwezige groepswapens, te weten 
1 mitrailleur, 7 . 62 mm MAG en 
1 mitrailleur . 50 inch M2 
moeten door commandant verzorgingspeloton, in overleg met de compagniescommandant staf , 
staf- en verzorgingscompagnie, resp schutters, helpers en eventueel reserve bedienings
personeel worden aangewezen en opgeleid . 
Zij bedienen hun wapens en verrichten hiervan het 1e echelonsonderhoud . Er dient te worden 
gezorgd dat zij regelmatig en veelvuldig met het toebedeelde wapen schieten . 

Paragraaf 6 Het mechanische uitrustingpeloton (mu pel) 

35. Taak 

Het mechanische uitrustingpeloton beschikt over een hoeveelheid materieel ten dele met 
bedieningspersoneel . 
Di t materieel kan ter beschikking van de veldcompagnieën worden gesteld . Bij zelfstan
dige inzet loopt de capaciteit veelal terug door het ontbreken van handlangers e . d . 

36 . Organisatie 

Het mechanische uitrustingpeloton bestaat uit een commandogroep en een mechanische uit 
rustinggroep; voor de personeelsindeling wordt verwezen naar figuur nr 9. 
Het onderstaande materieel is in het peloton opgenomen: 
- 3 tractoren rups D-7 met lier achter , 
- 3 wiellaadschoppen met puinvork , 
- 1 compressor 210 cfm op vrachtauto 3 ton met gereedschapuitrusting pneumatisch , 
- 3 kraan- graafmachines op vrachtauto , model 105 A- TC, 
- 1 rijsporenbrug kl 20 met 2 sporen , elk op twee wielen, 
- 4 boten , storm- opblaasbaar , zephyr , 
- 4 motoren , buitenboord , 25 pk . 

De kraan- graafmachines zijn zodanig van hulpstukken voorzien, dat zij kunnen worden in
gezet als : 
- kraan met normale of verlengde boom , 
- graafmachine met trekemmer (alle drie) , 
- graafmachine met lepelschop (één) , 
- graafmachine met grijper (twee), 
- hei- installatie (één) . 

Voorts beschikt het peloton 
de commandogroep 

nog over de volgende motorvoertuigen: 

de mechanische uitrustinggroep 

2 motorrijwielen, 
1 vrachtauto ¼ ton met aanhangwagen ¼ ton; 
2 kipauto ' s 3 ton, 
2 kipauto ' s 6 ton waarvan één met aanhangwagen 
3 trekkers 6 ton met 3 opleggers 25 ton . 

8 ton , 

co 

Overzicht van het personeel van het mechanische uitrusting peloton 

mu 

1 .. 
1 

1 1 
1/1/3 

lnt mu(to) 
1 sgt mu 
1 sld ch ltvau/rtfn 
2 sld motard 

... 
1 1 1 

Fig 9 
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37 . Taak v an het personeel van het mechanische uit r usting peloton 

a . De commandogroep (cogp ) 

(1 ) De luitenant mechanische uitrusting (lnt mu) commandeert het peloton en is verant
woorde l ijk voor discipline, uiterl i jk voorkomen , lichamelijke toestand en het moreel 
van zijn personee l ; voor het onderhoud van het materi eel en de bevoorrading van zijn 
peloton . Hij is tevens verantwoordelijk voor een snelle en goede uitvoering van ont 
vangen opdrachten. 

(2 ) De sergeant mechanische uitrusting (sgt mu) is opvolgend pelotonscommandant . Hij kan 
met commando van een gedeelte van het pel oton worden belast , indien dit los van de 
rest van het peloton werk uitvoer t . I ndi en bij een genieveldcompagnie een betrekke
lijk groot gedeelte van het mechanische uitrusting materieel van het mechanische uit 
rusting peloton in steun is gegeven , kan de sergeant mechanische uitrusting ter be
schikking van de commandant van deze geni evel dcompagnie worden gesteld om de gezamen
lijke mechanische uitrustingwerkzaamheden te leiden . 

(3 ) De soldaat chauffeur lichte vrachtauto radiotelefonist (sld ch ltvau/rtfn) : zie 
paragraaf 2 punt 23 a (2) . 

(4 ) De twee soldaten motorordonnans (sld motord) berijden hun motorrijwiel en verrichten 
er het 1e echelonsonderhoud aan . 
Zij begeleiden de colonne motorvoertuigen van het peloton en assisteren bij route
aanduidingen van het eigen onderdeel . Zij worden tevens belast met het overbrengen 
van berichten en andere stukken . Zij dienen in het bezit te zijn van een militair 
rijbewijs "A" . 

b . De mechanische uitrustinggroep (mu gp ) 

Hierin zijn opgenomen de machinisten en de chauffeurs voor de bediening en de ver
plaatsing van het materieel . 

(1) De drie korporaals machinist tractor (kpl mach tract) en de drie soldaten machinist 
tractor (sld mach trac) bedienen en verrichten het 1e echelonsonderhoud aan de do
zers D- 7 (voor elke machine één korporaal en één soldaat) . Allen dienen in het be
zit te zijn van een "brevet machinist dozer". Omdat per machine dus twee machinisten 
aanwezig zijn, kan gedurende niet al te lange tijd in continu bedrijf worden gewerkt, 
waarbij echter wel op het juiste en tijdige onderhoud moet worden gelet . 

( 2) De drie korporaals machinist wiell aadschop (kpl mach ldschop wvtg) en de drie solda
ten machinist wiellaadschop (sld mach ldschop wvtg) besturen , bedienen en verrichten 
het 1e echelonsonderhoud aan de drie wiellaadschoppen met de daarbij behorende hulp
uitrustingsstukken en gereedschappen (voor elke machine één korporaal en één soldaat). 
Allen dienen in het bezit te zijn van een "brevet machinist laadschop". Omdat per 
machine twee machinisten aanwezig zijn , kan gedurende niet al te lange tijd in con
tinu-bedrijf worden gewerkt, waarbij echter wel op het j u iste en tijdige onderhoud 
moet worden gelet . 

(3) De zes korporaals machinist graafmachine (kpl mach grmach) waar van tenminste drie 
tevens chauffeur zware vrachtauto zijn , bedienen bij toerbeurt de graafmachines 
en verrichten gezamenlijk het 1e echelonsonderhoud aan deze machines en de bijbe
horende hulpstukken . All en dienen in het bezit te zijn van een "brevet machinist 
graafmachine" . De korporaals die tevens chauffeur zijn , besturen en verrichten het 
1e echelonsonderhoud aan de zware vrachtauto , waarop deze machines zijn gemonteerd . 
Zij dienen in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "D/E". 

(4) De soldaat machinist compressor chauffeur vrachtauto (sld mach compr/ch vau) is be
last met de bediening en het 1e echelonsonderhoud van de compressor 210 cfm en de 
daarbij behorende hulpwerktuigen en gereedschappen . Hij bestuurt de vrachtauto 3 ton , 
waarop de compressor is gemonteerd en is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonder
houd daarvan . 
Voorts geschiedt de bediening van de pneumatische hulpwerktuigen onder zijn toezicht 
door sappeurs van de eenheid , die met de machine werkt . Hij dient in het bezit te 
zijn van een militair rijbewijs "B". De machinist compressor (sld mach compr) is de 
soldaat machinist compressor tevens chauffeur vrachtauto behulpzaam . Beide machi
nisten dienen in het bezit te zijn van een "brevet machinist compressor". 

(5 ) De drie korporaals chauffeur trekker oplegger voertuigentransport (kpl ch trk olr 
vtgnt) en de korporaal chauffeur zware vrachtauto (kpl ch zw vau) met aanhangwagen 
besturen deze combinaties en verrichten er het 1e echelonsonderhoud aan . Deze korpo
raals dienen in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "C/E". 
De korporaals chauffeur kipauto (kpl ch kau ) besturen deze vo ertuigen , daarnaast 
zijn ze verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud aan de auto ' s, de er achte r 
gekoppelde rijsporen en de erop vervoerde stormboten en buitenboordmotoren . Beide 
korporaals dienen in het be zit te zijn van een militair rijbewijs "B". 
De soldaat chauffeur zware kipauto (sld ch zwkau) bestuurt en is verantwoordelijk 
voor het 1e echelonsonderhoud van zijn voertuig. Hij dient in het bezit te zijn van 
een militair rijbewijs "C ". 

II - 16 

Y-cie
.n

l



38 . Nevent aken 

Voor de bij het peloton i ngedeelde mitrailleur 7. 62 mm MAG moeten een schutter en helper 
worden aangewezen en opgele i d . 
Ook hier is aanwijzing van reserve bedieningspersoneel noodzakelijk . 

39 . Gebr uik van de motorvoertuigen 

a. Het personeel van de commandogroep wordt vervoerd in de vrachtauto¼ ton met aanhang
wagen¼ ton . 

b . Het overige personeel van het mechanische uitrusting peloton wordt verdeeld over de 
voertuigen van het peloton . 

c . De hulpuitrustingen van de graafmachines worden vervoerd op de zware kipauto met aan
hangwagen 8 ton . 

d . De dozers worden vervoerd op de trekkers met opleggers. 

e . De st ormboten met buitenboordmotoren en het overige materieel op de twee vrachtauto ' s 
3 ton , terwijl hierachter de rijsporen (als aanhangwagen worden verplaatst) . 

Paragr aaf 7 Het watervoorzieningspeloton (wvzpel ) 

40 . Taak 

Het watervoorzieningspeloton wordt , indien onvoldoende gezuiverd water voorhanden is , be
last met het zuiveren en ter verstrekking opslaan van water . Het peloton beschikt over 
drie verplaat s bare waterzu iveringsinstallaties met bijbehorend materieel waarmee drie 
zelfstandig opererende waterpunten kunnen worden ingericht. 
Het peloton beschikt niet over boorinstallat i es of watertransportcapaciteit en kan dus 
alleen daar waterpunten inrichten waar voldoende geschikt oppervlaktewater voorhanden is . 

41 . Or ganisatie 

Het peloton bestaat uit een commandogroep en drie waterzuiveringsgroepen ; zie figuur nr 10 . 

co 
1 

Overzicht van het personeel van het watervoorzieningspeloton 

1 . . 
1 1 

sgt wvz/nbc 
kpl wvz 

- /1/2 

sld ch ltvau 

wvz 

••• 

1 1 1 
-/1/17 

wvz 

Fig 10 
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42. De uitrusting van het peloton 

Het peloton beschikt over een waterzuiveringsinstallatie per groep. Per 24 uur kan gemid
deld 90 . 000 liter water worden geleverd . De opslagcapaciteit is slechts 20 . 000 liter zodat 
de installatie alleen bij een regelmatige afname zijn volle rendement heeft. De sterkte van 
de ploegen is er op berekend om de installati e continu te laten werken. Bij het inrichten 
van een waterpunt kan het voorkomen dat gesteu.r.d moet worden door personeel van een genie
veldcompagnie. Iedere groep beschikt over een chloorcomparator om het water tijdens het 
zuiveringsproces te controleren . In de commandogroep bevindt zich één wateronderzoekuit
rusting voor onderzoek van het water v66r, tijdens en na zuivering en voor de bepaling van 
de toe te voegen hoeveelheden chemicali~n . 

43. Taak van het personeel van het watervoorzieningspeloton 

a. De commandogroep (cogp) 

(1) De sergeant watervoorziening/nbc (sgt wvz/nbc). 
Hij commandeert zijn peloton; verkent al dan niet in samenwerking met de verken
ningsgroep van het bataljon mogelijke waterpunten; adviseert de S4 betreffende de 
voor de waterpunten te kiezen locaties en de mogelijke tijden van openstelling. Hij 
houdt toezicht op de werkzaamheden en let er op dat het verst rekte water voldoende 
chlcorresidu heeft. Hij draagt zorg voor een juiste cwnouflage van de waterpunten. 
Als pelotonscommandant heeft hij de normale bij die functie behorende verplichtingen 
ten aanzien van personeel en materieel . 
Als neventaak maakt hij deel uit van de nbc kern van de staf , staf- en verzorgings
compagnie. Chemische en biologische contro le op het te verstrekken water is een ver
antwoordelijkheid van de geneeskundige dienst en be rust in eerste instantie bij de 
bataljonsarts. 
In verband met de ernstige gevolgen die fouten kunnen hebben moet deze arts terzake 
zijn opgeleid en op zijn beurt regelmatig door hogere geneeskundige instanties wor
den gecontroleerd . 

(2) De korporaal watervoorziening (kpl wv z ) is de sergeant behul pzaam bij de uitvoering 
van diens taak en vervangt deze bij korte afwezigheid . 

(3) De soldaat chauffeur l ichte vrachtauto (sld ch ltvau) bestuurt en is verantwoordeltjk 
voor het 1e echelonsonderhoud van deze vrachtauto¼ ton en de aanhangwagen¼ ton . 
Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B" . 

b . De watervoorzieningsgroepen (wvzgp) 

(1) De korporaal watervoorziening (kpl wvz) treedt in algemene zin op als groepscomman
dant over zijn personeel. 
Daarnaast is hij commandant van het waterpunt dat onder zijn leiding wordt inge
richt en in bedrijf wordt gehouden . 

(2) De soldaten watervoorziening (sld wvz) en de soldaat watervoorzieni ng/chauffeur 
vrachtauto (sld wvz/ch vau) bedienen de waterzuiveringsinstallatie en verrichten er 
het 1e echelonsonderhoud aan. Een van de leden van de groep bedient en onderhoudt 
de radio-installatie. 
De soldaat watervoorziening/chauffeur vrachtauto is bovendien belast met de bestu
ring en met het 1e echelonsonderhoud van de vrachtauto 3 ton met aanhangwagen 1 ton. 
Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B". 

44 . Neventaken 

Bij het watervoorzieningspeloton kunnen een aantal raketten HE 66 mm at worden ingedeeld. 
Hiervoor dienen tenminste drie schutters t è worden aangewezen en opgeleid. 

45 . Gebruik van de motorvoertuigen 

Bij het peloton zijn ingedeeld 

1 vrachtauto ¼ ton met aanhangwagen¼ ton 
3 vrachtauto's 3 ton met aanhangwagen 1 ton (één per groep), 
- de vrachtauto¼ ton met aanhangwagen¼ ton is ingedeeld bij de commandogroep en is be 

stemd voor de sergeant, de korporaal en de chauffeur , allen met hun uitrusting, 
- de vrachtauto 3 ton met aanhangwagen 1 t on per groep , is bestemd voor het vervoer van de 

waterzuiveringsinstallatie met toebehoren voor het inrichten van een waterpunt en het 
personeel van de groep met hun uitrusting. 

Paragraaf 8 Het geneeskundig peloton (gnkpel) 

46 . Taak 

Het geneeskundig peloton voorziet in de geneeskundige verzorging van zieken en gewonden van 
het bataljon door : 
- het geven van eerste hulp 
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- het inrichten en in bedrijf houden van een bataljonshulppost, 
- het afvoeren van gewonden (per draagbaar , vrachtauto¼ ton of ziekenauto) naar de batal-

jonshulppost waar aanvullende eerste hulp wordt gegeven en de gewonden gesorteerd en zo 
nodig voor verdere afvoer worden gereed gemaakt en -gehouden . 

47. Organi satie 

Het geneeskundig peloton is georganiseerd als in figuur nr 11 is aangegeven . 

Overzicht van het personeel van het geneeskundig peloton 

gnk -+- 2/1/12 

1 .• . . 
bhp -+- ~/1/6 gwt -/-/6 

kap gnkvzg (arts) 3 kpl gnkvzg 
lnt gnkt 3 sld gwvrv ltvau 

1 sgt gnkvzg 
2 kpl gnkvzg 
2 sld gwvrv 1 tvau 

sld gwvrv ltvau (rtfn) 
sld gnkvzg (schr) 

Fig 11 

48 . Taak van het personeel van het geneeskundig peloton 

a . De bataljons- hulppostgroep (bhpgp) 

(1) De kapitein geneeskundige verzorging (arts) (kap gnkvzg) commandeert het peloton en 
is speciale stafofficier in de bataljonsstaf; verder heeft hij als bataljons- arts 
een zuiver geneeskundi ge taak . 
Als pelotonscommandant is hij verantwoordelijk voor de in punt 46 omschreven taken 
en heeft hij de algemeen militaire verplichtingen die op een pelotonscommandant 
rusten. Als speciale stafofficier adviseert hij de bataljonscommandant in geneeskun
dige zaken en heeft hij toezicht op alle geneeskundige en gezondheidstechnische 
(hygiënische) aangelegenheden in het bataljon . Al s bataljons-art s heeft hij ten aan
zien van zijn patiënten de normale verantwoordelijkheden. 
Ter uitvoering van deze drieledige taak zal hij o . m. : 
- voorstellen doen ten aanzien van de gezondheidszorg , de eerste hulp en de hygiëne 

te velde , 
- voorstellen doen ten aanzien van de plaats van de bataljons- hulppost en deze hulp

post inrichten en in bedrijf houden, 
- gezondheids--inspecties en hygiënische inspecties houden bij de eenheden van het 

bataljon, 
- chemische en biologische controle uitoefenen op al het onder verantwoordelijkheid 

van het bataljon verstrekte drinkwater; derhalve niet alleen het door het water
voorzieningspeloton gezuiverde water , doch ook het uit "civiele" bronnen betrokken 
water, 

- de voortgezette opleiding en de onderdeelsvorming van het personeel van zijn pelo
ton regelen in overleg met de commandant van de staf, staf- en verzorgingscompagnie 
en het hoofd sectie S3 , 

- de lessen in persoonlijke hygiëne, in hygiëne te velde en zelfhulp en kameraden
hulp (ZHKH) aan al het personeel van het bataljon regelen in overleg met hoofd 
sectie S3 , 

- het behandelen van zieken en gewonden , het gereedmaken voor afvoer van patiënten 
die moeten worden behandeld in hogere echelons geneeskundige inrichtingen en het 
coördineren van deze afvoer met het hogere echelon dat de patiënten bij de batal 
jonshulppost op moet halen , 

- contact onderhouden met de staf-arts van de hogere eenheid. 
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(2 ) 

(3) 

(4) 

b . De 

De l uitenant geneeskundige troepen (lnt gnkt) staat de kapitein- art s terzijde bij 
di ens we r kzaamheden , in het bijzonder v . w. b . het pelotonscommando . I n de regel zal 
hij voorts de logistieke zaken van het peloton behandelen, terwijl hij ook een ge
deelte van de gezondheidstechnische (hygiënische) taak van de kapitein- arts kan 
overnemen . Hij mag geen werkzaamheden verrichten , die aan de arts zijn voo~behouden . 

De sergeant geneeskundige verzorging ( sgt gnkvzg) de twee korporaal s geneeskundige verzor
ging (kpl gnkvzg) en de soldaat geneeskundige ve r zorging ( sld gnkvzg/schr) vormen tezamen 
met eventueel niet rijdende chauffeurs van het peloton de be zetting van de batal jons- hulppost. 
De kapitein-arts zal de te verrichten werkzaamheden verdelen . De sergeant en/of de 
korporaal(s) kunnen ook worden belast met het begeleiden van gewondentransporten . 

De twee soldaten gewondenvervoer lichte vrachtau~o (sld gwvrv ltvau) zijn belast met 
de besturing en het 1e echelonsonderhoud van resp . vrachtauto 1 ton met aanhangwagen 
1 ton en de vrachtauto¼ ton gewondentransport . De soldaat gewonden vervoer chauffeur 
lichte vrachtauto/radiotelefonist ( sld gwvrv/ch 1 tvau/rtfn) is belast met de besturing 
en het 1e echelonsonderhoud van de vrachtauto ¼ ton en bediening en onderhoud van de 
ingebouwde radio- installatie . 

gewondentransportgroep (gwtey) 

De drie korporaals geneeskundige verzorging (kpl gnkvzg) en de drie soldaten gewonden
vervoer ch~uffeur lichte vrachtauto (gwvrv ltvau) kunnen door de kapitein-arts - in 
overleg met de bataljonsstaf - bij de genieveldcompagnie~n worden gedetacheerd . De 
soldaten chauffeur besturen en zijn verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud van 
hun vrachtauto¼ ton met toebehoren. Zij dienen in het bezit te zijn van een militair 
ri jbewijs "B". 

49 . Gebru ik van de motorvoertuigen 

- De vrachtauto¼ ton met aanhangwagen en radio-installatie (vau ¼ ton met ahw ¼ t) staat 
ter beschikking van de arts . 

- De vrachtauto¼ ton gewondentransport (vau ¼ t gwt) wordt bemand door een korporaal ge
neeskundige verzorging en een soldaat gewondenv ervoer . 

- Het overige personeel en materieel van de bataljonshulppostgroep wordt vervoerd in de 
vrachtauto 1 ton met aanhangwagen 1 ton . 

- De vrachtauto ' s¼ ton gewondentransport (vau ¼ ton gwt) van de gewondentransportgroep 
worden ieder bemand door een korporaal geneeskundige verzorging en een soldaat gewonden
vervoer. Ze worden veelal gedetacheerd bij de veldcompagnieën . 

Paragraaf 9 De compagniesstaf (ciest) 

50 . Taak en organisatie 

De compagniesstaf verricht de administratie en de verzorging van het ingedeelde personeel . 
Omdat de staf, staf- en verzorgingscompagnie een administratieve eenheid is , beperkt de 
bev elvoering van de compagniescommandant en zijn commandopersoneel zich tot algemene mi 
litaire en huishoudelijke aangelegenheden (de opleiding) , alsmede de uitvoering van het 
straf- en tuchtrecht . Voor wat betreft de dagelijkse werkzaamheden staat het personeel 
onder leiding van de daarvoor aangewezen commandanten . 
De compagniesstaf is onderverdeeld in: 
- de commandogroep, 
- de administratie- en bevoorradingsgroep, 
- de onderhoudsgroep en 
- de keukengroep. 
Voor een juiste groepering van het personeel wordt verwezen naar figuur nr 12 . 

51 . Taak van het personeel van de compagniesstaf 

a . De commandogroep verricht werkzaamheden ten behoeve van de bevelvoering van de com
pagnie . 

(1) De kapitein, compagniescommandant, (kap gn) heeft dezelfde administratieve en lo
gistieke verplichtingen als de commandant van een genieveldcompagnie, zie punt 57 a . 
Omdat hij echter het personeel niet in de uitoefening van hun functie commandeert 
(uiteraard m.u.v . het personeel van zijn eigen staf) , deelt hij de verantwoordelijk
heid voor welzijn (menselijke relatie), opleiding , discipline , uiterlijk voorkomen 
e . d . met de stafofficier bij wie betrokkene werkzaam is . 
Een goede en nauwe samenwerking tussen compagniescommandant en stafofficieren is 
daarom noodzakelijk. 
I ndien in voorkomend geval bij afwijkende meningen een beslissing moet worden geno
men , is hiervoor in eerste aanleg de majoor plaatsvervangend bataljonscommandant 
de aangewezen functionaris. 
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Fig. 12 Overzicht van het personeel van de compagniesstaf van de staf, 
staf en verzorgingscompagnie 
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Tot de bijzondere taken van de compagniescommandant behoren: 
- het op aanwijzing van hoofd sectie S3 en in samenwerking met de officieren waar

onder het personeel werkt , leiden van de algemeen militaire oefeningen zoals b .v. 
marsoefeningen, schietoefeningen, nbc-oefenihgen, exercitie , algemene theorie~n 
e . d. 

- het regelen en coördineren van transporten binnen de bataljonsstaf, staf , staf- en 
verzorgingscompagni e , 
het te velde inrichten van het bivak voor de bataljonscommandopost en het organise
ren van de verdediging en de beveiliging hiervan , 

- het te velde inrichten van een officiersmess ten behoeve van de offici eren van de 
staf , staf- en verzorgingscompagnie. 

Ten behoeve van de algemene militaire vorming, hiervoor genoemd en mede ten behoeve 
van meer huishoudelijke diensten als corvee , wacht - en weekdiensten, baden en z . moe
ten de betrokken stafofficieren hun personeel ter beschikking stellen van de com
pagniescommandant , voor zover deze werkzaamheden niet buiten de normale werkuren 
kunnen worden afgedaan . Ter vermijding van problemen is het gewenst, dat b .v. in 
vaste orders deze aangelegenheid in grote lijnen is geregeld . 

(2) De luitenant logistiek genie/nbc (lnt log gn/nbc) is de rechterhand van de compag
niescommandant en vervangt deze bij diens afwezigheid , tenzij de commandant ver
zorgingspeloton ouder in rang is en met deze waarneming wordt belast . Zijn verdere 
taak komt overeen met die van de luitenant logistiek bij een genieveldc ompagnie , zie 
punt 57 b . 

(3) De sergeant-majoor genie/nbc (sm gn/nbc) . 
Zijn taak komt overeen met die van de "csrn " van een genieveldcompagnie, zie punt 57c . 

(4) De soldatenchauffeur lichte vrachtauto/radiotelefonist (sld ch ltvau/rtfn) staan ter 
beschikking van de compagniescommandant , zie overigens punt 23 a (2) . 

b . De administratie- en bevoorradingsgroep (admbevogp) 

De bezetting van deze groep is nagenoeg gelijk aan de overeenkomstige groep van een ge
nieveldcompagnie en heeft eenzelfde taak als daar omschreven . In deze groep is echter 
een tweede sma opgenomen . 

c . De onderhoudsgroep (onhgp) 

De ze groep heeft een overeenkomstige taak als de onderhoudsgroep van een genieveld
compagnie . De samenstelling van de groepen is nagoeg gelijk; in vergelijking met de ge
nieveldcompagnie ontbreekt hier de soldaat electrici~n , terwijl in verband met de grote
re aantallen motorvoertuigen en mechanische uitrusting in de staf , staf- en verzorgings
compagni e meer zijn opgenomen : 
- 3 korporaals c . q . soldaten onderhoud wielvoertuigen en 
- 1 korporaal onderhoud mechanische uitrusting. 
Voor taakomschrijving wordt verwezen naar de genieveldcompagnie . 

d. De keukengroep (keukengp) 

Deze heeft dezelfde taken als bij de genieveldcompagnie omschreven . In deze keukengroep 
zijn extra opgenomen : 
2 soldaten hofmeester, waarvan één tevens chauffeur is van de vrachtauto 3 ton met aan
hangwagen (mobiele veldkeuken). Deze hofmeesters zijn werkzaam in de officiersmess van 
de staf, staf- en verzorgingscompagnie en verrichten alle voorkomende werkzaamheden no
di g om deze mess aan haar doel te doen beantwoorden. 

52 . Neventaken 

Voor de bij de compagnie te vervullen neventaken wordt verwezen naar punt 62 m. d . v . dat be
halve uit de keukengroep ook uit de onderhoudsgroep een bedieningsteam voor de mitr . 50 inch 
M2 moet worden aangewezen. 

53 . Gebruik van de motorvoertuigen 

a . De compagniescommandant regelt het gebruik van de motorvoertuigen, waartoe hij voor elk 
motorvoertuig een beladingslijst doet aanleggen , zowel voor het te vervoeren personeel 
als materieel . De te vervoeren goederen worden gesplitst in drie prioriteiten teneinde 
onmiddellijk te kunnen vaststellen welk materieel in eerste instantie en welke in 
laatste instantie moet worden vervoerd , indien de compagnie zich moet verplaatsen, ter
wijl een gedeelte van het motormaterieel niet beschikbaar of niet bedrijfsgereed is . 

b . Een goede mogelijkheid tot het gebruik van het motormaterieel is b . v . : 
- de vracht auto¼ ton met aanhangwagen¼ ton : de compagniescommandant, de luitenant 

logistiek, de soldaat chauffeur/radiotelefonist, allen met hun uitrusting, 
- de vrachtauto 1 ton met aanhangwagen 1 ton : de sergeant - majoor en d0 soldaat chauffeur 

lichte vrachtauto met hun uitrusting, 
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- de vrachtauto 3 ton met aanhangwagen 1 ton (waterwagen): 
de administratie- en bevoorradingsgroep in haar geheel met materieel en uitrusting, 
de vrachtauto 3 ton met aanhangwagen 1 ton 
de onderhoudsgroep in haar geheel met materieel en uitrusting , 

- de vrachtauto 3 ton met aanhangwagen (mobiele veld.keuken) : ter beschikking van de 
keukengroep voor de keukenuitrusting , de gev echtsrantsoenen voor zover niet op de 
man uitgedeeld . 

AFDELING B - DE GENIEVELDCOMPAGNIE 

Paragraaf 1 Algemeen 

54 . Taak en organisatie 

De genieveldcompagnie is een onderdeel van het geniebataljon . 
Zij is georganiseerd en van uitrusting voorzien om zelfstandig genietaken uit te voeren 
zoals aangegeven in de taakstelling (zie Hoofdstuk I afdeling D). 
De genieveldcompagnie kan , zowel in als buiten bataljonsverband, steun verlenen aan tacti 
sche eenheden . Steeds dienen de bevelsverhoudingen en de verzorging deugdelijk te worden 
geregeld (zie hoofdstuk III en IV). 
De uitrusting van de compagnie wordt door het verzorgingspeloton rechtstreeks aan bepaalde 
ondercomm!3lldanten en functionarissen uitgegeven . De compagniescommandant is functioneel 
verantwoordelijk voor het juiste gebruik , het onderhoud en de inzetbaarheid ervan (zie ook 
hoofdstuk IV). 

55 . Uitrusting (zie tevens 12 t/m 17) 

a . Behalve over de persoonlijke bewapening beschikt de genieveldcompagnie over voldoende 
groepswapens om zichzelf te beveiligen. 

b . De compagnie beschikt over radioverbindingen tot in de groepen. Door het bereik van de 
toestellen is de verbindingsmogelijkheid uiteraard beperkt (zie figuur 4) . 

c . De genieveldcompagnie is met haar organieke voertuigen volledig gemotoriseerd d . w. z . zij 
kan haar organieke personeel en uitrusting in één slag vervoeren i ndien de voertuigen 
alle inzetbaar zijn . Transportreserve is aanwezig in de geniematerieelploeg. 

d . De compagnie beschikt over een wiellaadschop . Verder is een compressor aanwezig met het 
bijbehorende pneumatische gereedschap . 

e . Naast dit zware materieel heeft de genieveldcompagnie nog de beschikking over het nodige 
kleinere gereedschap, als motorkettingzagen , mijndetectors , pioniers- en timmermansuit
rustingen, boutenschietuitrusting, prikkelbanduitrusting , e.d. 

f . Volgens de AS 51 beschikt de compagnie over een aantal vernielingsuitrustingen nr 3 en 
nr 5 alsmede over een hoeveelheid spring- en ontstekingsmiddelen . 

Paragraaf 2 De compagniesstaf 

56 . Taak en organisatie 

a . De compagniesstaf verricht werkzaamheden ten behoeve van de bevelvoering , de administra
tie en de verzorging van de pelotons. Zij kan verder de pelotons enige steun verlenen 
met mechanische uitrusting. 

b . Het personeel van de compagniesstaf is ingedeeld in : 
- de commandogroep (cogp) 
- de administratie en bevoorradingsgroep (adm/bevogp) 
- de onderhoudsgroep (onhgp) 
- de keukengroep (keukengp) 
- de ondersteuningsgroep (ostgp) 
(Voor de samenstelling van deze groepen zie figuur nr 13) . 

57 . Taak van de commandogroep 

Het personeel van de commandogroep verricht werkzaamheden ten behoeve van de bevelvoering 
van de compagnie. 

a . De compagniescommandant commandeert de compagnie . Hij is tegenoveI zijn bataljonscomman
dant - verantwoordelijk voor de staat van opleiding , de discipline , het uiterlijk voor
komen, de lichamelijke toestand en het moreel van zijn personeel , voorts voor het mate
rieelbeheer, - onderhoud, en bevoorrading , alsook voor de administratie van zijn compag
nie kortom voor de gevechtsvaardigheid van zijn compagnie in de ruimst e zin . 
Hij bevordert de individuele bereidheid tot inzet bij zijn personeel en activeert de 
teamvorming, waartoe motivering van zijn beslissingen en het geven van een zekere in
spraak in niet operationele zaken (uiteraard voor zover situatie en beschikbare tijd dit 
veroorloven) gunstig zullen werken. 
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Fig . 13 Overzicht van het personeel van de compagniesstaf van een genieveldcompagnie 
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Bovendien is hij verantwoordelijk voor een snelle, juiste uitvoering van werkzaamheden , 
welke door zijn compagnie worden verricht . Hierbij zorgt hij steeds voor doelbetreffen~ 
de veiligheidsmaatregelen. 
De taak van de compagniescommandant omvat dan ook onder meer de volgende werkzaamheden 

(1) Hij houdt voortdurend per t el efoon of per radio en door geregelde bezoeken contact 
met de staf van zijn eigen naasthogere eenheid en met de commandant van de door hem 
gesteunde eenheden. 

(2) Hij bestudeert en analyseert de ontvangen opdrachten en aanvragen en verwerkt ze tot 
opdrachten in bevelsvorm aan zijn ondercommandanten. Hij leidt en stimuleert de werk
zaamheden van zijn compagnie . Hij controleert en coördineert de werkzaamheden van de 
pelotons . Hij probeert problemen - speciaal van l ogistieke aard - te voorzien en te 
ondervangen, zo nodig door tijdig steun te vragen. 
Hij houdt zijn personeel voortdurend op de hoogte van het doel van de werkzaamheden 
die in uitvoering zijn, alsmede van de tactische si t uatie. 

(3) Hij betoont initiatief door zijn compagnie nuttige werkzaamheden te doen verrichten 
of oefeningen te doen houden gedurende perioden dat hij geen opdrachten of aanvra
gen krijgt (zie hiervoor vaste orders 1 Lk t . a.v. opleiding). 

(4) Hij houdt zijn commandant en diens staf doorlopend op de hoogte van de tactische si
tuatie bij de door hem gesteunde eenheid en van de aard van de rechtstreeks bij hem 
aangevraagde werkzaamheden. 

(5) Hij laat in het gebied waar zijn compagnie werkzaam i s veelvuldig genieverkenningen 
uitvoeren betreffende alle van belang zi j nde genietechni s che gegevens. 
Hij rapporteert genie- en gevechtsinlichtingen aan zij n commandant en zo nodig ook 
andere eenheden en staven. Werkt de veldcompagnie in een brigadevak zonder dat daar
bij een bevelsverhouding met de pantsergeniecompagnie bestaat, dan houden de comman
danten van de veldcompagnie en de pantsergeniecompagnie contact en wisselen gegevens 
uit . 

(6) Hij houdt zich voortdurend op de hoogte van de toestand en inzetbaarheid van al het 
materieel van zijn compagnie o.a. door het doorvoeren van een inspectie- en contro
lesysteem. Tekorten en/of gebreken laat hij onverwijld aanvullen c . q . herstellen; is 
hierbij sprake van schuld of nalatigheid dan neemt hij maatregelen tegen herhaling 
en corrigeert zo nodig de verantwoordelijke(n). 

(7) Hij brengt zijn commandant en de commandant van de door hem te steunen eenheid (en 
hun staven) alsmede de commandant pantsergeniecompagnie (indi en de veldcompagnie in 
een brigadevak werkt), regelmatig op de hoogte van de vorderingen van de door hem 
verrichte werkzaamheden . 

b . De luitenant-logistiek, tevens nbc officier is de naaste medewerker van de compagnies
commandant . 
Zijn taak omvat het volgende: 

(1) Het leiden van de werkzaamheden van het logistieke personeel van de compagniesstaf. 

(2) Het - naar door de compagniescommandant te stellen regelen - organiseren, coördine-
ren en controleren van het onderhoud en de herstel lingen van al het bij de compagnie 
aanwezige materieel, dus met inbegrip van aan de pelotonscommandanten, groepscomman
danten of individuele militairen uitgegeven uitrusting en andere goederen, o.a. door 
het opstellen van onderhouds- en inspectieroost ers. 

(3) Het - naar door de compagniescommandant te stellen r egel en - organiseren, coördine
ren en controleren van de bevoorrading in de ruimste zin. 

(4) Het optreden als commandant over alle onderoffi c i eren, korporaals en minderen van de 
compagniesstaf in zaken van algemeen militaire en hui shoudeli j ke aard, d . w.z . de 
voor de pelotonscommandant in punt 66 b opgesomde t aken, voor zover vermeld onder 
(5) en (6). 

(5) Het regelen, coördineren en controleren - naar doo r de compagniescommandant te stel 
len regelen - van alle transportaangelegenheden van de compagnie. 

(6) Het uitvoeren van die administratieve werk zaamheden, welke de compagniescommandant 
hem als vaste taak of incidenteel opdraagt, zoal s het bijhouden van logistieke rap
portages, het archieveren van de verzorgingsmededelingen e.d. en het verwerken van 
deze opdrachten in orders. 

(7) Als nbc-officier geeft hij leiding aan de nbc kern van de compagnie. De ze kern ver
zorgt de instructie , de coördinatie en de control e op de technische be schermings
maatregelen, e.e.a. naar regelen te stellen door de compagniescommandant. 
Hij houdt hiertoe onder meer regelmatig inspect ies over de gasmaskers; controleert 
of de ontsmettingsmiddelen aanwe zig en in goede st aat zijn en organiseert gasmasker
oefeningen. 
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Hij laat zich hierbij assisteren door de nbc kern . De nbc kern wordt gevormd door de 
nbc officier , de compagniessergeant-majoor (csm), de sergeant-majoor groepscomman
dant van de ondersteuningsgroep (ostgp) en de sergeant verzorging (adm-bevogp). Dit 
personee l dient daartoe een cursus te hebben gevolgd op de nbc school. 

(8) De luitenant logistiek heeft voor alles een logistieke taak, daarnaast moet hij de 
compagniescommandant kunnen vervangen als deze korte tijd afwe zig is. Derhalve moet 
hij zich volledig op de hoogte houden van de gang van zaken bij de compagnie. Omdat 
de logistiek voortdurende aandacht vergt is het onjui st hem te belasten met op
drachten waarvoor hij langdurig van de compagnie verwijderd is ( b .v. liaison). 

c . De compagniessergeant -majoor (sm gn/nbc) staat rechtstreeks ter beschikking van de com
pagniescommandant voor regelende en controlerende werkzaamheden van algemene aard . 
Hieronder valt o . m. het volgende : 

(1) Hij houdt doorlopend toezicht üµ û!'dé , netheid en hygiënische- en veiligheidstoe
stand, alsmede op het efficiënt gebruik van alle ruimten , die door de compagnie 
worden gebruikt , onverschillig of deze gekazerneerd is , dan wel z i ch in een kanton
nement, bivak of andere tijdelijke legering bevindt. Hierbij heeft het toezicht op 
de legeringsruimten prioriteit. Te velde controleert hij geregeld de camouflage
tucht. 

( 2) Hij houdt doorlopend toezicht op de uitvoering van de door de compagniescommandant 
gegeven orders ter zake van discipline (tenue, gedrag in het openbaar en binnen het 
legeringsgebied, c.q . de kazerne , veiligheid in de ruimste zin, hygiëne e . d.) . Hij 
adviseert de compagniescommandant inzake deze aangelegenheid o . m. door hem ontwerp
orders voor te leggen. 

(3) Hij regelt op compagniesniveau wacht- , week- en dagdiensten , corveeën en orde
diensten. Hij instrueert en controleert het voor dergelijke diensten (uitgezonderd 
officiersdiensten) aangewezen personeel , indien voor deze controle geen andere 
functionaris (officier van piket, officier van de week) is aangewezen. 

(4) Hi j voert inspecties uit voor zover hem door de compagniescommandant opgedragen . 
Gewoonlijk vergezelt hij de compagniescommandant bij diens persoonlijke inspecties . 
Ook kan de compagniescommandant hem aan een andere officier , die inspecteert toe
voegen. Hij is de compagniescommandant behulpzaam bij het opstellen van de inspec
tieschema ' s op zijn gebied . 

(5 ) Hij treedt op als mentor van de onderofficieren en het lager kader van de compagnie . 
Hij is hun spreekbuis bij de compagniescommandant , geeft anderzijds mondelinge 
orders en aanwijzingen van de compagniescommandant aan genoemde kaderleden door. 
Zo nodig licht hij de orders van de compagniescommandant toe • .Anderzijds brengt hij 
collectieve moeilijkheden van het kader of kadergroepen bij de compagniescommandant 
voor en adviseert deze bij het vinden van een oplossi ng. 

(6) Bij oefeningen van verplaatsingen treedt hij veelal op als kwartiermaker . Hij ver
deelt de beschikbaar komende ruimten , stelt het circuit vast en brengt de bewijze
ring aan . 

(7 ) Hij houdt een schietregister bij en verwerkt de resultaten daaruit, alsmede van 
andere opleidingsgangen, administratief in de daartoe bestemde documenten van de 
individuele militair . 

(8) Hij controleert de instructie die door het kader wordt gegeven , zowel waar dit 
practische- als theoretische lessen betreffen . Hij brengt verslag uit over zijn 
bevindingen aan de compagniescommandant en adviseert waar nodig inzake het verhogen 
van het opleidingspeil . 

(9) Hij verzorgt alle publ i caties op het gebied van voorlichting in de meest ruime zin 
en ziet toe op het juiste gebruik van instructiehulpmiddelen en een juiste interpreta
tie van de voorschriften. 

(10) Naast de hiervoren opgesomde taken - die specifiek zijn voor iedere compagniesser
geant-majoor (csm) bij welke compagnie dan ook - zal de smi van de genie ook en voor
al op genietechnisch gebied over ruime ervaring en veel parat e kennis moeten be
schikken . De opleidingsgang van de beroepsonderofficier van de genie is mede op deze 
speciale taak afgestemd . 

(11) De taak van de smi eist veel tact van hemzelf , maar ook begrip voor zijn positie door 
de offi cieren van de compagnie . 
Enerzijds moet zijn optreden er steeds op zijn gericht bevelen , orders , opvattingen 
e.d. van de compagniescommandant door te voeren bij de troep ; anderzijds zal de 
compagniescommandant zijn sergeant - majoor bij de uitvoering van zijn taak zoveel als 
mogelijk moeten steunen door hem het nodige gezag te verlenen . 

(1 2 ) Hij zal zijn administratieve werkzaamheden tot het uiterste beperken , teneinde zijn 
compagniescommandant volledig behulpzaam te kunnen zijn bij het verhogen c.q . onder
houden van de goede geest, de discipline en de gevechtsvaardigheid van de compagnie . 
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( 13) Resumerend: 

(a) Hij is de compagniescommandant in de ruimste zin behulpzaam bij de uitvoeri ng 
van diens taak. 

(b) Hij is de schakel tussen compagniescommandant en onderofficieren, korporaals 
en soldaten. 

(c) Hij vormt in de hi~rarchieke bevelslijn geen schakel doch is zuiver staffunc
tionaris van de compagniescommandant (met nadruk op S2/3 zaken). 

(d) Bij het voorbereiden van legering treedt hij op als hoofdkwartiermaker van de 
compagnie. 

(e) Hij is verantwoordelijk voor de werkelijke beveiliging van de commandopost. 

(f) Hij behartigt de belangen van de Technische Specialist. 

d. De korporaal geneeskundige verzorging (kpl gnkvzg) verleent in voorkomend geval eerste 
hul p aan gewonde en/of zieke militariren. 
Hij assisteert de bataljons-arts bij het compagnies "ziekenrapport". Hij moet de hulp
post te velde kunnen inrichten, leiding kunnen geven bij het gewondenvervoer per draag
baar en bij het in- en uitladen van de ziekenauto. Hij is belast met de controle op de 
naleving van de hygi~ne in de compagnie. 

e . De soldaat chauffeur vrachtauto/radio telefonist (sld vau/rtfn) en de sol daat chauffeur 
lichte vrachtauto/radio telefonist (sld ltvau/rtfn) zijn chauffeur van de vrachtauto 
3 ton resp. de vrachtauto¼ ton. Zij bedienen en verrichten het 1e echelonsonderhoud aan 
de twee radio-installaties, terwijl zij als chauffeur belast zijn met de besturing en 
het 1e echelonsonderhoud van hun voertuig met aanhangwagen. Zij moeten in het bezit zi j n 
van een militair rijbewijs "B". Zij moeten de berichten wisselingsprocedures, alsmede 
de te gebruiken codes en waarmerkingssystemen kunnen toepassen met in achtneming van de 
verbindingsveiligheid, alsmede kunnen werken met gronddoeken en geïmproviseerde oppik
installaties voor berichten. 

f . De soldaat radiotelefonist (sld rtfn) moet goede kennis bezitten van de verschillende 
procedures m.b.t. berichtenwisseling. 
Hij moet bedreven zijn in: 
- het behandelen en registreren van uitgaande, inkomende en doorgaande berichten en 

dienststukken; 
- het opsporen van fouten en het treffen van maatregelen om gemaakte fouten te herst el 

len. 
Hij moet op de hoogte zijn van de verbindingsveiligheid en van de afkortingen welke ge
bruikt kunnen worden in de verbindingsberichten. 

g . De twee soldaten motorordonnans (sld motard) zijn belast met het besturen en het ver
r ichten van het 1e echelonsonderhoud aan hun motorrijwiel. Zij begeleiden de colonne 
motorvoertuigen van de compagnie en assisteren bij het aanbrengen van route- aanduidingen 
voor het eigen onderdeel. 
Zij worden tevens belast met het overbrengen van berichten en andere stukken. Zij moet en 
in het bezit zijn van het militair rijbewijs "A". 

58 . Taak van de admini s tratie/bevoorradingsgroep 

Het personeel van de administratie/bevoorradingsgroep voert het administratief en het lo
gistieke beheer van de compagnie, 

a . De sergeant-majoor administrateur (sm admr ) is de compagniesadministrateur en is als 
zodanig belast met het opmaken van alle stukken , welke tot het beheer en de verantwoor
ding van de gelden en goederen bij de compagnie zi jn vereist, alsmede met het aanleggen 
en bijhouden van de tot het voeren van deze administratie voorgeschreven registers en 
boeken. 
Hij is in deze aangelegenheden ondergeschikt aan de korpsadministrateur. Hij assisteert 
de compagniescommandant bij het voeren van diens correspondentie door het aanhouden van 
brievenboeken en archieven. Hij beheert voorts het admini stratief materieel en de kan
t oorbehoeften van de compagnie en verzorgt de bevoorrading met deze laatste artikelen . 

b . De korporaal hulp-administrateur (kpl hlpadmr) is belast met het type- en schrijfwerk, 
niet alleen ten behoeve van de sergeant-majoor administrateur doch ook van de compag
niescommandant, de sergeant verzorging en de sergeant onderhoud wielvoertuigen, alsmede 
met andere eenvoudige administratieve werkzaamheden welke de sergeant-majoor administra
teur hem opdraagt. Hij moet de sergeant-majoor administrateur bij kortstondige afwezig
heid kunnen vervangen. 

c . De sergeant verzorging nbc (sgt vzg/nbc) verzorgt onder leiding van de luitenant lo
gistiek alle bevoorradingsaangelegenheden van de compagnie met dien verstande dat de 
d i stributie van het voedsel geschiedt door de korporaal kok, terwijl met de distributie 
van BOS- producten en reserve-delen voor voertuigen en mechanische uitrusting de sergeant 
onderhoud wielvoertuigen is belast. 
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Hij leidt de werkzaamheden van het hem toegevoegde personeel . Hi j ver r icht de voor zijn 
taak vereiste admini s t r atieve werkzaamheden door het opmaken van de voor geschreven be
scheiden en het aanleggen en bijhouden VM de voorgeschr even registers en boeken . Hij 
heeft tevens een nbc nevenfunctie . 

d. De soldaat chauffeur vrachtauto bestuurt de vrachtauto 3 ton en is ver antwoorde
lijk voor het 1e echelonsonderhoud aan dit voertuig en de aanhangwagen . 
Hij is voorts de sergeant verzorging behulpzaam bij di ens werkzaamheden . Hij dient 
in het bezit te zijn van een militair rijbewijs " B". 

59 . Taak van de onderhoudsgroep 

De onderhoudsgr oep voert het eenvoudige 2e echelonsonderhoud uit aan de gehele uitrusting 
v an de compagnie en controleert het 1e echelonsonderhoud . 

a . De sergeant onderhoud wielvoertuigen (sgt onh wvtgn) zorgt voor het bedrijfsvaardig 
houden van de voertuigen en de mechanische uitrusting alsmede de aanhangwagens en op
leggers van de compagnie . Onder leiding van de luitenant logistiek : 
- distribueert hij de benodigde BOS- producten en reserve delen naar behoefte over chauf-

feurs en monteurs ; 
1 

- geeft hij technische leiding bij het 1e echelonsonderhoud en houdt hier controle op , 
door het uitvoeren van de voorgeschreven inspecties . 

Verder geeft hij leiding aan de monteurs , die ieder op hun terrein het 2e echelonsonder
houd verzorgen aan voertuigen , mechanische uitrusting , draagbare wapens enz . 
Hij moet bij werkzaamheden aanwijzingen geven m. b . t . de in acht te nemen veiligheids
maatregelen . 

b . De korporaal onderhoud wielvoertuigen/chauffeur vr achtauto (kpl onh wvtgn/ch vau) is t e
vens chauffeur van de vrachtauto 3 ton . Hij verricht het 2e echelonsonderhoud aan de 
voertüigen . Hij is de sergeant onderhoud wielvoertuigen behulpzaam bij de door deze uit 
te voeren inspecties . Hij is belast met de besturing en het 1e echelonsonderhoud van ztjn 
vrachtauto met aanhangwagen en zijn gereedschappen . Hij moet in het bezit zijn van een 
militair rijbewijs "B". 

c . De soldaat onderhoud wielvoertuigen/motorrijwielen (sl d onh wvtgn/ motrijw) verricht het 
2e echelonsonderhoud aan de wielvoertuigen en motorrijwielen . 
Ook hij is de sergeant onderhoud wielvoertuigen behulpzaam bij de door deze uit te voe
ren inspecties . 
Alle onderhoudsmonteurs wielvoertuigen moeten hun bevoegdheden inzake het onderhoud ken
nen . Zij behoren de veiligheidsmaatregelen te kennen , welke door hen bij de uitvoering 
van hun taak in acht moet worden genomen . 

d. De soldaat onderhoud mechanische uitrusting (sld onh mu) verricht het 2e echelonsonder
houd aan het mechanische uitrustingsmaterieel m. u . v . het electrische gedeelte van 
aggregaten . 
Hij moet bedreven zijn in : 
- lokaliseren en opheffen van storingen ; 
- uitvoeren van K- onderhoudsbeurten . 
Hij werkt onder leiding van de sergeant onderhoud wielvoertuigen , die hij tevens behulp
zaam is bij de over dit materieel te houden inspecties . 

e . De korporaal onderhoud radio (kpl onh ~d) verricht het 2e echelonsonderhoud aan de ver
bindingsmiddelen van de compagnie en verzorgt onder leiding van de sergeant verzorging 
de verzending van materieel, waaraan hogere echelonsherstellingen moeten worden verricht . 
Hij beheert en onderhoudt de aan hem verstrekte gereedschappen , meetapparatuur , reserv e
delen , alsmede voedingsapparatuur. 
De sergeant onderhoud radio van de verbindingsgroep van de staf, staf- en verzorgings
compagnie van het bataljon kan hem adviseren en helpen. 

f . De soldaat electriciën (sld el) is belast met : 
- installeren , wijzigen en afbreken van electrische bedrading in gebouwen of in de open 

lucht; 
- het zo nodig plaatsen , bedrijfsklaar maken , bedienen en onderhouden van lichtinstal

laties. 
Hij kan ook belast worden met eenvoudige herstellingen aan motorvoertu igen voor zover 
di t het electrische gedeelte betreft . 

g . De soldaat onderhoud draagbare wapenen (sld onh drbrwpn) verricht het 2e echelons- onder
houd aan de wapenen van de compagnie door het uitvoeren van inspecties en preventief 
onderhoud (w . o . smering) en het doen van herstellingen b . v . door het monteren van reser
ve delen . Hij beproeft het hersteld materieel . Hij meldt de defect en die hij niet zelf 
mag of kan herstellen. Voor wapens waaraan hogere echelons herstellingen moeten worden 
verricht , verzorgt hij de verzending naar de desbetreffende verzorgende eenheid . Hij 
werkt onder leiding van de sergeant verzorging. 
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60 . Taak van de keukengroep 

De keukengroep ontvangt, bereidt en verdeelt de maaltijden. 

a . De korporaal kok menagemeester (kpl kok/menm) is te velde belast met alle aangelegenhe
den de compagnieskeuken betreffende. Hij beschikt over een mobiele veldkeuken, die is 
ingebouwd in een aanhangwagen. 
Tot zijn taak behoren o.a. de volgende werkzaamheden: 

(1) Hij ontvangt de rantsoenen van de sergeant verzorging en inspecteert deze rantsoenen 
op hoeveelheid en kwaliteit. 

( 2 ) Hij slaat voorraden voedsel , die niet onmiddell ijk verwerkt worden veilig en 
hygiënisch verantwoord op en legt een eenv oudi ge boekhouding aan van deze voorraden . 

(3) Hi j maakt aan de hand van de ontvangen rantsoenen en aanwezige voorraden eenontwerp
menu . 

(4) Hij adviseert betreffende de tijdstippen dat de maaltijden gereed moeten zijn en de 
wijze waarop ze gedistribueerd worden en zorgt dat de aan de hand hiervan vastgestel
de regeling stipt wordt uitgevoerd . 

(5 ) Hij laat het kokspersoneel op hygiënische en kooktechnisch verantwoorde wijze de 
maaltijden toebereiden. 

(6) Hij houdt toezicht op de gehele gang van zak·en in de compagnieskeuken en legt hierbij 
de nadruk op de hygiëne, hetgeen vooral in een bivak veel aandacht behoeft . 

(7) Hij houdt toezicht op het uitreiken van het bereide voedsel, aan personeel dat dit 
individueel komt afhalen en zo rgt dat het collectief op te voeren eten voor het per
soneel van de compagnie dat elders werkt deugdelijk wordt verzorgt . 

(8) Hij houdt toezicht op het keukencorvee . Gezien de geringe sterkte aan koks moet zo 'n 
corvee in ieder geval worden aangewezen indien het voedsel in natura wordt verstrekt . 
Het wordt dan gebruikt voor laden en lossen , schoonmaken van groente en aardapp elen 
en/of het onderhouden van de keukenuitrusting. 

(9 ) Hij beheert en onderhoudt de compagnieskeukenuitrusting. Op zijn werkzaamheden wordt 
technisch toezicht uitgeoefend door de sergeant menagemeester van de staf, s taf- en 
verzorgingscompagnie. 

(10) Indien de compagnie zich tezamen met andere eenheden in een kazerne of kampement be
vindt, waar een centrale keuken aanwezig is, wordt de korporaal kok met zijn perso
neel onder de bevelen gesteld van de daar aanwezige menagemeester en beperken zijn 
verantwoordelijkheden zich tot de hem opgedragen taken. Van de compagniesuitrusting 
zal in dergelijke gevallen soms alleen een aantal gamellen worden gebruikt voor het 
opvoeren van eten naar de oefenende troep. 
De korporaal kok behoudt wel de zorg voor beheer en onderhoud van deze uitrusting, 
tenzij de compagniescommandant dit aan een ander kaderlid opdraagt . 

b. De soldaten koks bereiden het eten en delen dit uit onder toezicht van de korporaal kok . 
Zij verrichten voorts alle verdere werkzaamheden die de korporaal kok hen opdraagt . 
Zij staan - evenals de korporaal - onder verscherpte medische controle . Eén van de sol
daten kok is tevens chauffeur van de vrachtauto 3 ton met als aanhangwagen de mobiele 
veldkeuken. Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B". Hij bestuurt 
de ze auto en is verantwoordelijk voor het 1e echelons-onderhoud ervan . 

61 . Taak van de ondersteuningsgroep (ostgp) 

a. De ondersteuningsgroep heeft tot taak het leveren van steun met mechanische uitrusting 
en transportmiddelen. 
De ondersteuningsgroep is georganiseerd in een commandoploeg , een mechanische uit
rustingploeg en een geniematerieelploeg. 

b. De commandoploeg 

(1) De sergeant - majoor (sm gn/nbc) commandeert de groep . 
Als commandant , in algemene zin , is hij verantwoordelijk voor de discipline , het 
ui terlijk voorkomen, de lichamelijke toestand en het moreel van zijn personeel , 
alsmede voor het 1e echelons-onderhoud van de volledige uitrusting van zijn groep . 
Hij is verantwoordelijk voor de bevoorrading van zijn groep en voor het zo nodig 
aanbieden voor 2e echelons- onderhoud van het materieel van zijn groep . Hij is advi 
seur van de compagniescommandant inzake de inzet en het gebruik van de mechanische 
uitrusting in zijn groep . Wordt het materieel ingezet bij een peloton dan zal hij 
controle uitoefenen op het juiste gebruik en de pelotonscommandant zo nodig dienaan
gaande adviseren. Hij zal, zulks in nauwe samenwerking met de luitenant logistiek en 
de sergeant verzorging de opvoer regelen van de voor de werkende pelotons benodigde 
materialen , dit met inzet van het hem daartoe beschikbare transport. Hij maakt deel 
uit van de nbc kern van de compagnie . 
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( 2 ) De so ldaat chauffeur lichte vrachtauto (sld ch ltvau ) is v erantwoorde lijk voor de 
bedi ening en het 1e echelonsonderhoud van zijn voertuig. Hij dient in het be zit t e 
zijn van een militair rijbewijs "B". 

c . De mechani sche uit rustingsploeg 

( 1) De korporaal machinist wiellaadschop (kpl mach ldschop wvtg) bestuurt, bedi ent en 
v er richt het 1e echelonsonderhoud aan de wiellaadschop. Hij commandeert zij n plo eg . 
Hi j mo et met de wiellaad schop op de meest economische wijze grondverzetwerkzaamheden 
kunnen verrichten en obstakels kunnen verwijderen . 
Hij moet zo nodig de machine kunnen vernielen of ontsmetten en kunnen werken onder 
bijzondere omstandigheden . Hij dient in het bezit te zijn van een "brevet machinist 
1 aadschop ". 

( 2 ) De so ldaat machinist wiellaadschop (sl d mach ldschop wvtg) is de korporaal machin i s t 
wi ellaadschop behulpzaam bij de uitvoer ing van diens taak . Hij dient in bezit te zijn 
v an een "brevet machinist laadschop" . Omdat twee machinisten aanwezig zijn, kan ge
durende niet al te lange tijd in continuebedrijf worden gewerkt , waarbij ~chter wel 
op het juiste en tijdige onderhoud moet worden gelet . 

(3) De soldaat machinist compressor tevens chauffeur vrachtauto (sl d mach compr/cb vau) 
is bel ast met de bediening en het 1e echelonsonderhoud van de compressor 210 cfm en 
de daarbij behorende hulpwerktuigen en gereedschappen . Hij bestuurt de vrachtauto 
3 ton , waarop de compressor is gemonteerd en is verantwoordelijk voor het 1e eche
lonsonderhoud daarvan . 
De bediening van de pneumatische hulpwerktuigen kan onder zijn toezicht geschieden 
door daar toe geschikt personeel van de eenheid, die met de uitrusting werkt . Hij 
dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B" en een "brevet machinist 
compressor". 

(4) De soldaat machinist compressor (sld mach compr) is de soldaat machinist compressor 
tevens chauffeur vrachtauto behulpzaam bij alle hem opgedragen taken m. u . v . het be
sturen van de vrachtauto 3 ton . Als machinist compressor heeft hij een certificaat 
compressor . 

d. De geniematerieelploeg 

( 1 ) De korporaal hulp- behandelaar- geniematerieel (kpl hlp bhd gnmat) commandeert de ploeg. 
Hij is de groepscommandant behulpzaam bij diens taak t . a . v . het toezicht op en het 
onderhoud van het materieel dat de ploeg ter beschikking staat . Hij controleert in 
overleg met de groepscommandant de opvoer van de materialen naar de werkende pelotons . 
Hij neemt materialen zo nodig zelf in ontvangst , slaat deze op of voert ze op naar 
de pe l otons . Hij moet weten hoe de bevoorrading hinnen het bataljon georganiseerd is , 
documentatie kunnen hanteren en geniematerieel kunnen herkennen . 

( 2 ) De soldaat hulp- behandelaar- geniematerieel (sld hlp bhd gnmat) is de korporaal be
hulpzaam bij de uitvoering van diens taak en beheert en onderhoudt het hem toever
trouwde materieel van de geniematerieelploeg , hetwelk o.m . bestemd is voor pelotons
gebruik . Bij uitgifte van dit materieel houdt hij hiervan nauwkeurig aantekening. 

( 3 ) De twee soldaten- hulp-behandelaar- genie- materieel tevens chauffeur vrachtauto (sld 
hlp bhd gnmat/ch vau) besturen hun kipauto en zijn verantwoordelijk voor het 1e 
echelonsonderhoud van hun voertuigen en aanhangwagens. Zij zijn tevens belast met 
het ophalen en opvoeren van de noodzakelijke materialen naar de werkende pelotons . 
Zij moeten zo nodig zelfstandig deze materialen kunnen afhalen en bezorgen bij de 
werkende pelotons . Zij dienen in het bezit te zijn van een militai r rijbewijs "B". 

(4) De soldaat lasser/chauffeur vrachtauto (sld lsr/ch vau) bedient de autogene las
uitrusting en is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud ervan . Hij moet de 
v eiligheidsmaatregelen kennen bijzonder m. b . t . de aansluitingen , het gebruik, ver
voer en opberging van gasflessen . 
Overigens heeft hij dezelfde taken als de hulp- behandelaar- genie- materieel tevens 
chauffeur vrachtauto . Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B", 
doch ontleent zijn vaardigheid aan zijn burger- opleiding. 

62 . Neventaken 

Bij de compagniesstaf dienen door de hierna genoemde functionarissen enkele neventaken te 
wo rden vervuld, t . w. : 

a . Schutter en helper 

(1 ) lichte mitrailleur MAG (7 . 62 mm) 
In de compagniesstaf is een lichte mitrailleur opgenomen . 
Het v erdient aanbeveling uit de commandogroep een vast team als schutter en helper 
alsmede een reserve bedieningsman aan te wijzen . Zij verzorgen tevens het 1e eche
lonsonderhoud aan het wapen met toebehoren . 
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(2) mitrailleur . 50 inch . 
Hi ervoor geldt hetzelfde als voor de MAG met dien verstande dat het bedieningsteam 
bij voorkeur dient te worden aangewe zen uit de keukengroep . 

b. Schutter raket HE 66 mm at (LAW) 

In de compagnie is een beperkte voorraad raketten, die wordt verdeeld. Ofschoon iedereen 
het wapen moet kunnen afvuren is het - om een maximaal rendement te verkrijgen - wense
lijk een aantal manschappen in het gebruik ervan te specialiseren. 

c . De luitenant logisti ek, de csm , de sergeant verzorging en de commandant ondersteunings
groep vormen samen de nbc-kern van de compagnie . Ze moeten een opleiding bij de nbc
school hebben gevolgd. Hun taken zijn : 

(1) de opleiding van de individuele militair en van de nbc-ploegen ; 

(2) de rapportage van nbc-waarnemingen door het onderdeel; 

(3) dosisregistratie van het onderdeel ; 

(4) het geven van leiding bij het optreden van nbc- ploegen ; 

(5) de controle op de uitvoering van de technische beschermingsmaatregelen; 

(6) het bewaken van de verzorgingstoestand van het nbc-materieel . 

d. De csm van de compagnie zal als veiligheidsonderofficier worden aangewezen. 
De veiligheidsonderofficier is belast met alle veiligheidsaspecten van de compagnie , 
waart oe hij ondermeer : 
- controle uitoefent op bureel - en materieel veiligheid, de brandbeveiliging, sleutel 

veiligheid en archief veiligheid; 
- te velde toeziet op de naleving van verduisteringsmaatregelen ; 
- controle uit oefent op de taakvervulling van wachtposten m. b . t . de veiligheid en het 

gebruik van wachtwoorden; 
- onopvallend het gedrag van gesignaleerde militairen observeert ; 
- geruchten en/of demoraliserende factoren ter kennis brengt aan de compagniescommandant; 
- instructies ontwerpt op veiligheidsgebied. 
Voor zijn taak is hij verantwoording verschuldigd aan de compagniescommandant , maar hij 
kan technische instructies krijgen van het hoofd van de sectie S2 van de bataljonsstaf . 

e. De sergeant-majoor administrateur of de korporaal hulp administrateur wordt aangewezen 
al ,s hulp-facteur. Hij wordt belast met de verdeling van de binnenkomende particuliere 
poststukken van het personeel van de compagnie . 
Voor pakketten, aangetekende en geldzendingen houdt hij een register aan, waarin hij de 
geadresseerden voor ontvangst laat tekenen. 

f. Als de compagni e voor langere tijd afzonderlijk is gelegerd , kan zich de behoefte voor
doen aan b . v . een sport - of welzijnszorgonderofficier . Naar behoefte zal de compagnies
commandant hiertoe geschikt geacht personeel aanwijzen . 

g . Compagniescentrali$t: indien hieraan behoefte bestaat, kan een radiotelefonist uit de 
commandogroep van de compagniesstaf worden aangewezen . 

63 . Gebruik van motorvoertuigen 

a . Voor alle voertuigen van de compagniesstaf wordt een beladingsl ijst opgemaakt waarop 
wordt v ermeld welk personeel van het bet reffende voertuig gebruik maakt en welk mate
rieel er mee wordt vervoerd . Er worden bijvoorbeeld als volgt, prioriteiten vastge
steld : 
prioriteit 1 - de commandogroep 
prioriteit 2 - onderhoudsgroep en administratie en bevoorradingsgroep 

·prioriteit 3 - ondersteuningsgroep . 
Functionarissen aan wie een of meer voertuigen ter beschikking zijn gesteld , zijn ver
antwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud . Zij zorgen er tevens voor dat vo ldaan wordt 
aan de oproep voor het 2e echelons- onderhoud . 

b . Er kunnen zich tactische omstandigheden voordoen, dat de zware trekker/oplegger combina
tie waarop de tractor D-7 is geladen , de compagnie in haar bewegingen belemmert , terwijl 
op korte termijn geen dozer-werkzaamheden te verwachten zijn . 
In dergelijke omstandigheden kan dit materieel met bijbehorend personeel tijdelijk bij 
het mechanische uitrusting peloton van de staf , staf- en v erzorgingscompagnie onder bevel 
worden gesteld, uiteraard na verkregen toestemming van de bataljonscommandant . 
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Paragraaf 3 Het genieveldpeloton 

64 . Taak 

Het genieveldpeloton is een onderdeel van de genieveldcompagnie. 
Het is georganiseerd en van materieel voorzien om genietaken uit te voeren, i n de regel 
binnen compagniesverband. Het geniev eldpeloton voert geen administratie en is voor de 
verzorging (dus ook de voeding) op de compagniesstaf aangewezen . 

65 . Organisatie 

Het genieveldpeloton is georganiseerd in een commandogroep en drie geniegroepen; zie 
figuur nr 14. 

Overzicht van het personeel van het geniev eldpeloton 

... 
gn 

1 1 1 

1/4/32 

1 .. 1 . . 
co 

1 

. 1/1/2 
1 1 1 

-
1 1 . - -:-/1 / 10 

. 1 

1 
lnt gn (pc) 
sgt gn (pl v pc) sgt gn (gpc) 
sld ch ltvau/rtfn 1 kpl spr (tevens plv gpc) 
sld ch 1 tvau 1 kpl mnr 

2 sld mnr 
3 sld spr 
2 sld pont 

sld ch kau 

Fig 14 

66 . Taak van het personeel van de commandogroep 

a . Het personeel van de commandogroep verricht werkzaamheden ten behoeve van de bevel
voering van het peloton. 

b . De pelotonscommandant (lnt gn) commandeert het pelot on. 
Hij is verantwoordelijk voor discipline , het uiterlijk voorkomen, de lichamelijke toe
stand en het moreel van zijn personeel , alsmede voor het 1e echelonsonderhoud van de 
volledige uitrusting van zijn peloton. Hij is tevens verantwoordelijk voor een snelle, 
technisch juiste uitvoering van de werkzaamheden , zijn peloton opgedragen . 
Dit omvat ondermeer de volgende werkzaamheden : 

(1) Hij bestudeert en analyseert de ontvangen bevelen en geeft ze in bevelsvorm door ae~ 
zijn groepscommandanten . 

(2) Hij leidt, coördineert en controleert de werkzaamheden van zijn peloton waarbij hij 
speciaal let op : 
- de technisch juiste uitvoering; 
- de tactische en technische veiligheid; 
- de materieelaanvoer; 
- een doeltreffende organisatie van het werk, één en ander voor zover het hierboven 

gestelde bij werken in compagniesverband niet door de compagniescommandant wordt 
verzorgd. 

(3) Hi j kan de werkkracht van de groepen vergroten door personeel van de commandogroep 
aan het werk te laten deelnemen en door zo nodig steun van personeel en materieel 
bij de compagniescommandant aan te vragen. 
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(4) Hij coördineert het onderhoud aan de individuele- en onderdeels uitrusting van z1Jn 
peloton en houdt zich door cont roles en inspecties op de hoogte van de gebruiks ge
reedheid ervan. Hij neemt onmiddellijk maatregelen indien de inzetbaarheid terug
loopt . 

(5) Hij houdt zich voortdurend op de hoogte van het moreel en de gezondheidstoestand van 
zijn personeel, waartoe hij elk van zijn ondergeschikten goed moet kennen, zowel hun 
karaktereigenschappen, hun capaciteiten als hun sociale omstandigheden. Hij neemt 
onverwijld maatregelen indien de genoemde factoren achteruit gaan. 

(6) Hij houdt zijn compagniescommandant op de hoogte van de situatie bij zijn peloton op 
personeels- en uitrustingsgebied, en van de voortgang der werkzaamheden. 

c . De sergeant genie , plaatsvervangend pelotonscommandant (sgt gn ) is de naaste medewerker 
van de pelotonscommandant en vervangt hem bij diens afwezigheid. Hij voert verkenningen 
uit voor zover de pelotonscommandant dit niet persoonlijk doet en is behulpzaam bij het 
v oo r bereiden van het werk . Ti j dens de werkzaamheden van het peloton zal hij in de regel 
een controlerende taak hebben , t erwijl hij voort s kan worden belast met het organiseren 
van de beveiligingsmaatregelen van het werkende peloton . 
Hij treedt zowel in vredes- als in oorlogstijd op als mentor van de groepscommandanten . 
Indien mechanische uitrusting aan het peloton ter beschikking wordt gesteld, zal hij te
vens worden belast met de inzet van dit materieel, zulks in overleg met de commandant 
van de ondersteuningsgroep. De pelotonscoITLmandant zal hem zeer nauw betrekken bij de 
instructie en hem b . v. de opleidingen op de groepswapens doen uitvoeren. 
De pelotonscommandant zal hem een werkzaam aandeel geven bij de inspecties en control es . 
Voorts regelt hij de inwendige dienst bij het peloton. Hij geeft leiding bij het onder
houd van de volledige uitrusting van het peloton en vervangt zo nodig de pelotonscomman
dant bij het leiden van het geleide twee wekelijkse onderhoud aan de voertuigen. 

d . De soldaat chauffeur lichte vrachtauto radiotelefonist (sld ch ltvau/rtfn) bestuur de 
vrachtauto¼ ton van de pelotonscommandant en bedient de erbij behorende radio- installa
tie . 
Hij is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud van zijn voertuig met aanhangwagen 
en de radio-installatie met toebehoren . Hij moet de berichten-wisselingprocedures, als
mede de te gebruiken codes en waarmerkings-systemen kennen met inachtneming van de ver
bindingsveiligheid . Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs "B". 

e . De soldaat chauffeur lichte vrachtauto (sld ch ltv.au) bestuurt de vrachtauto 1 ton van 
het peloton . Hij is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud daarvan. Hij treedt 
op als beheerder van de pelotonsuitrustingsstukken . Hi j onderhoudt deze uitrustingsstuk
ken waarbij hij kan worden gesteund door personeel uit één der groepen. Van de uitgifte 
van deze uitrustingsstukken houdt hi j nauwkeurig aantekening. Hij dient in het bezit te 
zijn van een militair rijbewijs "B". 

67. Taak van het personeel van de groep 

a . De groepscommandant (sgt gn) commandeert zijn groep. Hij is verantwoordelijk voor de 
discipline en het uiterlijk voorkomen van zijn personeel alsmede voor het onderhoud van 
de individuele- en groepsuitrusting. Hij leidt de werkzaamheden van de groep. 
Indien - bij uitzondering - de groep zelfstandig werkt , zorgt hij tevens voor de voeding 
en andere bevoorrading. Hij houdt zich nauwkeurig op de hoogte van de karaktereigen
schappen , de capaciteiten en de sociale omstandigheden van zijn personeel. 

b . De korporaal sappeur tevens plaatsvervangend groepscommandant (kpl spr ) is de naaste 
medewerker van de sergeant groepscommandant en vo ert die taken uit, welke deze hem op
draagt . Het kan voorkomen, dat hij met een gedeelte van de groep min of meer zel fstandi
ge opdrachten moet uitvoeren. Hij vervangt de groepscommandant bij diens afwezigheid. 

c . De soldaat chauffeur kipauto 3 ton is belast met de besturing en het 1e echelonsonder
houd van de kipauto alsmede met het 1e echelonsonderhoud van de bijbehorende aanhangwagen 
2½ ton . Indien de omstandigheden zulks toelaten kan de groepscommandant hem ook met an
dere werkzaamheden belasten. 
Hij dient in het bezit te zijn van een militair rijbewijs " B". 

d . De korporaals en soldaten in de groep voeren gezamenlijk de opgedragen werkzaamheden uit . 
Ofschoon allen in staat moeten zijn deel te nemen aan die werkzaamheden zijn ook bin-
nen de groep special~sten aangewezen. · 

e . De korporaal en drie soldaten sappeur (kpl spr) en (sld spr) moeten voornamelijk bedre
ven zijn in : 
- het gebruik van en het varen met aanvalsboten; 

het bouwen van geïmproviseerde overgangen en hijswerktuigen; 
- het bouwen en bedienen van lichte en zware vlotten; 
- het maken van veldversterkingen zoals versperringen en dekkingen; 
- het verrichten van grondwerk in samenwerking met mechanische uitrusting. 
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f. De korporaal en de twee soldaten mineur (kpl mnr en sld mnr) moeten voornamelijk be
dreven zijn in: 
- het uitvoeren van zelfstandige kleine verniel ingsopdrachten ; 
- het bij grote vernielingsopdrachten uitvoeren van de meer ingewikkelde taken zoals , 

het verzorgen van ontstekingscircuits ; 
- het zelfstandig plaatsen en r uimen van valstrikken; 
- het leggen en ruimen van mijnen waarbij zij de taken vervullenwaarvoor een meer spe-

ciale kennis is vereist, zoals het uitzetten van het veld, het plaatsen van struikel
draden e .d. 

g . De twee soldaten pontonnier (sld pont) moeten de volgende taken beheersen 
- het maken van knopen, sjorringen en verankeringen; 
- het inscheren van takels; 
- het gebruik en de bediening van aanvalsboot , vlet en vlot ; 
- het gebruik en de bediening van buitenboordmotoren . 
Zij dienen hiervoor een certificaat behaald te hebben . 
Voorts kunnen zij worden belast met het instr~eren en controleren van sapp eurs , die 
zijn aangewezen om op te treden als vlot- of bootcommandant , dan wel als bedieningsrnan 
van een buitenboordmotor. Zij zijn als sappeur werkzaam bij overige werkzaamheden. 

68 . Neventaken 

Ook bij het peloton dienen een aantal neventaken te worden vervuld , deze taken worden hier
na genoemd. 

a . Schutter en helper lichte mitrailleur MAG 

Per groep is een lichte mitrailleur opgenomen; het verdient aanbevel ing een vast team 
als schutter en helper alsmede een reserve bedieningsman a an te wijzen. Zij verzorgen 
tevens het 1e echelonsonderhoud aan het wapen met toebehoren. 

b . Schutters raket HE 66 mm at (LAW) 

In de compagnie is een beperkte voorraad raketten aanwezig. 
Ofschoon iedereen het wapen moet kunnen afvuren , is het wenselijk om een aantal man
schappen van iedere groep in het gebruik ervan te specialiseren . 

c . Bedienaars draagbare radio- installatie 

Bij iedere groep is een radio ingedeeld. Deze wordt veelal bediend door de groepscom
mandant. Daarnaast wordt een tweede bedieningsman aangewezen; dit zal meestal de op
volgend groepscommandant zijn; de ze moet eveneens de procedure beheersen en verricht 
daarnaast het 1e echelonsonderhoud . 

d. De nbc-ploeg 

De ze wordt per keer aangewezen uit het op dat moment beschikbare personeel van het pelo
ton . Alle onderofficieren van het peloton kunnen als commandant - en alle korporaals en 
manschappen als lid van de nbc-ploeg worden aangewezen . 
Het gehele peloton moet daarom voor deze neventaak worden opgeleid. Een ploeg bestaat 
uit 1 onderofficier en 3 leden. 
De taken zijn : 
- waarneming, rapportages vijandelijke nbc - inzet aan nbc kern ; 
- uitvoering radiologische, biologische en chemische verkenningen; 
- afbakening besmet gebied; 
- dosisregistratie van het peloton (kernstraling); 
- ontsmetting in samenwerking met ander personeel in het onderdeel . 

e . De bedienaars voor de motorkettingzaag en bouten- schietuitrusting 

In de commandogroep van ieder peloton zijn een motorkettingzaag en een boutenschietuit 
rusting opgenomen . Voor de bediening hiervan worden van iedere groep een aantal man
schappen opgeleid , bijvoorbeeld de sappeurs. Deze manschappen kunnen voorts worden aan
gewezen om de chauffeur van de vrachtauto 1 ton van de commandogroep te helpen bij het 1e 
echelonsonderhoud van de kettingzaag en de boutenschietuitrusting. 

f. De hulpgewondenverzorger 

Daar de veldcompagnie vaak zeer verspreid optreedt en slechts één organi eke gewondenver
zorger in de compagnie aanwezig is, is het dienstig dat per groep één soldaat hiervoor 
wordt aangewezen . Bij voorkeur wordt hiervoor de chauffeur van het groepsvoertuig aange 
wezen die bij zijn voertuig een verbanddoos heeft . Hij dient daarvoor extra lessen zelf
hulp en kameradenhulp te krijgen. 
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69 . Gebruik motorvoertui gen 

Voor alle voertuigen van het peloton wordt een beladingslijst opgemaakt waarop wordt ver
meld welk personeel van het betrefZende voertuig gebruik maakt en welk materieel er mee 
wordt vervoerd . Het awtal voertuigen is voldoende om al het personeel en de organieke 
uitrusting van het peloton in een slag te vervoeren . Vallen er voertuigen uit dan kan de 
pelotonscommandant transportsteun aanvragen bij de compagniescommandant . 
De groepscommandanten zijn mede verantwoordelijk voor het tijdig doen uitvoeren van het 
1e echelonsonderhoud aan de voertuigen . 
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HOOFDS'IUK III 

HET OPTREDEN VAN HET GENIE BATALJON 

AFDELI NG A - ALGEMEEN 

70. Beoordelingen, plannen en bevelen 

a . Iedere commandant en derhalve ook de commandant van een geniebataljon , dient in elke si
tuati e welke actie vergt, de onderstaande stappen - in haar logische volgorde - te nemen: 

(1) het bestuderen en analyseren van de opdracht , 

( 2 ) het (doen) verzamelen van gegevens en inlichtingen, 

(3) het maken van een beoordeling van de toestand, 

(4) het maken van een voorlopig plan , 

(5) het eventueel uitgeven van waarschuwingsbevelen en het doen van aanvullende verken-
ningen, 

(6) het nemen van een besluit, 

(7) het omzetten van dit besluit in (een) operatiebevel(en) , 

(8) het uitoefenen van doorlopend toezicht op de uitvoering, 

(9) het voortgaan met het beoordelen van de toestand , teneinde bij onverwacht wijzigende 
situaties onmiddellijk de uitvoering van het plan daaraan te kunnen aanpassen. 

Een gedeelte van deze werkzaamheden zal de commandant door zijn staf doen uitvoeren; het 
nemen van het beslui t is echter zijn persoonlijke taak, terwijl hij voorts vanzelfspre
kend verantwoordelijk bl ijft voor het door zijn staf verrichte werk . De hiervoren opge 
somde stappen behoeven zeker niet alle te resulteren in schriftelijke documenten; veelal 
zal hier sprake zijn van denkprocessen en mondelinge gedachtenwisselingen tussen de com
mandant en zijn staf-officieren. Zelfs het bevel kan mondeling worden uitgegeven, hoewel 
bij voldoende tijd een schriftelijk bevel de voorkeur verdient, eventueel in de vorm van 
een oleaat. 

b . Indien de bataljonscommandant tevens speciale stafofficier van een gr ote eenheid is, 
wordt hij ingeschakeld bij de bevelvoering van die eenheid en wordt o . m. van hem ver
wacht 
- het verstrekken van genie- inlichtingen, 
- het verstrekken van een genie-t echnische beoordeling van de toestand , 
- het maken van paragrafen van , of bijlagen bij de bevelen. 
Het stafwerk zal merendeels door de staf van het geniebataljon worden verricht. 
Voor de gang van zaken op de staf wo rdt verwezen naar het voorschrift VS 2-1390 "Lei
draad stafdienst ". 

c . De hier vermelde beoorde l ing van de toestand , plannen, bevelen e.d. zijn gebonden aan 
een standaardvorm . Indien deze stappen niet als document op schrift worden gesteld, zal 
de ze vorm toch steeds als geraamte dienen om het denkproces van de commandant en de 
staf langs -logische en systematische weg te leiden . In de . bijlagen bij voorschrift 
VS 2-1390 "Leidraad stafdienst " zijn standaardmodellen opgenomen . 

71 . Genie-inlichtingen 

a . Algemeen 

(1) I n dit punt wordt in het bijzonder behandeld de verwerving en de aard van de genie
gegevens alsmede de verwerking ervan tot genie-inlichtingen. 

(2) Geniegegevens zijn alle specifiek voor de genie van belang zijnde gegevens van ge 
ologische , alsmede topografische , hydrografische, militair- en civieltechnische en 
genietactische en logistieke aard . 

(3) In een inlicht ingen verzamelplan wordt aangegeven welke gegevens nodig zijn , wat de 
mogelijke bronnen zijn en wie actie kan nemen om de gegevens te verkrijgen. 

(4) De verkregen gegevens worden verwerkt tot genie-inlichtingen . 

(5) Het te velde bewust zoeken naar geniegegevens geschiedt door het uitvoeren van ge 
nieverkenningen. 

( 6) De genie- inlichtingen verschaffen de geniecommandant de basis voor zijn genietechni
sche beoordeling van de toestand , zijn plannen en zijn bevelen . 
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b . Aard de r gegev ens 

De t e verzamelen geni egegevens zijn van uiteenlopende en veelzij dige aard en liggen op 
het gebied van : 
- de al gemene terrein- en weersgesteldheid , 
- de ge s t el dhe i d van wegen en bruggen voor gewoon- en spoorwegverkeer , van waterwegen en 

- hinderni ssen , van vliegvelden e . d ., alsmede van de daarbij behorende installaties , 
empl acementen , kunstwerken enz . , 

- de accommodat i e welke het terrein bi edt v oo r lege r ing , gebruik door logi s t ieke instal 
lati es e .d., 

- de gegevens van genie- tactische aard, 
- de beschikbaarheid van bruikbare materi alen , alsmede installat i es , wer ktui gen , machi-

ne s en gereed schappen . 

c . Algemene t e rre i n- en weersgesteldheid 

Hieronder zijn onder meer te rekenen : 

(1) geologische, topografische en hydrogr af i sche gegevens omtrent het t errein , zulks met 
het oog op het bouwen van veldversterkingen en versperringen (in het bijzonder het 
graafwerk hiervoor) , het stellen van inundati~n , de aanleg van wegen, startbanen e.d. , 

( 2 ) 

( 3 ) 

de in het terrein aanwezige natuurlijke hindernissen , alsmede de mogelijkheden tot 
he t stellen van kunstmatige hindernissen (versperr ingen , mijnenvelden , vernielingen , 
inundati~n en ev entueel besmettingen), 

meteologische gegevens , teneinde zoveel moge l ijk de weersomstandigheden te voorzien 
welke invloed uitoefenen op de begaanbaarheid van het terrein ( zware regenval) , de 
ov erschrijdbaarheid van natte hindernissen (strenge vorst) , de duur van eventuele 
besmetting e . d . 

d . Gegev ens betreffende kunstwerken 

Hieronder zijn onder meer te rekenen 

( 1) de technische gegevens betreffende wegen in het bijzonder voor zover deze de ver
keerscapaciteit (dus snelheid) en het draagvermogen (tanks ) beïnvloeden . Dergelijke 
gegevens zijn o . a . constructie en toestand van f undering en verharding , de breedte , 
de hellingen , de bochten , de doorrijbreedte en - hoogte, e . e . a . zowel van de wegen 
zelf als van de er in voorkomende kunstwerken (bruggen , viaducten , e . d . ) . Er moet 
op gelet worden in hoeverre de ze wegen te gebruiken zijn als start - en landingsbanen 
voor vliegtuigen, 

(2) de technische gegevens bet~effende vliegvelden voor zover zij van belang zijn voor 
capaciteit en geschiktheid voor diverse typen vliegtuigen . Hi ertoe behoren gegevens 
betreffende aantallen startbanen , soorten verhardingen en construct ie er van alsmede 
aant al opstelplaatsen , overslag mogelijkheden , aan- en afvoerwegen , hydrologische 
gegevens e . d ., 

(3) de technische gegevens betreffende de spoorwegen in het bijzonder voor zover deze de 
verkeerscapaciteit (dus snelheid) en het draagvermogen beïnvloeden. 
Dergelijke gegevens zijn o . a . de toestand van aarden baan , ballastbed en bovenbouw , 
de spoorbreedte, de hellingen en bochten, alsook het profiel v an vrije ruimte e.e . a . 
zowel van de spoorbaan zelf al s van de erin voorkomende kunstwerken , 

(4 ) de technische gegevens betreffende de vernielingsmogelijkheden van gewone wegen, 
spoorwegen en vliegvelden , alsmede de erbij behorende kunstwerken zoals bruggen , 
duikers , viaducten e . d ., 

(5) de technische gegevens, welke de waarde van de rivieren , kanalen e.a. waterlopen als 
water weg bepalen , zoals de minimum breedte en diepte , stroomsnelheid , e.d . alsook de 
constructie en toestand van kunstwerken als sluizen, kaden e . d ., voorts de doorvaart 
hoogten en - breedten , 

(6) de technische gegevens , welke de waarde van de rivieren , kanalen e . a . waterlopen als 
hi ndernis bepalen , zoals de plaatselijke breedte en diepte , stroomsnelheid, oeverge
steldheid , bodemgesteldheid , doorwaadbare plaatsen , alsmede de plaatsen geschikt 
voor slaan van vaste en van drijvende br uggen , voor het inrichten van veerdiensten 
e . d ., 

(7) de l aad- en losfaciliteiten , reparatie- inri chtingen , opslagmogelijkheden e . d., welke 
van nut zijn voor het gebruik van de spoor- en waterwegen . 

e . Gegevens bet r eff ende accommodatie welke het te r re i n bi edt 

Onder deze accommodatie wordt niet alleen de legeringsmogelijkheden voor troepen verstaan 
doch ook de capaciteit en de toestand van eventueel aanwezige drinkwat er- en bluswater
voo r zieningen , van licht - , gas- en elekt r iciteitsvoorziening. De gegev ens voor de ge
bruiksmogelijkheden ten behoeve van logistieke installat ies omvat ten , naast de opslag 
mogelijkheden en de werkplaatsfaciliteiten ook de aan- en afvo ermogelijkheden. 
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f. Gegevens van genie- tactische aard 

Hi eronder wordt verstaan: 

(1 ) Gegevens omtrent sterkte, capaciteiten en lokatie van vijandelijke geniet r oep en, hun 
uitrusting, hun strijd- en werkwijzeJde bij hen gebruikelijke constructies e.d., 

( 2 ) de mogel ijk door de vijand te gebruiken natuurlijke hindernissen en gest el de of 
voo r ber~ide kunstmatige hindernissen (zoals v ersperringen, mijnenvelden , verni el i n
gen en inundatiën), 

(3) de door de vijand gebouwde veldversterkingen , fortificatiën en dergelijke , 

(4 ) gegevens betreffende de technische kenmerken van vijandelijke voertuigen zoals bo
demdruk , opstapvermogen, waadvermogen, klimvermogen, overschrijdingsvermogen e.d. 

g . Gegevens betreffende beschikbaarheid van materialen en materieel 

Hi eronder wordt begrepen : 

( 1) versterkingsmaterialen voor alle wapens : rondhout, bezaagd hout , pvc artikelen, 
golfplaten , prikkeldraad, glad draad, betonijzer, bevestigingsmiddelen (draadnagels, 
krammen , binddraad , touw , bouten en moeren), maskeringsmiddelen (netten, verf, · 
carboleum) , zandzakken e . d. Hieronder kunnen ook eenvoudige gereedschapp en als schop
pen, spaden, pikhouwelen, sleggen en timmergerei worden gerekend, 

(2) bouwmateri alen voor de genietroepen: 
- de onder (1) vermelde materialen, 
- meer specifiek door de genietroepen te gebruiken materialen als constructiestaal , 

samenstellende delen van gewapend beton (zand, grind of steenslag, c ement en wa
peningsstaal), wegverhardingsmaterialen (steenslag, klinkers, grind , puin , asfalt 
producten), betonartikelen als tegels, putringen en dergelijke, 

(3) installaties , machines en werktuigen : 
- de reeds genoemde installaties op gebied van water-, gas- en stroomlevering, 

mechanische uitrusting, geschikt voor het gebruik door genietroepen (grondverzet
machines, kranen , compressoren met bijbehorende gereedschappen), 
lasaggregaten (electrisch en autogeen) met bijbehorende apparatuur, klinkhamers, 
snappers en dergelijke), 
houtzaag- en houtbewerkingsmachines , 
metaalbewerkingsmachines als draai- en fraisbanken, boor- en en snijmachines e . d . , 

(4) gereedschappen van allerlei aard, 

(5) de gegevens bet r effende materiaal en materieel zoals hiervoren beschreven z1Jn onder 
alle omstandigheden van belang. Het ter plaatse aanwezige materiaal en materieel kan 
zowel de vijandelijke als de eigen mogelijkheden aanzienlijk beïnvloeden . Omdat de ze 
mi ddelen ve r plaatst kunnen worden moet het gebied waarin wordt nagegaan of er mat e
r iaal of materieel aanwezig is zo groot mogelijk worden gekozen. Hierbij is het voor 
de br uikbaarheid van de gegevens van minder belang of het betreffende gebied door de 
vijand is bezet of dat er in het gebied eigen acties zijn voorzien . 

h . Br onnen van gegevens 

De bronnen van gegevens zijn dezelfde als voor algemene inlichtingen, waarbij enkele 
bronnen voor de genie een bijzonder aspect hebben. 
De voornaamste bronnen zijn : 

(1) vijandelijke militairen (deserteurs, krijgsgevangenen en doden), vijandelijk mate
rieel (krijgsbuit) , vijandelijke documenten (buitgemaakte plannen, bevelen , kaarten , 
brieven , rapporten e . d . ) en onderschepte vijandelijke berichten (b.v. radio- of te
lefoonberichten ), 

(2) burgers (vluchtelingen , plaatselijke bevolking) burger documenten, (foto' s reisbe
schrijvingen, bestekken en ontwerpen, gegevens aanwezig bij aannemers en wat erstaat 
of overeenkomstige instanties, boekwerken op het gebied van geologie, hydrografie 
e . d . ) , 

( 3) gegevens, verstrekt door hogere staven (brigade- , divisie- of geniegevechtsgroep
s t af) , door andere eenheden of door ondercornmandanten , of verkregen door ui twisse
ling van inlichtingen en gegevens door hoofd sectie S2 , en door het bestuderen van 
gevechtsberichten, artillerie- en mortierbeschietingsrapport, luchtfoto's e . d., 

(4) gegevens , verkregen door op last van de bataljonscommandant gehouden verkenningen , 
hetzij grondverkenningen door de organieke verkenningsgroep van de staf, staf- en 
verzorgingscompagnie of door specia~l samengestelde verkenningseenheden, hetzij 
luchtverkenningen . De drie factoren, welke v66r alles bij het verzamelen van inlich
tingen van belang zijn , zijn de snelheid, de nauwkeurigheid en de doelgerichtheid . 
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Slechts zelden zull en de inlichtingen verkregen uit één gegeven voldoende informatie 
omtrent een bepaalde aangelegenheid verschaffen. De waarde van een gegeven kan al
leen nauwkeurig worden bepaald als de bron ervan en de omstandigheden waaronder het 
werd verkregen bekend zijn . 

j . Het verwerken van gegevens tot inlichtingen 

De verwerking van de verzamelde gegevens heeft ten doel , daaruit inlichtingen te ver
krijgen. Verwerking houdt in : 

registratie het sorteren, groeperen en vastleggen, teneinde bestu.dering te vergemak
kelijken en gebruik in een later stadium mogelijk te maken, 

evaluatie het bepalen van actualiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, 
- interpretatie : het bepalen van de betekenis in verband met reeds verkregen gegevens en 

inlichtingen . 

Het resultaat moet zi jn: inlichtingen , die beknopt, vrij van onnodige details en voor 
onmiddellijk gebruik gereed zijn . 
Een evenwicht moet worden gezocht tussen snelheid en nauwkeurigheid , afhankelijk van de 
situatie. De registratie kan de laatste bewerking zijn, als de kwestie spoed vereist. 
In de toekomst kunnen wellicht electronische middelen hier zeer nuttig zijn. 

72 . De geni eveldcompagnie gelegerd te velde 

a. Het inrichten van een bivak in oorden of bossen 

De compagnie zal vaak als eenheid in zijn geheel een bivak betrekken . Of dit nu in een 
oord is of in het terrein, er zal altijd een afstand van tenminste 2 km moeten zijn van 
de staf van het bataljon, de overige veldcompagnieën of andere eenheden , dit om de 
kwetsbaarheid voor de uitwerking van kernwapens zoveel mogelijk te beperken. 
Het centrale punt in het compagniesbivak is de locatie van de commandopost en het staf
peloton, hieromheen gegroepeerd zijn de veldpelotons . 
Het stafpeloton moet zijn verzorgende taak vanuit het bivak kunnen uitvoeren. 
Behoudens het gestelde in het VR 2-1120/9 betreffende legering zijn hier nog enige 
punten , waarop men moet letten bij de inrichting van het bivak en tijdens de bezetting 
ervan : 

(1) een goed begaanbaar circuit moet zijn uitgezet , 

(2) alle voertuigen, tenten e.d . dienen goed te worden gecamoufleerd tegen grond- en 
luchtwaarneming. 
Ook de bezoekersparkeerpl aats en de plaats die gebruikt wordt voor herstelwerkzaam
heden door de onderhoudsgroep moeten zijn gec~~oufleerd , 

(3) de verbindingsmiddelen dienen binnen de rondom beveiliging van de compagnie te worden 
opgesteld , 

(4) iedere man moet een alarmopstelling hebben en het betrekken van deze opstelling bij 
duisternis hebben beoefend , 

(5) indien de veldpelotons werkzaamheden buiten het bivak verrichten zal de opstelling 
van het stafpeloton zodanig moeten zijn, dat een constante beveiliging mogelijk 
blijft . 

(6) Voor een mogelijke wijze van inrichten van een compagniesbivak zie figuur 15. 

b . Beveiligingsmaatregelen 

De beveiliging van bivaks of kantonnementen is voor de genieveldcompagnie doorgaans een 
moeilijke zaak, met name indien het gros van de troep afwezig is in verband met haar 
werkzaamheden , het achterhouden van een wacht zou de werkcapaciteit verminderen. Indien 
de gehele compagnie aanwezig is , is dit doorgaans om te rusten na afloop van de uitvoe
ring van een opdracht en ter voorbereiding van een nieuwe opdracht; ook in dit geval zal 
men zuinig moeten zijn met personeel voor een wacht. 
De csm, die de wachten coördineert zal derhalve een zo efficiënt mogelijk wachtsysteem 
opzetten , wat aan het optreden van de vijand in het legeringsgebied is aangepast . 

c . Werkwijze op de commandopost 

De commandopost dient op een zodanige locatie te worden ingericht, dat vandaar uit zowel 
de werkzaamheden van de pelotons per radio geleid kunnen worden als de verbinding met het 
hogere echelon (doorgaans het geniebataljon) mogelijk is . 
In principe wordt de commandopost , bestaande uit de vrachtauto 3 ton van de commando
groep, ingericht in de onmiddellijke nabijheid van het stafpeloton . Uit verbindingstech
nisch oogpunt kan het noodzakelijk zijn, dat de commandopost los van het stafpeloton 
wordt ingericht , dit is uit beveiligingsoogpunt minder aan te bevelen en men zal derhal 
ve nog meer zorg moeten besteden aan camouflage . 
De commandopost dient continu in bedrijf te zijn, dit is alleen mogelijk door de instel
ling van dienstploegen. 
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Als hoofd van een dienstploeg kunnen optreden de luitenant logistiek genie/nbc, de 
compagniessergeant-majoor (de sergeant-majoor genie/nbc) de commandant ondersteunings
groep (de sergeant-majoor genie/nbc). 
De compagniescommandant zal zich , indien hij niet bij de veldpelotons of bij een hogere 
staf is, altijd op of in de onmiddellijke nabijheid van de commandopost bevinden . 
Het hoofd van de dienstploeg heeft de volgende taken: 
- hij stelt zich nauwkeurig op de hoogte van de aan de compagnie gegeven opdracht, 
- hij stelt zich nauwkeurig op de hoogte van de opdrachten die aan de veldpelotons en 

het stafpeloton zijn gegeven, 
- hij houdt zich nauwkeurig op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden van de 

pelotons en houdt hiervan een overzicht bij, 
- hij geeft de noodzakelijke meldingen aan het hogere echelon door, 
- bij afwe zigheid van de compagniescommandant vervangt hij deze, 
- indien de compagniescommandant door bijzondere omstandigheden niet bereikbaar is, zal 

hij op eigen initiatief zo nodig aanwijzingen geven aan de ondercommandanten, 
- hij leidt het compagniesnet (FM verbindingen), en geeft daarbij zo nodig aanwijzingen 

betreffende verbindingsprocedures. 

73 . Het batal,jon gelegerd te velde 

Indien het bataljon als eenheid wordt gelegerd geschiedt dit veelal om te rusten of te 
overnachten. De eenheden worden dan bij voorkeur in organieke verbanden gelegerd om op 
eenvoudige wijze de verzorging te kunnen realiseren en om het houden van toezicht door 
eigen kader te vergemakkelijken. Om de uitwerking van massavernietigingswapens te verkleinen 
dient de afstand tussen de compagnie~n tenminste 2 km te bedragen . De legering kan zijn : 
- in tenten (bivak) 
- in (verspreide ) gebouwen (kantonnement) 
- in tenten en gebouwen (oordbivak) 

Bij voorkeur wordt gelegerd in een kantonnement of een oordbivak . 
Beveiligingsmaatregelen dienen te worden getroffen tegen: 
- vijandelijke luchtaanvallen, 
- vijandelijk optreden op de grond, 
- partijgangers en verdachte elementen onder de burgerbevolking. 
Voor detailuitvoering van de beveiliging: zie punt 75. 
Delen van het bataljon die opdrachten uitvoeren legeren als regel zo dicht mogelijk bij hun 
werk of - indien zij aan meerdere objecten tegelijkertijd werken - zo centraal mogelijk ten 
opzichte van deze objecten . 

74 . De bataljonscommandopost 

a. Vanuit de commandopos~ moeten de werkzaamheden van het bataljon kunnen worden geleid. 
Verbindingen worden vanuit de commandopost onderhouden met hogere-, steunende-, neven
en lagere eenheden. In de commandopost worden plannen gemaakt voor verdere acties en 
wordt de situatie bijgehouden ten behoeve van de bataljonscommandant en zijn staf. De 
kern van de commandopost wordt gevormd door de secties S2 en S3. 
De secties Sî en 84 werken eveneens vanuit de commandopost . 
De dienst op de commandopost wordt geregeld door de plaatsvervangend bataljonscommandant. 
Indien een doorlopende bezetting van alle secties en staven van de commandopost is ver
eist, dan wordt een ploegenstelsel op 24-uurs basis ingesteld. 
In omstandigheden waarin technische beperkingen van de verbindingsmiddelen, gelegen in 
het zend- en ontvangbereik van de radio-apparatuur, dit noodzakelijk maken, zal een voor
uitgeschoven commandopost (VCP) worden ingericht, van waaruit de werkzaamheden van de 
veldcompagnie~n kunnen worden geleid. 
De vooruitgeschoven commandopost heeft doorgaans een vrij summiere bezetting en zal der
halve nimmer voor een te lange tijd worden ingericht. De samenstelling zal afhankelijk 
zijn van de verkregen opdracht en naast de bataljonscommandant, hoofdzakelijk bestaan 
uit personeel behorende tot de secties S2 en S3 . 

b. Te velde kan de commandopost van het bataljon , afhankelijk van de door de 'sJ gere eenheid 
opgedragen algemene locatie , worden ingericht in een daartoe geschikt gebouw, gebouwen
groep of terreingedeelte. Bij de keuze van de plaats dient rekening te worden gehouden 
met de beperkingen van de verbindingsmiddelen. De radio-apparatuur, die de bataljonsstaf 
ter beschikking heeft, staat veelal opgesteld in het verbindingscentrum van het bataljon. 
Bovendien staat hier de veldtelefooncentrale. 
De bat aljonscommandant bepaalt wie er werkzaam zijn op de bataljonscommandopost . In ver
band met kwetsbaarheid, maskeringsmogelijkheden en storing van de werkzaamheden , dient 
niet meer personeel op de commandopost aanwezig te zijn dari minimaal nodig is. In de 
regel zal kunnen worden volst aan met de bataljonsstaf minus de geestelijke verzorgers
groep, enig personeel van de verbindingsgroep en liaisonofficier(en) van andere eenheden 
eventueel met toegevoegd personeel . 
De volgende voertuigen eventueel met aanhangwagen kunnen bij de commandopost worden ge
parkeerd: de voertuigen van de bataljonsstaf m.u .v. de voertuigen van de geestelijke 
verzorgers, de voertuigen van de verbindingsgroep, voertuigen van liaisonofficieren en 
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ordonnansen . Voor de voertuigen van bezoekers wordt een gedekte "parkeer plaats bezoe
k ers " ingericht . Voor het overige is bij de commandopost aanwezig de uitru sting van de 
betref fende stafsecties . Legering vindt plaats buiten het commandopostgebied. 
Het personeel en mat eri eel van de staf, staf- en verzorgingscompagnie wordt veelal 
ondergebracht i n twee bivakken (c . q . kantonnementen of oordbivakken) welke in sommige 
geval l en tot één kunnen worden gecombineerd n . l . : 
- dat van het verzorgingspeloton dat zich, gecombineerd met de i ngerichte verdeelplaat - . 

sen , inde regel verder achterwaarts in het verzorgingsgebied van een grote eenheid 
bevindt , 

- dat van het restant , dat zich doorgaans op korte afstand van de commandopost bevindt 
(om de gedachte te bepalen 150 à 200 m), waardoor bewaking, huishoudelijke dienst , 
voed ing, verlichting door het aggregaat enz . worden vereenvoudigd . 

c . Teneinde het in de commandopost aanwezige personeel zo weinig mogeli jk te storen , ver
d i ent het aanbeveling : 
- de commandopost verboden terrein te verklaren voor eenieder die hier uit hoofde van 

zijn functie niet behoeft te zijn (ook de veiligheid vereist dit ), 
de maaltijden niet in de commandopost te doen gebruiken , doch i n het bivak van de 
s t afcompagnie , 
besprekingen met meer dan enkele deelnemers niet in de commandopost te doen houden , 
doch b . v. in de officiersmess bij de stafcompagnie , 
doorgaand verkeer niet door of onmiddellijk langs de commandopost te geleiden , de 
parkeerplaats voor bezoekers buiten de eigenlijke commandopost te houden en alle voer
tuigen, die niet om dienstredenen binnen de commandopost moeten zijn , de toegang te 
ontzeggen. 

d . Keu ze van de locatie en de beveiliging 

(1) De plaats van de commandopost wordt, indien dit niet door de hogere eenheid is ge
beurd , globaal bepaald door de bataljonscommandant, hiertoe geadviseerd door hoofd 
sectie S3 (na overleg met de kapitein verbindingen) . De nauwkeurige plaats van de 
commandopost wordt door hoofd sectie S1 bepaald. Het inrichten van een commando
post en het verplaatsen geschiedt eveneens onder leiding van hoofd sectie S1 . 
De juiste plaats en inrichting van de commandopost is sterk afhankelijk van omstan
digheden als: 
- de tactische toestand en de aard van de opdracht, 
- de beschikbare vuur- en zichtdekking , 
- de ruimte en eventuele bebouwing, 
- de aansluiting op een bestaand wegennet, 
- de mogelijkheden van een intern circuit, 
- de eventuele invloed van het terrein op het gebruik van de verbindingsapparatuur , 
- de mogelijkheden tot aansluiting van een lijnverbinding op een rasterknooppunt of 

een opstijgpunt van het civiele telefoonnet, 
- aanwezige hindernissen (i . v . m. vijandelijke patrouille- activiteiten , enz) , 
- de mogelijkheden voor een helistrip, 
- de hygi~nische omstandigheden . 
In het algemeen moet de commandopost zo centraal mogel i jk t . o . v. de genietroepen 
waarmee gewerkt wordt en zo dicht mogelijk bij de commandopost van de tactische 
eenheid die wordt gesteund gekozen worden . 

( 2 ) De beveiligi ng en verdediging van de commandopost wordt geregeld door de commandant 
van de staf , staf- en verzorgingscompagnie~ De alarmopstellingen dienen zo spoedig 
mogelijk te worden verkend en aangewezen . 
De beschikbare lichte en zware mitrailleurs alsmede de anti-tankwapenen (LAW) dienen 
te worden ingedeeld . 
Tot de maatregelen voor de beveiliging en verdediging behoren voorts het graven van 
schuttersputten en wapenopstellingen , alsmede het bij duisternis beoefenen van het 
innemen van deze opstellingen, het leggen van prikkelband , mijnenafsluitingen e.d ., 
en de camouflage- en sporendiscipline . 

e . De commandopost kan worden verplaatst in twee echelons of in één slag. Bij de verplaat
sing in twee echelons moet door het achterblijvende echelon in de oude commandopost het 
werk worden voortgezet tot de nieuwe commandopost in bedrijf is . De verbindingen van de 
oude commandopost mogen behoudens minder belangrijke , die naar het oordeel van de batal 
jonscommandant of diens vervanger kortstondi g gemist kunnen worden , niet worden verbr o
ken eer de nieuwe commandopost in bedrijf is . Verplaatsingen van de commandopost geschi e
den zo mogelijk op tijdstippen, dat de werkzaamheden niet op een hoogtepunt zijn (bij 
voorkeur des nachts) . 
Zi j vereisen een grondige voorbereiding. In alle gevallen dient een ordonnans nog enige 
tijd achter te blijven op de locatie van de oude commandopost indien deze is verlaten . 

f . Voor een mogelijke wijze van inrichten van de commandopost zie figuur 16. 
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Fig. 16 Mogelijke inrichting bataljonscommandopost 
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75. De beveiliging 

a. In de beveiligingsmaatregelen bij legering en werkzaamheden kan het volgende onderscheid 
worden gemaakt: 

(1) beveiliging tegen vijandelijke luchtaanvallen 
- actieve luchtverdediging met daarvoor geschikte wapens (alleen bij rechtstreekse 

aanval op het gebied, het object, enz.) 
- het instellen van luchtwachtposten 
- de verspreiding, de maskering en het graven van schuttersputten, 

( 2 ) beveiliging tegen vijandelijk optreden op de grond 
- alarmopstellingen 
- hindernissen 
- patrouillegang 
- het nemen van maatregelen tegen agenten, partijgangers en infiltranten, 

(3) voor de interne beveiliging van een legerings- of werkgebied kan een politiewacht 
worden aangewezen met als taak 
- beveiliging van objecten 
- patrouillegang in het gebied en de directe omgeving ervan 
- controle op het betreden en het verlaten van het gebied 
- toezicht op de burgerbevolking 
- controle op de camouflage en de verduistering 
- controle op het interne verkeer 
- de alarmering. 

(4) beveiligingsmaatregelen m.b.t. de burgerbevolking, zoals: 
- het instellen van verboden zones 
- het uitgeven van passen 
- het verwijderen van verdachte elementen. 

b . Omdat een geniebataljon haar werkzaamheden veelal in een uitgestrekt gebied verricht, 
zullen meerdere van eerdergenoemde maatregelen moeten worden gecoördineerd met andere 
eenheden . 

76. Geniesteun tijdens verplaatsingen 

a . Bij verplaatsingen van een eenheid kan steun van genietroepen nodig zijn. De ze steun 
zal in principe verleend worden door genietroepen die in het gebied waardoor verplaatst 
wordt de gebiedsverantwoordelijkheid hebben. 
Zijn hiervoor geen genietroepen aangewezen dan kunnen de genietroepen van de zich ver
plaatsende eenheid hiermee worden belast. Is dit een geniebataljon dan zal dit bataljon 
voor werkzaamheden aan de marswegen en aan het begin en het einde van de routes, deta
chementen vormen die buiten de feitelijke verplaatsing blijven en zich daarvoor of 
daarna zelfstandig verplaatsen. Het restant van het bataljon vormt één of meer marseen
heden, deel uitmakende van de zich langs de marswegèn verplaatsende colonnes. 
De door het geniebataljon i.c. de geformeerde detachementen te verrichten werkzaamheden 
zijn veelal : 

(1) bij verplaatsingen over de weg (met motorvoertuigen al of niet op rupsbanden en/of 
te voet): 
- verkenning van de marswegen en de daarin liggende kunstwerken o.m. om vast te 

stellen welke soorten voertuigen van elk der beschikbare routes kunnen gebruik 
maken (bij voorkeur een luchtverkenning aangevuld door een grondverkenning) , 

- plaatselijke herstellingen en onderhoudswerkzaamheden aan de benodigde wegen en 
kunstwerken, hieronder mede begrepen het versterken van bruggen, 

- aanmaken van brug- en vlotklasse aanduidingen, richtings- en andere waarschu
wingsborden; voor zover op de verkeersregeling betrekking hebbende in overleg met 
de Koninklijke marechaussee. 

Onder wegen hierbij eveneens te verstaan de wegen leidende van de locatiBs der 
eenheden naar de aanvangspunten en van de verspreidingspunten naar de toekomstige 
locaties der eenheden. 

(2) Bij verplaatsingen per spoor, vaartuig of vliegtuig: 
- als onder (1) vermeld voor wat betreft de wegen leidende van de locaties der een

heden naar de inlaadplaatsen en kaden, 
- verbeteren of aanleggen van laad- en losfaciliteiten als op- en afritten, laad-

bruggen, perrons, kaden en dergelijke. 
In uitzonderlijke omstandigheden (beschadigde emplacementen, tekorten aan vereiste 
transportmiddelen, ontbreken van de vereiste speciale genietroepen) kan het noodza
kelijk zijn de ingedeelde genietroepen te belasten met taken als het verleggen van de 
sporen, het aanbrengen van veranderingen aan vaartuigen en spoorwagons, teneinde be
paalde soorten materieel te kunnen laden e.d. 

(3) Bij verplaatsingen, gecombineerd uit die vermeld onder (1) en (2) b.v. de wielvoer
tuigen over de weg, de rupsvoertuigen per spoor, zullen de genietroepen de voor bei
de soorten verplaatsingen vermelde werkzaamheden hebben moeten uitvoeren. 

III-7 

Y-cie
.n

l



(4) Tot de aanvullende taken van de genietroepen bij verplaatsingen kunnen worden gere
kend: 
- geniewerkzaamheden in de nieuwe legeringsgebieden op het gebied van huisvesting, 

water- en stroomvoorziening, versterkingskunst, alsook aanleg van startbanen en 
terreinen lichte vliegtuigen en helikopters, 

- eventueel benodigde geniewerkzaamheden in verzamelgebieden, 
- watervoorziening zowel tijdens de verplaatsing als in de nieuwe legeringsgebieden 

c .q. de verzamelgebieden. 

b. De verplaatsing van het bataljon zelf 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

Het bataljon is met zijn organieke transportmiddelen volledig mobiel, onder voorbe
houd dat het motormaterieel voor 1oo% gebruiksgereed is en géén ander dan organiek 
materieel vervoerd behoeft te worden. Bij het formeren van colonnes moet er rekening 
mede worden gehouden dat : 
- de trekkers 6 ton met oplegger 25 ton, waarop een tractor , 
- de graafmachines op vrachtauto 6 ton en 
- de rijsporenbrug, 
de normale colonne niet altijd kunnen bijhouden en soms in verband met de gewichts
klasse dezelfde route niet kunnen volgen. 

Met deze voertuigen wordt veelal een aparte marseenheid geformeerd, waarin ook de 
zware voertuigen van de veldcompagnie~n worden ingedeeld . Deze marseenheid volgt 
vaak een andere route en heeft veelal een lagere marssnelheid. 

Voor vervoer per spoor , vaartuig of vliegtuig wordt verwezen naar het voorschrift 
VR 2-1120/7 "Velddienst" deel 7; verzorgingsverplaatsingen, ook bij deze verplaat
singen moet rekening worden gehouden met vooruitgezonden en na.komende detachementen . 

AFDELING B - DE INZET VAN HET GENIEBATALJON 

77. Principes die de inzet bepalen 

a. In hoofdstuk I punt 2 is de algemene taak van het bataljon omschreven . Deze taakomschrij 
ving sluit in feite alle werkzaamheden in, welke door een geniebataljon zouden kunnen 
worden verricht. 
De taak vloeit n . l. voort ui t en is afhankelijk van : 
- de indeling van het batalj on - al dan niet organiek - bij een hogere tactische eenheid , 
~ het operatiebevel van die hogere eenheid en - voor zover van toepassing - meer in het 

bijzonder de genieparagraaf (evt met bi jlagen) van dit bevel , waaruit de door het ge
niebataljon te vervullen taken rechtstreeks vo ortvloeien , 

- de opdracht van de hogere eenheid , die bepalend is voor de genietaken welke door het 
bataljon zullen moeten worden uitgevoerd. 

De ze taak blijft in bijna alle tactische omstandigheden zo omvangrijk in verhouding tot 
de beschikbare genietroepen, dat steeds uiterst economisch gebruik van deze troepen moet 
worden gemaakt . 

b. Enkele stelregels , die het economisch gebruik van het geniebataljon bevorderen zijn : 
- All een werkzaamheden behoren te worden opgedragen, die speciale technische vaardig

heid van het personeel vereisen of de inzet van s peciale geniewerktuigen of machines 
vergen. Alle overige werk zaamheden, ook al hebben zij een technische inslag, dienen 
door de andere wapens zelf te worden verricht. 
Het geniebataljon mag r.iet worden beschouwd als een bron van arbeidskrachten, tech
nici, monteurs of reserve-infanteristen die als individuele krachten , als voorwerkers 
of als werkploegen bij eenheden van andere wapens kunnen worden tewerkgesteld; even
min dient het geniebataljon als transporteenheid te worden gebruikt. 

- Tegen versnippering van krachten dient te worden gewaakt . 
De commandant van de tactische eenheid (brigade, divisie , legerkorps) is er overigens 
voor verantwoordelijk dat het beschikbare geniepotentieel zo efficiënt mogelijk wordt 
gebruikt. De opdracht aan het geniebataljon is gebaseerd op een plan waarin de voor de 
opdracht van de grote eenheid of formatie uit te voeren geniewerkzaamheden zijn ge
formuleerd, en verdeeld over de beschikbare genie- eenheden . Dit plan wordt vastgesteld 
door de commandant van de betrokken eenheid, die terzake wordt geadviseerd door zijn 
geniespeciale stafofficier . 

- Het geniebataljon moet in staat worden gesteld zijn werkzaamheden, althans de voorbe
reiding daartoe, in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vangen. 

- Hoewel genietroepen ook worden opgeleid voor het voeren van gevechten zal het genie
bataljon hiervoor slechts bij uitzondering worden ingezet . In de verdediging kan dit 
het geval zijn indien het voortbestaan van het geniebataljon of de hogere tactische 
eenheid, waartoe het geniebataljon behoort , in hoge mate wordt bedreigd. 
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- Het geniebataljon kan zijn opdracht ont v angen in de vorm van een rayon opdracht of een 
taakopdracht . 
- een r 5yonopdracht: dit is een opdracht waarbij in een bep~ald vak (gebied ) alle zich 

voordoende geniewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd ; 
- taakopdracht: dit is een vastomschreven opdracht, bestaande uit één of meer taken 

aan een bepaalde genie-eenheid; 
- een combinatie van beide; 

bijvoorbeeld het inrichten van een hindernisgordel als taakopdracht gecombineerd met 
een wegonderhoudsopdracht in een bepaald gebied als rayonopdracht . 

78 . De geniegrenzen 

a . Een geniegrens is een lijn, aangevende de begrenzing tot waar de (organiek) bij een 
( gr ote) eenheid of formatie ingedeelde genie-eenheid verantwoordelijk is voor alle genie
werkzaamheden . 

b . I n het algemeen wordt de genie- gebiedsverantwoordelijkheid aangegeven met grenzen, die 
- links en rechts samenvallen met grenzen van de te steunen t ac tische eenheid en 
- in de diepte worden vastgesteld naar de hoeveelheid en de aard der werkzaamheden . 

c . Indien in een brigadegebied door een geniebataljon in de vorm van een rayonopdracht 
werkzaamheden worden uitgevoerd, zal om de genie-gebiedsverantwoordelijkheid aan te ge
ven , de achtergrens van de pantsergeniecompagnie, die alsdan tevens de voorgrens vormt 
van het geniebataljon, moeten worden vastgesteld . 

79 . De groepering 

Het gros van de genietroepen van het legerkorps bevindt zich op legerkorpsniveau . Op divi
sieniveau bevinden zich organiek geen genie-eenheden. Daarom zal bij iedere gevechtsvorm 
een gedeelte van de legerkorpsgenietroepen moeten worden ingezet in de divisievakken . Per 
brigade wordt organi ek beschikt over een (pantser) geniecompagnie . Hoewel de eenheden van 
de brigade op beperkte schaal zelf (genie)technische werkzaamheden kunnen uitvoeren , zullen 
de brigade s in vele gevallen extra geniesteun behoeven van legerkorpsgenietroepen . Bij 
br igades in divisieverband zal de ze steun in het algemeen afkomstig zijn uit het door het 
legerkorps aan de divisie beschikbaar gestelde geniepotentieel . 
In principe wordt de genie- inzet geregeld op het hoogst mogelijke niveau en wordt getracht 
om de bestaande organieke verhoudingen zo veel mogelijk te continueren. 
De tactische commandant die geniepotentieel onder zijn bevelen heeft , kan: 
- dit potentieel geheel of gedeeltelijk onder bevel (ob ) of onder operationeel bevel (oob) 

van zijn ondercommandanten stellen , of 
_ dit potentieel geheel of gedeeltelijk onder zijn bevelen houden en er zijn eenheden mee 

steunen . 

De tactische commandant kan geniepotentieel onder zijn bevelen hebben doordat dit : 
- organiek bij zijn (grote) eenheid of formatie is ingedeeld; 
- onder zijn bevel is gesteld (ob); 
- onder zijn operationeel bevel is gesteld (oob). 
Een commandant kan met het geniepotentieel zijn eenheden doen steunen in de vorm van 
- algemene steun (as) 
- rechtstreekse steun (rs) 

80 . Al gemene steun (as) 

Dit is een vorm van steunverlening aan een (grote) eenheid/formatie door een genie-
eenheid die bij die (grote) eenheid/formatie organiek is ingedeeld dan wel onder (operatio
neel ) bevel is gesteld en waarbij de genie- eenheid werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de (grote) 
eenheid/formatie als geheel. Alle verzoeken/aanvragen om geniesteun worden door de onder
commandanten ingediend bij de commandant van de (grote) eenheid/formatie. 
De genie-spec iale stafofficier adviseert de tactische commandant omtrent de te verrichten 
werkzaamheden, rekening houdende met eventueel door deze commandant gegeven ri cht lijnen of 
vastgestelde prioriteiten . De door de tactische commandant gegeven opdracht(en ) aan de 
genie- eenheid(eenheden) worden opgenomen in het operatiebevel. De bestaande bevelsverhoudi ng 
ondergaat geen wijziging, evenmin als de verantwoordelijkheden t . a.v. de verzorging. 
Het in algemene steun uitvoeren van geniewerkzaamheden van de organieke eenheid brengt voor 
de genie-eenheid met zich mee, dat de organieke bevelslijnen, verbindingen, verzorgingskana
len en inlichtingenkanalen in tact blijven en dat versterkingen, meestal zonder r ugge spraal~ 
en dus zonder tijdverlies, kunnen worden ingeschakeld . De verhoudingen waarop de organisa
tie van de genietroepen berust, worden bij deze vorm van steunverlening het minst ver
stoord . 
Verlies van werktijd van schaarse machines of gespecialiseerd personeel wordt voorkomen 
doordat de coördinatie op het hoogste niveau plaats vindt. 
Steunverlening in de vorm van algemene steun leidt tot gecentraliseerde vo orbereiding en 
bevel voering en dientengevolge tot het meest economisch gebruik van de middelen. Deze vorm 
v an steunverlening dient daarom waar mogelijk te worden toegepast. Daar echter tussen het 
t i jdstip van indiening van een verzoek/aanvraag tot steun door een ondercommandant en de 
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uitvoering van het werk relatief veel tijd zal verlopen, kan dit in bepaalde gevallen een 
overwegend bezwaar zijn. Indien de tactische situatie een snelle inzet van genie-eenheden 
vereist, zal gekozen moeten worden voor een meer gedecentraliseerde leiding, waaruit dan 
een andere verhouding tussen steunende genie-eenheid en gesteunde eenheid zal ontstaan . 

81 . Rechtstreekse steun (rs) 

Dit is een vorm van steunverlening , waar bij een (grote) eenheid door een genie-eenheid die 
niet in enigerlei bevelsverhouding staat met de te steunen (grote) eenheid met voorrang 
wordt gesteund. 
De commandant van de genie-eenheid in rechtstreekse steun voert naar vermogen de werkzaam
heden uit, welke worden gewenst door de gesteunde commandant en in de door deze commandant 
vastgestelde prioriteiten. 
Het is mogelijk dat de hogere commandant , die de rechtstreekse steun bepaalt, hierbij be
pe r kingen stelt. Hij kan opdracht geven voor het met eerste prioriteit uitvoeren van een 
taak, die hoewel gelegen in het vak van de gesteunde (grote) eenheid, van groot belang wordt 
geacht voorde door hem gecommandeerde (grote) eenhe id/formatie in haar geheel. Ook kan hij 
bij uitzondering bepalen dat de rechtstreekse steun slechts wordt gegeven voor een door hem 
vastgesteld soort werkzaamheden . 
Indien een eenheid in rechtstreekse steun wordt gegeven houdt dit in dat : 
- aan de behoeften van de rechtstreeks gesteunde (grote) eenheid wordt voldaan; hierbij 

geldt als algemene regel, dat indien de genie-eenheid niet beschikt over de vereiste mid
delen voor de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden , deze middelen door de (grote) 
eenheid beschikbaar worden gesteld; 

- de organieke bevelslijnen, verbindingen , verzorgingskanalen en inlichtingenkanalen van 
de genie- eenheid in tact blijven; 

- de hogere geniecommandant de mogelijkheid behoudt een zekere mate van invloed op de ge-. 
niewerkzaamheden uit te oefenen; 

- de steunverlenende genie-eenheid voor een bepaalde periode en/of voor bepaalde taken 
gebonden is aan de gesteunde (grote) eenheid, waardoor de voordelen van volledig gecen
traliseerde leiding , zoals het geval is bij algemene steun , grotendeels verloren gaan . 

De commandant van een genie-eenheid in rechtstreekse steun moet niet alleen de wensen van 
de gesteunde (grote) eenheid kunnen vernemen , doch ook alle vereiste inlichtingen aan de ze 
(grote) eenheid kunnen verschaffen. Hij meet derhalve zorgdragen voor een verbinding en/of 
liaison met de te steunen (grote) eenheid en blijft bovendien in het verbindingsnet van de 
eenheid waartoe hij organiek behoort. 
De commandant van de genie-eenheid in rechtstreekse steun blijft onder de bevelen van zijn 
organieke commandant en houdt deze doorlopend op de hoogte van de toestand bij zijn een
heid, de verrichte werkzaamheden en eventueel overige bijzonderheden. 
Deze hogere commandant kan daardoor enerzijds beoordelen of geen genie-capaciteit onbenut 
blijft en anderzijds op eenvoudige wijze extra middelen inzetten indien dit door hem nood
zakelijk wordt geacht . 
Rechtstreekse steun verdient de voorkeur in situaties waarin de gesteunde (grote) eenheid 
een grotere mate van zelfstandigheid heeft bij de uitvoering van haar taak en een nauwe 
coördinatie tussen de tactische en de genietaak noodzakelijk is, of in gevallen waarin de 
gesteunde (grote) eenheid over een bepaald genie-potentieel moet beschikken om snel urgente 
taken te kunnen uitvoeren. 

82 . Onder bevel (ob) 

Een genie-eenheid die onder bevel is gesteld van een (grote) eenheid ontvangt zowel de op
drachten als de verzorging van deze (grote) eenheid . De commandant, die de genie-eenheid 
onder bevel heeft gekregen , is volledig verantwoordelijk voor de inzet hiervan en kan - zij 
het in noodgevallen - de genie-eenheid ook andere dan genietechnische werkzaamheden laten 
verrichten, hij kan de genie eenheid inzetten in algemene steun van zijn eenheid of in 
rechtstreekse steun van een van zijn ondergeschikte eenheden. Deze bevelsverhouding houdt 
in, dat de onder bevel gestelde genie- eenheid: 
- uitsluitend werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de (grote) eenheid waarbij zij onder 

bevel is gesteld; 
- met haar verbindingsmiddelen is opgenomen in het net van de (grote) eenheid waarbij zij 

onder bevel is gesteld; 
- geheel wordt verzorgd door de (grote) eenheid waarbij zij onder bevel is gesteld, tenzij 

bij de onder bevel stelling anders is bepaald ; 
- haar inlichtingen ontvangt van en verstrekt aan de (grote) eenheid waarbij zij onder be

vel is gesteld; 
versterkingen ontvangt door de zorg van de commandant van de (grote) eenheid waarbij zij 
onder bevel is gesteld . 

De uit onder bevelstelling voortvloeiende gevolgen zijn 
- de organieke bevelslijnen met de naast hogere geniecommandant worden verbroken; 
- de situatie waarin de onder bevel gestelde genie-eenheid verkeert is daardoor niet steeds 

of slechts met vertraging bekend bij de organieke commandant; 
- verzoeken om extra steun kunnen deze commandant slechts bereiken via de tactische bevels

lijn ; 
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- de verzorgingsverantwoordelijkheid gaat over naar de nieuwe eenheid. 

In de praktijk zal dit laatste neerkomen op het volgende : 
- indien het bataljon in zijn geheel onder bevel wordt gesteld zal het organieke verzor

gingspeloton normaal kunnen functioneren, met dien verstande dat het wellicht terugvalt 
op een ander t reinenbatalj on of verzorgingsgebied; 

- indien delen van het bataljon onder bevel worden gesteld gaat de verzorgingsverantwoor
delijkheid over naar het nieuwe onderdeel . De verzorging zal wellicht kunnen worden ver
eenvoudigd door een gedeelte van het ver zorgingspeloton , b.v. een vrachtauto 3 ton, een 
vrachtauto¼ ton gewondentransport en enig personeel mee onder bevel te stellen. 

Het is duidelijk dat onder bevel stelling afbreuk doet aan een doeltreffende coördinatie 
van de genie- inspanning in zijn geheel binnen de grotere eenheid. Anderzijds is het voor
deel voor een tactische onder commandant daarin gelegen dat weinig tijd verloopt tussen de 
aanvraag voor en de aanvang van bepaalde werkzaamheden . 
Onder bevel stelling kan nodig zijn in geval len waarin, i .v. m •. de grote afstanden, de ver
bindingen van een genie- eenheid met de organi eke genie-commandant niet kunnen worden ge
handhaafd, bij de ondersteuning van eenheden met een zelfstandige opdracht of bij gevechts
acties waarvan het verloop niet of moeilijk kan worden voorspeld . Ook kan onder bevel stel 
ling nodig zijn in geval len waarin delen van de onder bevel te stellen genie-eenheid op hun 
beurt noodzakelijker wijze onder (oper ationeel) bevel moeten kunnen worden gesteld van ele
menten van de (grote) eenheid waarbij de onder bevel stelling heeft plaats gevonden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als een groep van een geniepeloton onder bevel gesteld moet worden 
van het voorste echelon van een voorhoedebataljon. 
Tenslotte kan het op lager niveau gewenst zijn , een genie - eenheid onder bevel te stellen 
indien dit de enige mogelijkheid is om de verzorging te garanderen . 

83 . Onder operationeel bevel (oob) 

De commandant van een genie - eenheid, die onder operationeel bevel is gesteld van een 
(grote) eenheid, ontvangt zijn bevelen - ook voor de uitvoering van geniewerkzaamheden -
van de commandant van de (grote) eenheid onder wiens operationeel bevel hij is gesteld. 
Ook in dit geval kan de commandant die de geni e-eenheid onder operationeel bevel heeft ge
kregen in noodgevallen de genie- eenheid andere dan genietechnische werkzaamheden laten 
verrichten. De ze bevelsverhouding houdt in, dat de onder operationeel bevel gestelde genie
eenheid uitsluitend werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de (grote) eenheid waarbij zij 
onder operationeel bevel is gesteld . De ver zo rging van de genie-eenheid blijft, m. u . v . het 
aanvragen van kl IV goederen , een verantwoordelijkheid van de commandant van de genie-een
heid waartoe de onder operationeel bevel gestelde genie-eenheid organiek behoort of waar bij 
deze genie- eenheid tevoren onder bevel gesteld is. 
Alle inlichtingenworden ontvangen van en verstrekt aan de (grote) eenheid waarbij onder 
operationeel bevel gesteld. 
De uit onder operationeel bevel stelling voortvloeiende gevolgen zijn dezelfde als vermeld 
bij onder bevel stelling, uitgezonderd het in het laatste punt gestelde t.a. v. de bevoor
r ading. 
De organieke geniecommandant is na korte tijd niet meer op de hoogte van de toestand bij de 
onder operationeel bevel gestelde genie- eenheid en kan de geniewerkzaamheden logistiek niet 
meer steunen indien door te grote afstanden de organieke verbindingen middels het verzor
gingsnet niet kunnen worden gehandhaafd. Deze bevelsverhouding dient dan ook van korte duur 
te zijn en bij voorkeur te worden beperkt tot volledig (ook logistiek) voorbereide acties. 

84 . Overzicht steunverleningen en bevelsverhoudingen 

a. De volgende tabel is ook van toepassing wanneer een compagnie of peloton in een bepaalde 
relatie staat tot een tactische eenheid van welk niveau ook. 
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Bevel s Taak Bev elen Verzorging Verbinding Versterking Inln 
verh van : door : met: door: aan : 

As Werkzaamheden Or g C Org ehd Org ehd Org ehd Org ehd 
tbv org ehd 

Rs 1 ) Verzoeken Org C Org ehd 1 ) Org ehd 1 ) Org ehd 
van ehd (+ v erzoeken 

2) Ls/ Rd verb Org ehd 2) Voorzover 
waarbij in rs C ehd met ehd (op verzoek nuttig aan 

2 ) Werkzaamhe-
waarbij in waarbij in C ehd te steunen 

den tbv org Rs) Rs (van ehd in Rs ) ehd 
ehd naar te steu-

nen ehd ) 

Oob Uitsluitend C ehd Org ehd Ehd waarbij oob Gemeen'- Ehd waar-
tbv ehd waarbij + org ehd voor s chappelij- bij oob 
waarbij oob oob vzg ke C van 

org ehd 
waarbi j oob 

Ob Uitsluitend C ehd Ehd Ehd Gemeen- Ehd waar-
tbv ehd waar- waarbij waarbij waarbij schappelij- bij ob 
bij ob ob ob ob ke C van 

org ehd en 
ehd waarbij 
ob 

b . Voorbeeld bevelsverhouding en steunverlening 

prganiek ingedeelde genie 
Lk 

div 
·2 ) 

2 ) 
brig 

2 ) 
bat 

1) ob in huidige divisie-organisati e niet mogelijk 

2) + zelfstandige ehdn op zelfde bevelsniveau. 

85 . Vormen van steunverlening en bevelsverhouding tussen genie- eenheden onderling 

a. Binnen het geniebataljon 

Binnen het geniebataljon zul len veelal de bevelsverhoudingen onder bevel zijn zoals 
b . v . : 
een tractor rups D7 , compressor op vrachtauto, rijsporenbrug of kraangraafmachine op 
vrachtauto uit de staf , staf- en verzorgingscompagnie onder bevel van een genie
compagnie/- peloton . In deze gevallen moet een evenredig deel van het onderhouds- en 
bevoorradingspotentieel ter ondersteuning uit de staf , staf- en verzorgingscompagnie 
van het geniebataljon worden medegegeven , ten koste van de meest efficiënte gecen
traliseerde inzet . 

b . Niet organiek behorend tot het geniebataljon 

Indien het geniebataljon wordt versterkt met andere genie- eenheden (compagnie of 
kleiner), dan worden deze in het algemeen onder bevel · van het bataljon gesteld. 
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86 . Geniesteun aan de pantser ( i nfanterie ) brigade 

Bij de brigade is organiek ingedeeld een pantsergeniecompagnie , waarvan de commandant tevens 
de genie- adviseur is van de brigadecommandant . 
Voor de uitvoering van de opdracht kan extra genie noodzakelijk zijn . Indien deze steun het 
geniebataljon betreft , of delen daarvan , moet bij de bepaling van de inzet, wel word en gere
aliseerd , dat een genieveldpeloton niet hetzelfde is als een pantsergeniepeloton ; door het 
totaal ontbreken van enige pantsering is optreden in de voorste lijn t e zamen met ge
pantseerde infanterie en tanks voor een genievel dpeloton niet re~el. 
Daar de commandant van de pantsergeniecompagnie de genie- adviseur i s en blijft van de briga
decommandant, zal hij ook adviseren inzake de wijze van inzet van de steunende genie , waar
bij hij zonodig in overleg treedt met de commandant van de steunende genie- eenheid . 
Wegens het ontbreken van een staf bij de commandant pantser geniecompagnie, kan een stafde
tachement uit het geniebatal jon hem dan helpen bij zijn adviserende taak . 
De wijze van steunverlening door een geniebataljon aan een brigade kan in de meeste gevallen 
in de vorm van rechtstreekse steun geschieden , waardoor een bevelsverhouding in de vorm van 
onder (operationeel) bevel beperkt kan blijven tot die gevallen waarin de omstandigheden dit 
noodzakelijk maken . 

87 . Geniesteun aan de pantser (infanterie ) divisie 

De divisie heeft organiek geen genietroepen , wel is in de staf van de divisiecommandant op
genomen een divisiegenie-officier (dgo) , genie- adviseur van de divisiecommandant . 
Indien een geniebataljon onder operationeel bevel van de divisie wordt gesteld, zal de 
divisiegenie- officier adviseur blijven , doch hij zal nauw overleg plegen met de bataljons
commandant en de staf van het bataljon zal ook hier moeten helpen om de adviserende taak 
van de divisiegenie-officier mogelijk te maken. 
De steun van een geniebataljon aan de divisie zal rechtstreekse steun of onder operationeel 
bevel zijn , de divisie kan op haar beurt het geniebataljon in algemene steun houden of ge
heel of gedeeltelijk ter versterking aan de brigade(s) in rechtstreekse steun geven of zo 
nodig onder (operationeel) bevel van de brigade(s) stellen . 

AFDELING C - HET GENIEBATALJON EN HET GEVECHT 

88 . Algemeen 

De algemene richtlijnen zijn opgenomen in VS 2- 1386 "Gevechtshandleiding" , een korte samen
vatting hiervan en de steun daarbij door het geniebataljon volgt i n de volgende paragra
feri . 

89 . Afgeleide taken ' bij de gevechtsvoering 

De hoofdtaak van de grote eenheden (divisie en brigade) bestaat ui t het voeren van 
- het aanvallende gevecht ; 
- het verdedigende gevecht ; 
- het vertragende gevecht . 
Om een doeltreffend tactisch optreden in deze drie gevechtsvormen mogelijk te maken dient 
een aantal afgeleide taken door deze bevelsniveaux te worden vervuld. 
Tot deze afgeleide taken worden gerekend : 
- gevechtsveldbewaking 
- beveiliging 
- tactische verplaatsingen 
- gevechtshandelingen in overgangsfasen . 
Geniesteun zal hierbij veelal noodzakelijk zijn . 

90 . Gevechtsveldbewaking 

a . Gevechtsveldbewaking omvat de voortdurende , systematische en veelzijdige activiteit op 
het gevechtsveld ter opsporing en t i jdige verwerv ing van gegevens omtrent de vijand , het 
terrein en het weer ; zij bestaat uit een reeks van actieve handelingen , t . w. de verken
ningen, aangevuld met de meer passieve waarneming . 

b . Voor het geniebataljon kan dat inhouden : 

(1) het verkrijgen van gegevens omtrent : 

(a) de begaanbaarheid van het terrein , inclusi ef de toestand van wegen , bruggen , 
e . d . ; 

(b) de waarde van hindernissen , inclusief b . v . die , welke zijn veroorzaakt door 
kernwapens en nucleaire vernielingsl adingen ; 

(c) de invloed van weersomstandigheden hierop ; 

(2) het indelen van genie bij versterkte eenheden , die een gewelddadige verkenning die
nen uit te voeren . 
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c . Aan een snelle rapportage dient bijzondere aandacht te worden best eed. Hierbij moet 
worden nagegaan of i ~v . m. de uit te geven opdrachten tijdelijk moet worden afgeweken 
van de voor de rapportage geldende vaste orders o.a. t en aanzien van de verbindings
systemen , procedures en/ of tijdstippen van indienen. 

91 . Beveiliging 

a . Beveiliging omvat alle beschermingsmaatregelen van actieve of passieve aard, die ten 
doel hebben: 

(1) de eigen troepeneenheden alsmede de voor hun optreden belangrijke inrichtingen, 
objecten en gebieden te vrijwaren voor de nadelige invloed van vijandelijke activi
teiten; 

(2 ) de commandant ti j d en r u imte te verschaffen voor het opstel l en en uitvoeren van zijn 
plannen en/ of maatregelen . 

b . Bev eiliging kan worden verkregen door: 

(1) maatregelen die als passief kunnen worden aangemerkt, met name: 

(a) versluiering en camouflage (waaronder maskering) , misleiding, geheimhouding; 

(b) verspreide opstellingen van troepen en staven; 

(c) gebruikmaking van versterkingen , hindernissen en goede dekkingen; 

(d) op beveiliging gerichte groepering van eenheden; 

(e) goed werkende inlichtingen- en contra-inlichtingendienst; 

(f) waarnemings- en alarmeringssystemen. 

Het merendeel van de passieve beveiligingsmaatregelen kan worden vastgelegd in vaste 
orders; 

(2) maatregelen die als actief kunnen worden aangemerkt, o . m. 

(a) het uitzenden van beveiligende troepen; 

(b) het uitschakelen van vijandelijke troepen en wapensystemen, die een rechtstreek
se bedreiging vormen voor de eigen gevechtskracht. 

c . Mogelijke taken van het geniebataljon bij de beveiliging: 

(1) het verlenen van steun of het geven van advies bij het maken van schijnopstellingen 
en het uitvoeren van camouflage werkzaamheden; 

(2) het maken van veldversterkingen waaronder dekkingen en hindernissen; 

(3) het steunen van troepen die met actieve beveiligingsmaatregelen worden belast; 

(4) steun bij het bestrijden van door de lucht vervoerde of van ge!nfiltreerde troepen 
alsmede van guerilla's, b.v. door het onbruikbaar maken van mogelijke landings- en 
afwerpterreinen en door het aanleggen van hindernissen rond verzorgingsgebieden en 
andere belangrijke inrichtingen en objecten; 

(5) het tegengaan of het beperken van het optreden te water (b . v. door het aanbrengen van 
versperringen en/of mijnenvelden op de meest waarschijnlijke landingsplaatsen). 

d. Het geniebataljon of zelfstandig optredende delen ervan dienen zelf te voorzien in de 
nabijbeveiliging (globaal tot een afstand van 500 meter) . 

92 . Tactische verplaatsingen 

a . Tactische verplaatsingen worden uitgevoerd met de nadruk op het handhaven van gevechts
vaardige groeperingen, omdat wordt aangenomen dat spoedige gevechtsaanraking met de 
vijand op de grond kan worden verkregen . Een tactische verplaatsing heeft ten doel de 
troepen op de juiste tijd de gewenste plaats te doen bereiken in een conditie en een 
formatie , die de beste waarborgen bieden voor het uitvoeren van de volgende opdracht. 
Een tactische verplaatsing in de richting van de vijand wordt opmars genoemd; een tac
tische verplaatsing waarbij de troepeneenhe id zich van de vijand verwijdert wordt terug
~ genoemd . 

b . De taken van het geniebataljon of delen daar van bij tactische verplaatsingen zullen in 
hoofdzaak gericht zijn op het vergemakkelijken van de verplaatsing van de divisie/ 
brigade-eenheden. 
De volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 

(1) het ruimen van hindernissen en/of het maken van doorgangen ; 

(2) het maken van overgangen met behulp van rijsporenbruggen of andere middelen; 

(3 ) het verbeteren van door de voorste genie-eenheden provisorisch gemaakte doorgangen/ 
overgangen; 

(4) het stellen van hindernissen op de flanken; 
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(5) het openhouden van wegen ; 

(6) het uitvoeren van genieverkenningen . 

Bij de terugtocht dient bovendien rekening te worden gehouden met : 
- het stellen van hindernissen om de achtervolgende vijand te vertragen ; 
- het vernielen van (genie) voorraden. 

c . Bij de opmars zal de genie worden ingedeeld bij beveiljgende of verkennende eenheden 
en bij de hoofdmacht op iedere mars r oute c . q . as van beweging of in ieder marsvak . 
Het geniebataljon zal voornamelijk samenwerken met de hoofdmacht , de pantsergenie 
en de verkenningsgroepen uit de stafcompagnie van de geniegroep met de beveiligende een
heden dan wel met de voorhoede . 
Bij de terugtocht zal een groter deel van de genietaken in het kader van de gebiedsver
antwoordelijkheid door geniebataljons in rechtstreekse of in algemene steun worden ver
richt . 

d. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van tactische verplaatsingen is een gecentrali
seerde tactische bevelvoering noodzakelijk . De tactische ondercommandanten dienen daar
bij over voldoende eigen middelen te beschikken . Ze zullen derhalve ondermeer genie on
der (operationeel) bevel krijgen . Het geniebataljon zal dus delen afsplitsen en gedecen
traliseerd optreden . Met het geniebataljon (minu s) kan in een van de marsvakken een 
zwaartepunt worden gevormd. De bij de tactische ondercommandanten onder (operationeel) 
bevel gestelde genie- eenheden zullen delen van specialistische compagnie~n of van de 
staf , staf- en verzorgingscompagnie onder bevel krijgen . 

e . Doeltreffende maatregelen dienen te worden genomen voor de beveiliging tegen luchtaan
vallen . 

93 . Gevechtshandelingen in overgangsfasen 

a . Soorten: 

Gevechtshandelingen in overgangsfasen 

(1) vinden plaats: 

(a) tussen een tactische verplaatsing en een gevecht , of omgekeer d ; 

(b) als een tussenfase tijdens het gevecht ; 

(2) en kunnen bestaan uit : 

(a) het ontmoetingsgevecht; 

(b) de achtervolging; 

(c) de infiltratie ; 

(d) het overnemen c . q . het overdragen van het gevechtscontact; 

(e ) het afbreken van het gevecht ; 

(f) het contact maken met eigen troepen . 

b . Het ontmoetingsgevecht 

(1) Algemeen 
Het ontmoetingsgevecht vindt plaats wanneer niet of niet volledig in een gevechts
groepering ontplooide troepen in contact komen met een al of niet in beweging zijnde 
vijandelijke troepeneenheid waaromtrent onvoldoende inlichtingen beschikbaar zijn . 
Ontmoetingsgevechten komen voornamelijk voor op de , aan een di visie , ondergeschikte 
niveaux en worden gekenmerkt door de factoren verrassing , initiatief en snelheid 
van handelen. 

(2) Steun door het geniebataljon : 
De geniesteun zal meestal worden gegeven door de organieke (pantser) genie , het ge
niebataljon zal veelal pas in de erop volgende fase worden ingezet . 

c . De achtervolging 

(1) Algemeen 
De achtervolging heeft ten doel de volledige desintegratie en buitengevecht-stelling 
van de zich losmakende en terugtrekkende vijandelijke hoofdmacht te bewerkstelligen . 
De achtervolging dient verrassend en snel te geschieden, vergt een uiterste kracht
inspanning van eigen troepen en vraagt risico ' s . Tactische eenheden zullen als op
dracht krijgen doelen in de diepte zo snel mogelijk te berBiken waarbij bij voorkeur 
gebruik zal worden gemaakt van wegen . 

(2) Steun door het geniebataljon : 
De genie wordt op dezelfde manier als bij de tactische verplaatsingen ingezet , n . l . 
onder (operationeel) bevel van de tactische eenheden . De voornaamste taken liggen op 
op het gebied van het openen/in stand houden van routes . Daarnaast zullen delen van 
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het bataljon ingezet kunnen worden t.b.v. het stellen van hindernissen voor de flank
beveiliging en het uitvoeren van genieverkenningen . Het onschadelijk maken van 
reeds door de vijand voorbereide brugvernieling, enz . , zal meestal een taak zijn 
van de pantsergenie. 

d. De infiltratie 

( 1 ) Al gemeen 
De infiltratie is het voorshands zo onopgemerkt mogelijk binnendringen dan wel het 
opzettelijk achterblijven van eigen troepen in door de vijand bewaakt doch niet ge
heel beheerst gebied . 
Twee infiltratiemethoden worden onderscheiden : 
- de stille methode 
- de openlijke methode . 
De infiltratie kan door de grote eenheid worden toegepast als inleidende gevechts
actie ter verbetering van de uitgangssituatie voor het gevecht en/of voor het ver
krijgen van nadere gegevens omtrent terrein en vijand. 

(2) Steun door het geniebataljon: 
Genie-eenheden kunnen de volgende opdrachten krijgen: 
- het uitvoeren van genieverkenningen; 
- het verstoren van vijandelijke voorbereidingen door vernielingen (ook van mate-

rieel) en het aanbrengen van storende mijnenvelden; 
- het maken van doorgangen door vijandelijke hindernissen; 
- het onschadelijk maken van vijandelijke vernielingsvoorbereidingen. 
Wordt de infiltratie uitgevoerd volgens de stille methode dan worden de opdrachten 
veelal te voet uitgevoerd en kunnen delen van het geniebataljon hiervoor worden aan
gewezen. Bij de infiltratie, uitgevoerd volgens de openlijke methode , kunnen ge
mechaniseerde eenheden worden ingezet waarbij het de voorkeur verdient pantsergenie
eenheden in te delen. Wordt infiltratie uitgevoerd over water dan kan het genieba
taljon worden belast met de planning en uitvoering van de inzet en de bediening van 
de overgangsmiddelen. 
De bevelsverhouding van delen van het geniebataljon tot de tactische eenheid die 
wordt gesteund, zal veelal onder bevel of onder operationeel bevel zijn . De steun
verlening met overzetmiddelen zal meestal in rechtstreekse steun worden uitgevoerd . 

e . Het overnemen e . g . het overdragen van het gevechtscontact 

( 1) Algemeen 
Het overnemen c . q. overdragen van het gevechtscontact kan worden toegepast door 
- doorschrijding, of door 
- aflossing. 
Hierbij dient een nauwe coördinatie plaats te vinden tussen de oorspronkelijke en 
de nieuwe commandant. De verantwoordelijkheid voor deze coördinatie en de regeling 
in details berust bij de commandant die het gevechtscontact overneemt. 
Misleiding en versluiering zijn van groot belang; de gevechtshandeling vindt bij 
voorkeur plaats bij duisternis of slecht zicht . 

(2) Steun door het geniebataljon 
De gebiedsverantwoordelijkheid bij een doorschri,jding berust bij de te doorschrij 
den eenheid. Geniesteun gedurende een doorschrijding wordt derhalve geleverd door 
de genie , die de commandant van de te doorschrijden eenheid steunt . De taken zullen 
zich veelal beperken tot het verkennen en openhouden van wegen en routes en het ma
ken van doorgangen door eigen hindernissen t.b . v. de doorschrijdende eenheid. 
Een aflossinf waarbij eenheden zijn betrokken die organiek of tijdelijk genie- een
heden onderoperationeel) bevel hebben, geeft tevens een wisseling van gebiedsver
antwoordelijkheid op geniegebied. 
Een uitgebreide overdracht van gegevens van de oude aan de nieuwe geniecommandant is 
geboden, speciaal met betrekking tot begaanbaarheid, wegen, hindernissen, overgangen 
vernielingsvoorbereidingen, geniev0orraden e.d. 

f . Het afbreken van het gevecht 

( 1 ) Al gemeen 
Het afbreken van het gevecht is een gevechtshandeling met als doel zich van de 
vijand los te maken. De gevechtshandeling kan zowel bij daglicht als bij duisternis 
plaatsvinden, maar zal zo mogelijk tijdens een periode van slecht zicht geschieden . 

(2) Steun door het geniebataljon 
De geniesteun zal voornamelijk bestaan uit het voorbereiden en stellen v3.Il hinder
nissen. De pantsergeniecompagnie zal hierbij doorgangen sluiten en de uitgestelde 
vernielingen stellen. 

g . Het contact maken met eigen troepen 

( 1 ) Algemeen 
Het onder gevechtsomstandigheden contact maken met elders eveneens in gevechtscon
tact zijnde eigen troepen is een veelvuldig voorkomende gevechtshandeling. Het wordt 
uitgevoerd als een aanvallend gevecht behalve bij het opnemen in de eigen stellingen 
van terugkerende verkennende of beveiligende eenheden. 
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(2) Steun door het geniebataljon 
Deze zal in het eerste geval conform zij n aan de steun bij het aanvall ende gevecht 
en in het tweede geval bestaan uit het maken van doorgangen in en/of overgangen over 
eigen hindernissen . 

94 . Het aanvallende gevecht 

a . Algemeen 

Het aanvallende gevecht is de gevechtsvorm waarbij de beschikbare middelen worden inge
zet met als doel het buitengevechtstellen van de vijand in een bepaald gebied en/of het 
vermeesteren van een bepaald gebied . 
Bij de behandeling van het aanvallende gevecht is er van uitgegaan dat de rivierover
gang , ook tactisch gezien , een bijzonder aspect hiervan vertegenwoordigt . Dit onderwerp 
wordt uitgebreider dan de andere ond.e1·w8l·µen , afzonderlijk in bijlage A behandeld. 

b . Manoeuvre 

(1) Tijdens het aanvallende gevecht kan de manoeuvre worden uitgevoerd als een van de 
volgende drie vormen, t . w. 

(a) een doorbreking 

(b) een omvatting , of als 

(c) een omtrekking 

(2) De beschikbare manoeuvre- eenheden worden doorgaans verdeeld over : 

( a) hoofdaanval 

(b) nevenaanval(len) 

(c) reserve(s) 

( d) schijnaanval ( 1 en) , 

(3) De handelingen , die meestal bij een doorbreking , doch soms ook bij bepaalde delen 
van een omvatting of omtrekking worden onderscheiden , zijn 

(a) de inleidende gevechtsacties 

(b) de inbraak in het vijandelijk weerstandgebied 

(c) de doorbraak door de vijandelijk verdediging 

(d) de voortzetting van het aanvallende gevecht ter vermeestering van het aanvals
doel . 

c . Het optreden van het geniebataljon 

(1) In de voorbereidingsfase kan het geniebataljon worden belast met 

(a) genieverkenningen ; 

(b) het openen of openhouden van opmars- of aanvalsroutes gelegen in eigen gebied 
o.a. door wegherstel en/of het bouwen of versterken van bruggen en veren ; 

(c) het stellen van hindernissen in het kader van de beveiliging; 

(d) het uitvoeren van misleidingswerken . 

(2) Tijdens de uitvoering van het aanvallende gevecht kan het geniebataljon worden be
last met : 

(a) het uitbreiden en verbeteren van provisorische door- en overgangen, welke door 
de pantsergeniecompagnie zijn gemaakt; 

(b) het openhouden van , voor de aanvallende echelons belangrijke wegen; 

(c) het stellen van hindernissen o . a . door het leggen van mijnenvelden en het stel
len van vernielingen op open flanken die kunnen ontstaan bij de voortzetting van 
de aanval na een geslaagde doorbraak ; 

(d) aanleg van start- en landingsbanen voor lichte vliegtuigen en helikopters; 

(e) het openhouden van hoofdaanvoerwegen . 

(3 ) Na het bereiken van het aanvalsdoel kan het geniebataljon werkzaamheden uitvoeren 
zoals o . a . : 

(a) het stellen van hindernissen op mogelijke vijandelijke naderingen; 

(b) het verbeteren van schootsvelden ; 

(c) het maken van rompgedekte opstellingen ; 

(d) het openhouden van hoofdaanvoerwegen . 

(4) Tijdens alle fasen van het aanvallende gevecht dient rekening te worden gehouden met 
het leveren van steun bij de verplaatsingen van kernwapeneenheden, veelal met prio
riteit boven alle andere genietaken . 
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d. Aan de genie-inzet zal een grondige voorbereiding voorafgaan o.a. door het verzamelen 
van genie-inlichtingen. De hiervoor benodigde gegevens worden verkregen: 

(1) door een grondige terreinstudie met betrekking tot : 

(a) begaanbaarheid van het terrein ; 

(b) toestand van het wegennet; 

(c) natuurlijke hindernissen; 

(d) vijandelijke hindernis-mogelijkheden . 

( 2 ) uit de terreindocumentatie van hogere en neveneenheden ; 

(3) door het indelen van genieverkenningsgroep(en) bij verkenningseenheden; 

(4) door het indelen van geniepersoneel bij verkenningspatrouilles; 

(5) door het bestuderen van recente luchtfoto's; 

(6) door het uitvoeren van verkenningen per helikopter (tot voorste lijn eigen troepen). 

e. Aan de hand van het besluit van de tactische commandant, eventueel aangevuld met· diens 
gevechtsplan , en rekening houdende met de verkregen genie-inlicht ingen zal de inzet en 
de groepering van de genie- eenheden worden bepaal d. Doordat snelheid van handelen 
primair is bij deze gevechtsvorm zullen delen van het bataljon (compagnie c . q. peloton ), 
voorzien van de ge~igende middelen vrijwel altijd in rechtstreekse steun of onder (ope
rationeel) bevel van de (voor) divisies/brigades moeten worden gegeven. Indien het ge
vecht van korte duur is en over geringe diepte wordt gevoerd zal de keuze vallen op 
rechtstreekse steun of onder operationeel bevel en in andere gevallen, voor zover mogelijk, 
bij voorkeur op onder bevel . 
Het zwaartepunt van de geniesteun dient overeen te komen met het zwaartepunt in het aan
valsplan. 
Indien het waarschijnlijk is dat gedurende het aanvallende gevecht bepaalde geniemiddel
len nodig zijn, dienen deze dusdanig in de groepering te worden opgenomen dat snelle 
inzet mogelijk is. 

95 . Het verdedigende gevecht 

a. Algemeen 

Het verdedigende gevecht is de gevechtsvorm waarbij in een bepaald gebied de beschik
bare middelen worden aangewend voor het buitengevecht stellen van de in dat gebied bin
nengedrongen vijand en/of tot behoud van essentieel gebied. 

b . Manoeuvre 

Het verdedigende gevecht wordt gekenmerk door een combinatie van gevechtsacties . Aller
eerst dient het tempo en de richting van de vijandelijke aanval onder controle te worden 
gebracht door de plaatseli.ike uitvoering van 
- vertragende gevechtsacties, dan wel 
- verdedigende gevechtsacties in een toegewezen vak of het standhouden in een steunpunt 

c . q . grendelstelling en door 
- aanval~acties, b ~v . vooral op de flanken van vijandelijke troepen . 
Tenslotte wordt de beslisBende fase in het verdedigende gevecht gevormd door het concen- . 
treren en inzetten van voldoende middelen om d.m . v . tegenaanvallen de in het eigen gebied 
binnengedrongen vijandelijke aanvalstroepen buiten gevecht te stellen. 

c. Het optreden van het geniebataljon 

(1) In de voorbereidingsfase kan het geniebataljon worden belast met : 

(a) het uitvoeren van genieverkenningen; 

(b) het voorbereiden en (gedeeltelijk) uitvoeren van hindernissen overeenkomstig het 
hindernissenplan; 

(c) het leveren van steun bij het maken van rompgedekte opstellingen en dekkingen 
voor kwetsbare inrichtingen en staven ; 

(d) het voorbereiden van tegenaanvalsroutes ; 

(e) het openhouden van hoofdaanvoerwegen ; 

(f) het ruimen van schootsvelden ; 

(g) het verlenen van steun en het geven van advies t . b . v . het uitvoeren van genie
werkzaamheden door niet genie- eenheden (andere eenheden van de divisie/brigade) . 

(2) Tijdens de uitvoering van het verdedigende gevecht zal de nabij - gevechtssteun in
clusief de steun bij de tegenaanval worden geleverd door pantsergenie- eenheden , Het 
geniebataljon zal voornamelijk belast blijven met de verdere uitvoering van het 
hindernissenplan en het openhouden van de hoofdaanvoerwegen. Ook zal in voorkomend 
geval rekening moeten worden gehouden met het leveren van steun bij de verplaats·ing 
van kernwapeneenheden, veelal met prioriteit boven de andere genietaken. 
In noodgevallen kan het geniebataljon of een gedeelte daarvan worden ingezet als in
fanterie te voet . 
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d. Tijdens de voorbereiding zal de tactische commandant priori teiten van de werkzaamheden 
moeten vaststellen, opdat het geniebataljon , eventueel in combinatie met een pantser
geniecompagnie en ondersteunende legerkorpsgenie- eenheden zo effici~nt mogelijk kan 
worden i ngezet. Indien de voorbereidingstijd voldoende lang is zal in het algemeen het 
geniebataljon in algemene steun worden ingezet; indien de tijd slechts beperkt is , kan 
worden overgegaan delen van het geniebataljon in rechtstreekse steun aan tactische een
heden in voorste lijn te geven . 

96 . Het vertragende gevecht 

a . Algemeen 

Het vertragende gevecht is de gevechtsvorm waarbij over een bepaalde diepte van het ei
gen gebied de inzet van de eigen - in verhouding tot de vijand - zwakkere middelen is 
gericht op het verkrijgen van maximaal oponthoud van de vijand tegenover een aanvaard
baar verlies aan terrein , doch onder zoveel mogelijk behoud van de eigen gevechtskracht 
en eigen vrijheid van handelen . Hierbij dient aan de vijand zo groot mogelijke verliezen 
te worden toegebracht . 
Het vertragende gevecht wordt gevoerd onder ongunstige krachtsverhoudingen en heeft niet 
ten doel een beslissing te bereiken . 

b . Het optreden van het geniebataljon 

(1) In de voorbereidingsfase kan het geniebataljon worden belast met 

(a) het uitvoeren van genieverkenningen ; 

(b) het voorbereiden en gedeeltelijk uitvoeren van hindernissen overeenkomstig het 
hindernissenplan ; 

(c) steun bij het voorbereiden van opstellingen; 

(d) het openhouden van terugtochtsroutes . 

(2) Tijdens de uitvoering van het ve rtragende gevecht zal het geniebataljon doorgaan 
met de uitvoering van voorno emde taken . Het zal veelvuldig voorkomen dat het genie
bataljon de in een hindernissenplan voorkomende onafhankelijke vernielingsobjecten 
ter vernieling voorbereidt en stelt, terwijl de uitgestelde vernielingsobjecten door 
het geniebataljon worden voorbereid en door de pantsergenie worden gesteld. Op de
zelfde manier worden door de pantsergenie doorgangen gesloten in door het genieba
talj on aangelegde mijnenvelden, verhakkingen, versperringen e.d . Deze regelingen 
dienen in de bijlage "hindernissen" van het bevel van de tactische commandant nauw
keurig te worden vastgelegd. 
Naarmate het hindernissenplan verder wordt gerealiseerd zullen meer beperkingen op
treden in het aantal omrij - mogelijkheden, zodat extra inspanning nodig kan zijn voor 
het openhouden van de terugtochtsroutes . 

c. Tijdens de voorbereidingsfase zal , indien er voldoende tijd is , het geniebataljon werk
zaamheden algemene steun verrichten , terwijl in de uitvoeringsfase veelal in rechtstreek
se steun of onder (operationeel) bevel zal worden gewerkt . Een belangri jk aspect is de 
werkverdeling tussen de wel of niet gepantserde genie- eenheden . 

AFDELI NG D - DE GENIESTEUN BIJ HET GEVECHT ONDER BIJZONDERE 
OMSTANDIGHEDEN 

97 . Algemeen 

Bij het optreden van de verbonden wapens in de eerdergenoemde gevechtsvormen is in de voor
gaande afdeling uitgegaan van omstandigheden zoals deze zich voordoen in het noordelijk 
deel van West -Europa. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen ten aanzien 
van weer, terrein, vijand en/of eigen middelen. 
Deze omstandigheden doen zich voor : 
- bij extreem winterweer; 
- in polderland; 
- in oorden en stedelijke bebouwing; 
- in bossen; 
- in bergland; 
- in oerwouden; 
- in woestijnen; 
- in versterkt gebied; 
- bij een omsingeling door de vijand; 
- bij het optreden als c . q . tegen guerillastrijders; 
- bij amfibische landingen en verplaatsingen per helikopter ; 
- onder nucleaire omstandigheden; 
- indien een geniebatal jon zal optreden als infanterie te voet. 
De eenheden kunnen de opdrachten m.u.v. de laatstgenoemde , eerst goed uitvoeren na een 
aanvullende opleiding en/of na aanvulling met speciale uitrusting. 
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98 . Het optreden bij extreem winterweer 

a. Extreem winterweer wordt gekenmerkt door zeer lage temperaturen waardoor de bodem tot 
grote diepte bevroren is en voorts met sneeuw en ijs is bedekt . Plotselinge temperatuur
verschillen b.v . bij het afvuren van wapens en bij het starten van motoren, kunnen leiden 
tot het onstaan van ijsnevel. 

b . De levensomstandigheden voor het personeel zijn bijzonder zwaar terwijl bovendien spe
ciale maatregelen zijn vereist voor het gebruiksgereed houden van het materieel . 

c. Asp ecten ten aanzien van het genie optreden 

(1) Genieverkenningen worden zeer bemoeilijkt , zowel door de ver plaatsingsmoeilijkheden, 
als door het feit dat een groot gedeelte van het terreinoppervlak door sneeuw aan de 
waarneming wordt onttrokken . 

( 2 ) Bij vorst worden natte gedeelten begaanbaar doordat ze bevriezen, ander zijds kan het 
landschap bedekt worden met een sneeuwlaag die de begaanbaarheid van het terrein en 
de wegen slechter maakt. Bij wegonderhoud zal veelal worden volstaan met het vast 
rijden van losse sneeuw, daarnaast kan de gladheid door strooien van zand worden ver
minderd. 
Zodra de dooi intreedt komen grote hoeve elheden water en modder vrij, daarnaast zal 
opdooi optreden. Dit vormt dikwijls een groter probleem (zij het kortstondiger) dan 
het openhouden van de hoofdroutes bij koude en sneeuw. 

(3) De bouw van versterkingen en de constructie van hindernissen wordt ernstig belemmerd. 
Bij graafwerkzaamheden zijn grote hoeveelheden s pringmiddelen nodig. Bevroren water
lopen verliezen hun waarde als hindernis en zijn eventueel zelfs voor verplaatsing 
te benutten . IJs van 4 cm dikte kan reeds door patrouilles worden overschreden, bij 
20 cm dikte kunnen lichte voertuigen (jeeps e.d.) passeren en bij 30 tot 35 cm dikte 
middelzware tot zware voertuigen, waaronder tanks . 
Het leggen van mijnenvelden op sneeuwlagen vraagt voorzieningen tegen het wegzakken 
van de mijnen; sneeuwlagen boven de mijnen kunnen de werking ervan verhinderen of 
neutraliseren. 

(4) Voor de legering van personeel en het opslaan van vorstgevoelige goederen dienen 
extra voorzieningen te worden getroffen zoals het winddi cht maken van wanden en het 
aanbrengen van stookgelegenheden . 

(5) Zuiveringsinstallaties dienen vorstvrij te worden opgesteld. 

(6) Camouflage vereist bijzondere maatregelen. 

99 . Het optreden in polderland 

a . Polderland is vlak en doorgaans open terrein, dat wordt doorsneden door talrijke water
lopen met regelbaar peil. Het tussengelegen land wordt beschermd door hoge dijken; de 
grondwaterstand is in het algemeen hoog. Het wegennet is gewoonlijk beperkt , terwijl 
het terrein buiten de wegen ongeschikt is voor het (bereden) optreden van gemechaniseer
de eenheden. Eventuele oorden en de vele dijken bieden vuur- en zichtdekking, doch be
perken de grondwaarneming en de schootsvelden . 

b. Aspecten ten aanzi en van het genie optreden 

(1) Hindernissen, waaronder vernielingen, zullen door de geringe doorschrijdbaarheid van 
het zijt e rrein een groot effect hebben . Bovendien zijn doorgaans veel kunstwerken 
(grotere en kleinere bruggen, duikers, riolen) aanwe zig , die voor opname in het 
hinderni s senplan in aanme1•king komen. 
Verniel i ngen kunnen voor de eigen partij ongunstige waterstaatkundige veranderingen 
teweeg brengen, in het bijzonder bij het vernielen van waterkeringen, duikers, 
schut-, uitlaat - en keersluizen, stuwen e .d. Ook het afsluiten van sloten en tochten 
kan dergelijke gevolgen hebben . Deze ongunstige gevolgen kunnen zijn het leeglopen 
van kanaalpanden, die als tankhindernis moeten dienen, het onder water lopen van 

· eigen opstellingen, verbindingswegen, enz . 

(2) Opstellingen en schuilplaatsen dienen in ophoging te worden gemaakt. Special e aan
dacht moet worden besteed aan de fundering omdat in gebieden met een hoge grondwa
terstand bi j kernwapeninzet een tijdelijke verweking op kan treden, waardoor con
structies kunnen verzakken of bezwijken . Opstellingen zullen derhalve veelal in 
reeds aanwe zige terreinverhogingen worden aangelegd . 

(3) Van het t oc h al beperkte wegennet is een gedeelte smal en ongeschikt voor zwaar 
verkeer. In de overige wegen komen grote aantallen korte oev erbruggen en duikers 
voor. Bij het aanvallende gevecht zal de genie rekening moeten houden met de inzet 
van grote hoeveelheden brug- en duikermaterieel, alsmede van fascines, ten behoeve 
van de bouw of verzwaring van overgangen. 

(4) Het polderland stelt door het open karakter van het landschap grote problemen ten 
aanzien van de camouflage en de versluiering van het eigen optreden. 
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(5) De geniecommandant dient in het kader van de genie- inlichtingen alle verkrijgbar e 
wate rst aatkundige en geologische gegevens te verzamelen . Hi ert oe kan hij in zijn 
s t af een deskundige opnemen , die zich heeft gespecialiseerd in polders en droog
makerij en . 

100 . Het optreden in oo r den en stedelijke bebouwing 

a . Oorden - dichtbebouwde steden , dorpen en grote gebouwencomplexen - ontlenen hun tac
tische waarde veelal aan het feit dat daar in of daarbij knooppunt en v an wegen en-
spoorlijnen zi j n gelegen . De stenen bebouwing bi edt vuur- en zichtdekking , alsmede 
goede maskeringsmogelijkheden . De uitwerking van luchtbombardementen en art i l leriebe
schietingen zal de hinde r niswaarde voor de verdediger veelal vergroten; wegen en bouw
werken zullen hierdoor tijdelijk onbruikbaar zijn . 

b. Aspec t en t en aanzien van het genie uµ Lre clen 

(1) Uit genietechnisch oogpunt moet een verschil worden gemaakt tussen oude dichtbe
bouwde kernen en nieuwe ruim gebouwde stadswijken . De uitwerking van beschietingen 
en bombardementen , zowel met conventionele als met nucleai r e middelen , zal de ver
pl aatsing in oude kernen vrijwel onmogelijk maken door puin , trechters en br anden. 
In de n ieuwe stadswijken zullen de verplaatsingsmoeilijkheden veel minder worden 
beïnvloed , terwijl er vrijwel altijd omrijmogelijkheden ter beschikking zullen ztjn . 
In oorden zijn in de st~aten e . d . veelal buizenstelsels aanwezig die het maken van 
kraters eenvoudig maken . De toepassing van grote hoeveelheden mijnen en valsstri k
ken is te ver wachten . 

(2 ) Bij 

( a ) 

( b ) 

( c ) 

(3) Bij 

( a ) 

( b ) 

( c) 

het aanvallende gevecht zal het geniebataljon rekening moeten houden met : 

het ruimen van obstakels en versperringen ; 

het r u imen van mijnen en valstrikken; 

het verbr eden en verbeteren van doorgangen door puin op routes . 

het verdedigende gevecht zal het geniebataljon rekening moeten houden met : 

het maken van obstakels en versperringen , voornamelijk met behulp van spring
middelen ; 

het op grote schaal aanbrengen van mijnen en valstrikken; 

het aanpassen van gebouwen voor het gebruik voor gevechts- en verzorgingsdoel 
e i nden, door zowel werkruimten als schuilplaatsen te maken ten behoeve van ge -
vechtsopstellingen , commandoposten , waarnemingsposten , geneeskundige en ande r e 
logistieke inri chtingen , alsmede t . b . v . legering van troepen . 

(4 ) Bi j het gevecht in oorden dient niet alleen aandacht te wo r den besteed aan de op
marsmogelijkheden die straten en wegen bieden , doch ook aan de ruimten achter de · 
hu izenrijen (dus door de achtertuinen) , aan de mogelijkheid om door het doorbr eken 
van muren door huizenrijen voorwaarts te gaan , alsmede aan ondergrondse verbindings
mogelijkheden als hoofdriolen , ondergrondse spoorlijnen , verbindi ngen van kelders , 
enz .; hindernissen dienen hierop ingesteld te zijn . 

( 5 ) Voorts dient rekening te worden gehouden met het blussen of inperken van branden 
met behulp van springmiddelen en mechanische uitrusting; bovendien met het herstel 
of in standhouden van openbare water- en energiebedrijven. 

10 1. Het optreden in bossen 

a . Uitgestrekte en dichte bossen verschaffen goede vuur- en zichtdekking en maske r ingsmo
gelijkheden , doch beperken de waarnemingsmogelijkheden , de vuuruitwerking en de beweeg
l i jkheid . 
De tactische waarde van bossen wordt hoofdzakelijk bepaald door grootte , dichtheid en 
l igging . Vooral grote bossen oefenen een kanaliserende invloed uit en hebben op door
schrij dende eenheden een remmende werking. 

b . Aspecten ten aanzien van het genie- optreden 

(1) Bossen kunnen over gr otere diepte moeilijk doorschrijdbaar zijn voor rupsvoertui 
gen. Deze zi jn dikwijls wel in staat over geringere diepte snel door het bos te 
br eken en zodoende een afsluiting te omtrekken . 
De hinderniswaarde van bossen kan daarom worden verhoogd door : 

( a) het afsl uiten van wegen en brandgangen , b . v . door het aanbrengen van versper
r ingen , voo r namel i jk bestaande uit verhakkingen en krat er s , gecombineerd met 
mijnen en valstrikken; 

(b ) het aanbrengen van b . v . draadversperringen, eveneens aangevuld met mijnen en 
valstrikken , in het tussengelegen bos . 

( 2 ) Om de invloed van bosbranden te beperken kan het plaatselijk uitbreiden van brand
gangen noodzakelijk zijn . 

c . De uitwerking van kernwapens kan een bos ontoegankelijk maken . 
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102. Het optreden in een versterkt gebied 

a. Een versterkt gebied wordt gevormd door een stelsel van verdedigingswerken - gewoonlijk 
van beton en staalconstructies - dat zich over een grote breedte en diepte uitstrekt. 
Een versterkt gebied is defensief van aard; de verdediger is beperkt in zijn manoeuvre
mogelijkheden. 

b . Aspecten ten aanzien van het genie optreden 

(1) De hindernisstelsels zijn samengesteld uit betonnen en stalen tankhindernissen, 
droge of natte grachten, alsmede uit zeer omvangrijke mijnenvelden ; tevens zal de 
tactische eenheid , die in het versterkte gebied de verdediging heeft ingericht , zijn 
opgesteld in kazematten en schuilplaatsen van gewapend beton , stalen koepels en 
andere fortificaties van de zwaarste soort . Bij het binnendringen in een versterkt 
gebied kan het geniebataljon derhalve opdracht krijgen detachementen te formeren 
voor het veelal met springmiddelen doorbreken van hindernissen en buiten gevecht 
stellen van wapenopstellingen. 

(2) Van veel belang is het van tevoren verzamelen van zeer uitvoerige genie-inlichtin
gen , zodat de geniecommandant de tactische commandant gefundeerd van advies kan 
dienen inzake plaats en wijze van doorbreken van het hindernissenstelsel , het bin
nendringen in grote werken e . d. Stereoscopische luchtfoto's kunnen bij de voorbe
reiding van groot nut zijn . 

(3) Bij het inrichten van een versterkt gebied kan het geniebataljon worden belast met 
het uitbreiden van de hindernissen en de dekkingen of met camouflagewerkzaamheden. 

103 . Het optreden bi.j een omsingeling door de vi,jand 

a . In het gewoonlijk in betrekkelijk grote ruimten beweeglijk gevoerde gevecht moet reke
ning worden gehouden met de mogelijkheid dat eenheden worden afgesneden en omsingeld . 
De omsingelde troepen richten zich onverwijld ter verdediging in , waarna zij hetzij : 

(1 ,) worden ontzet door andere eigen troepen, dan wel 

(2) uitbreken naar andere eigen troepen . 

b. Aspecten ten aanzien van het genie optreden 

(1) Bij het inrichten van hindernissen ten behoeve van de verdediging zal uitsluitend 
gebruik kunnen worden gemaakt van in het gebied aanwezige voorraden en middelen. 

(2) Bij het uitbreken naar andere eigen troepen wordt dezelfde steun geleverd als bij 
het aanvallende gevecht . Daarnaast zullen de eventueel achter te laten eigen voor
raden en uitrustingsstukken worden vernield. 

104 . Het optreden als e .g. tegen guerillastri,jders 

a . Guerillastrijders treden doorgaans op in kleine groepen doch kunnen ook in grotere een
heden volgens normale tactische beginselen worden ingezet . Guerillastrijders komen ge
woonlijk voort uit de burgerbevolking, maar ook achtergebleven of geinfiltreerde troe
pen van de geregelde strijdkrachten kunnen als zodanig opt reden. 

b . Aspecten ten aanzien van het genie optreden 

(1) Bij het bestrijden van guerilla activiteiten komt het volgende naar voren. 
Ook ver in eigen gebied dienen geniecommandanten werkzaamheden en transporten te bevei-
1 igen en beschermingsmaatregelen te treffen voor de legeringsgebieden , verdeel
plaatsen werkplaatsen, installaties e . d. 
Bijzondere aandacht verdienen hierbij die inrichtingen, waarbij in korte tijd 
door weinig aanvallers op eenvoudige wijze, grote of ernstige schade kan worden 
aangebracht, als b . v. opslagplaatsen van mijnen en springmiddelen, waterpunten, 
electrische installaties e . d. Bij bivak (kantonnementen) beveiliging verdient 
de commandopost bijzondere aandacht . 
Genietroepen kunnen opdracht krijgen de beveiliging van installaties en objecten te 
vereenvoudigen door de aanleg van draadhindernissen , mijnenvelden (voornamelijk mtj 
nen apen struikeldraadlichtseinen) , waarnemingsstroken e.d . 
Indien de gebieden uitgestrekt zijn verdient het aanbeveling door tussengelegen ver
sperringen e . d. een compartimentering te maken en zodoende de bewegingsvrijheid van 
eenmaal binnengedrongen personeel te beperken . 
Indien de activiteit van partijgangers , guerillastrijders of infiltranten groot is 
en zij blijken bovendien over middelen en personeel te beschikken , waardoor zij in 
staat zijn grotere en meer gecompliceerde vernielingen uit te voeren, zullen de be
langrijkste installaties en de kwetsbare kunstwerken in de vitale verbindingsroutes 
voortdurend moeten worden bewaakt . Voorts zal de geniecommandant zorg dragen steeds 
personeel en materieel beschikbaar te hebben voor het herstellen van door partij 
gangers enz. veroorzaakte vernielingen, voorzover dit tot de taak van de genietroe
pen behoort . Een veelvuldig toe te passen strijdmiddel van de vijand kan zijn het 
bij voorkeur des nachts - leggen van strooimijnen en aanbrengen van valstrikken . Het 
is vrijwel niet te voorkomen , dat deze strijdwijze de eigen troepen verliezen toe
brengt. 
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Actieve patrouillegang en nauwe samenwerking met de in het gebied aanwezige op onze 
hand zijnde bevolking kan vele van dergelijke acties doen mislukken of althans tij 
dig signaleren. 
Kl eine mobiele ruimploegen van de genietroepen moeten dag en nacht gereed worden 
gehouden om gesignaleerde mijnen en valstrikken te ruimen . I ndien er keuze mogeltjk
heden zijn moeten in de r outes die niet voortdurend bewaakt worden bij voorkeur 
asfalt- en cement-betonwegen worden opgenomen , omdat strooimijnen hierin niet een
voudig op een onopvallende manier kunnen worden gelegd . 

( 2 ) De geniesteun aan eigen partijgangers zou kunnen bestaan uit het beschikbaar stel 
len van kleine mobiele ploegen voor het leggen van mijnen, het aanbrengen van val
strikken en het stellen van vernielingen. Dit personeel moet voldoen aan de hoogste 
eisen van moreel , lichamelijke hardheid , specialistische kennis en vaardigheid . 

105. Het optre den bi j amfibische landingen en verplaatsingen per helikopter 

a . Amfibische landingen vormen een fase in een aanvallend optreden vanuit zee, waarbij de 
voor bereiding en uitvoering van het gevecht ten dele overeenkomt met die van een rivier
overgang als inbraak in een vijandelijk weerstandsgebied, met dien verst ande dat de 
zeestrijdkrachten verantwoordelijk zijn voor het gehele transport tot op de kust . 
Bi j v erplaatsingen met helikopters kunnen (pantser) infanterie- of verkenningseenheden 
deze transportmiddelen benutten om op te treden als luchtmobiel e eenheden bij alle vor
men van het gevecht . 

b . Aspecten ten aanzien van het genie optreden 

( 1 ) Bij de landingen vanuit zee zal de geniesteun verlopen in de volgende fas Pn 

(a) Verkenningen 
Behalve de normale middelen zi,jn grote aantallen gevechtsduikers nodig. 

(b) Het doorbreken van de hindernisstelsels: 
- onder water, b . v. mijnen , versperringen , gezonken vaartuigen e.d. door ge

vechtsduikers; 
- op het strand, voornamelijk met gebruikmaking van springmiddelen; 
- in het versterkte gebied dat de kust beheert , zoals omschreven bij het optre-

den in een versterkt gebied. 

(c) Het voortzetten van het aanvallend gevecht met de daarvoor normale geniesteun . 

(d) Het landen van volgende gevechts- en verzorgingseenheden, waarvoor routes moe
ten worden aangelegd voorwielvoertuigen. 

(e) Het aanleggen of herstellen van havenfaciliteiten . 

( 2 ) Bij het optreden bij verplaatsingen per helikopter wo rden voor de genie twee moge
lijkheden onderscheiden. 

(a) De genie wordt verplaatst als steunend onderdeel van een luchtmobiele eenheid . 
Hierbij zal de steun voornamelijk bestaan uit het met springmiddelen , handge
reedschap e . d . doorbreken dan wel stellen van hindernissen . 

(b) De genie wordt verplaatst als hindernis detachement voor het snel stellen van 
hindernissen ter: 
- beveiliging van de flanken; 
- afsluiting van vijandelijke naderingen ; 
- afgrendeling van in eigen gebied doorgedrongen vijand; 
of voor het vernielen van voor de vijand van belang zijnde objecten , kunstwer
ken en inrichtingen. 

106 . Het optreden onder nucleaire omstandigheden 

a. Het aanvallende gevecht, het verdedigende gevecht en het vertragende gevecht onder 
nucleaire omstandigheden wordt behandeld in VS 2- 1386 . 
Kernwapens kunnen door beide partijen worden gebruikt met het primaire doel gevechts
kr acht uit te schakelen of om hindernissen tot stand te brengen . 

b . As pecten ten aanzien van het genie optreden : 

(1 ) grote branden kunnen ontstaan in bossen en oorden; 

(2) door het bezwijken van gebouwen ontstaan grote hoeveelheden puin; 

(3 ) door luchtdruk en grondschok worden constructies ontzet , vaak zonde r helemaal te 
bezwijken, waardoor allerlei leidingen breken en het kunstwerk ook overigens niet 
meer betrouwbaar is; 

(4) bij een maaiveld explosie ontstaat een krater en langdurige besmetting van de uit 
geworpen en terug gevallen grond . 

c . De nadruk zal voor het geniebataljon veelal op de volgende taken liggen 

( 1 ) het maken van dekkingen; 

(2) het uitvoeren van verkenningen voornamel ijk weg en route verkenningen; 
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(3) het vrijmaken van routes; 

(4) het bestrijden van branden . 

Bovengenoemde taken kunnen zowel liggen in het kader van het uitvoeren van de opdracht 
als van de rampenbestrijding. 

107 . Het optreden als infanterie te voet 

a . Het geniebataljon of een gedeelte daarvan zal slechts in uiterste noodzaak worden in
gezet als infanterie te voet. 
Zo kan een taak worden vervuld in een grendelstelling. Hiertoe zal het geniebataljon 
of delen daarvan gereorganiseerd moeten worden . Voor deze reorganisatie wordt het ba
taljon gesplitst in een voorste en achterste echelon . Het voorste echelon staat onder 
commando van de bataljonscommandant en wordt gevormd door de bataljonsstaf , verken
ningsgroep , geneeskundig peloton , verbindingsgroep, compagniesstaf en twee of drie ge
nieveldcompagnieën. Het achterste echelon wordt gecommandeerd door de plaatsvervangend 
bataljonscommandant en omvat de rest van het geniebataljon . De verzorging van het voor
ste echelon geschiedt door het achterste echelon . De. verbindingen kunnen in stand worden 
gehouden door middel van de bestaande verbindingsmiddelen, waarbij wordt ingenet op het 
tactische commando- en artillerie waarnemersnet. 

b . In verband met het ontbreken van zwaardere ondersteunende wapens , zoals mortieren, TLV's 
en niet voldoende .50 mitrailleurs , zal het geniebataljon de tankbestrijding eerst op 
korte afstand kunnen aanvangen . Meer dan anders is het nodig om voor de opstellingen 
doch binnen het schootsbereik van lichte mitrailleurs en LAW ' s , anti - tank hindernissen 
op te werpen . De opstellingen dienen een zeer goede vuurdekking te bieden . Naast deze 
maatregelen dient te worden getracht steun te verkrijgen van tanks of andere zware 
ondersteunende wapens en van artillerie . 
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HOOFDS'IUK IV 

PERSONELE EN MATERIELE VERZORGING VAN HET GENIE BATALJON 

108. Algemeen 

Verzorging omvat alle activiteiten gericht op het ter beschikking stellen en het in stand 
houden van het personeel en de materi ële middelen ten behoeve van het bat aljon , teneinde 
dit in staat te stellen zijn taak uit te voeren. Het begrip ver zo rging omvat derhalve per
soneel en logistiek. 

AFDELING A - PERSONEEL 

109 . Algemeen 

De prestaties van een eenheid hangen in hoge mate af van het vermogen van de commandant om 
een zodanig personeelsbeleid te voeren dat vertrouwen , respect , gehoorzaamheid en loyale 
medewerki ng worden verkregen, ter bereiking van het gestelde doel. De commandant is pe i>
soonlijk verantwoordelijk voor het personeelsbel eid. 
Het hoofd van de sectie S1 heeft hiervoor de stafverantwoordelijkheid . Hij adviseert de 
bataljonscommandant inzake het door het bataljon te voeren beleid en licht de bataljons
commandant in over de invloed hiervan op discipline , moreel en onderlinge samenwerking. 
Voor de u itvoering van het personeelsbeleid zijn/worden regelen vastgesteld met betrekking 
tot : 
- personeel sprocedures 
- krijgstucht 
- moreel 
- personeelszorg 
- personeelsaanvulling 

110 . Personeelsprocedures 

Deze omvatten op bataljonsniveau de werkzaamheden op het gebied van 
- indeling , herindeling, plaatsing en overplaatsing; 
- bevordering en terugstelling; 
- personeelsregistratie en personeelsrapportage. 
De ze werk zaamheden zijn opgenomen in vaste orders . De personeelsregistratie legt gegevens 
vast : 
- per man (nominatief) en 
- per eenheid (nummeriek) 
De pe r soneelsrapportage omvat berichtgeving omtrent mutaties zoals gesneuvelden of overle
denen , zieken , gewonden , vermisten en aanvullingen (opgave benodigde aanvullingen OBA) . 
Deze rapportage geschiedt dagelijks door hoofd sectie S1 middels o . a . het "DIMUB" , het 
"DAPOZ" en de "OBA" (respectievelijk dagelijkse informele mutatie berichtgeving - dagelijks 
personeelsoverzicht en opgave benodigde aanvullingen) . 

111 . Krijgstucht 

Het hoofd van de sectie S1 stelt de bataljonscommandant op de hoogte van de orde en tucht 
in het bataljon en geeft zo nodig aanbevelingen om de ze te verbeteren . Hij onderhoudt 
hiert oe een nauw persoonlijk contact met de troep . Hij houdt statistieken bij van ongeoor
loofde afwezigheid , straffen , ziekten en ongeval len , krijgsraadzaken en andere onderwerpen 
die de graad van de discipline in het batal jon weergeven . 

11 2 . Moreel en personeelszorg 

Moreel is de innerlijke bereidheid tot een zo goed mogelijke taakvervulling. Teneinde tot 
de opvoering van het moreel te komen kunnen een aantal maatregelen worden genomen . 
Hiert oe behoren onder meer : 

a. een snelle en goede voorlichting; 

b . een goede bewegingsvrijheid en verlofregeling; 

c . snelle verwerking van voordrachten tot bevordering , de toekenning van onderscheidingen 
en de beloning voor moedig gedrag; 

d. maatregelen voor een tijdige en regelmatige betaling van de troep ; 

e . maatregelen voor het snel inzamelen , doorzenden en uitdelen van veldpost: 

f. maatregelen dat de geestelijke verzorging regelmati g en onder alle omstandigheden kan 
plaats vinden ; 

g. een goede recreatie van de troep ; 

h. de nodige hulp en bijstand bij persoonlijke problemen; 

j . een goede gezondheidszorg; 

k. de nodige bad- en wasfaciliteiten . 
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113 . Personeelsaanvulling 

Het doel van de personeel saanvulling is de eenheden voor wat bet r eft het per soneel op 
sterkte te brengen of te houden teneinde de inzetbaarheid te handhaven . Hoofd sectie S1 
vraagt personeel saanvull ingen aan . Hij houdt de bataljonscommandant op de hoogte van de 
getroffen maatregelen en waarschuwt bij kritieke tekorten . 
Hij ziet toe dat de aanvullers bij het bataljon worden opgevangen en ingedeeld . De ge
gevens voor het aanvragen van aanvullingen ontvangt hoofd sectie S1 middels het van de 
compagnieën ontvangen DIMUB . 

114 . Gravendienst 

De doden worden zo mogelijk door de compagnieën afgevoerd met eigen personeel naar de 
door de gravendienst ingericht verzamelplaats , nadat zij zijn vermeld in het doden
register van de compagnie . De compagnie rapporteert de doden aan het hoof d sectie S1 , 
die vervolgens de doden van het bataljon rapporteert aan de hogere commandant . 
De gravendienst draagt zorg dat 

a . alle doden worden opgespoord en verzameld ; 

b . de stoffelijke resten worden begraven ; 

c . de doden worden geïdentificeerd ; 

d . de graven duidelijk worden aangegeven en de plaats daarvan wordt geregistreerd, ten
einde de stoffelijke resten later over te brengen naar een definitieve rustplaats . 
Afvoer doden geschiedt naar het hogere echelon met lege bevoorradingsvoertuigen van 
de compagnie of bataljon . 

115 . Krijgsgevangenen 

Gemaakte krijgsgevangenen dienen op de snelste wijze te worden afgevoerd naar de aangewe
zen krijgsgevangenen- verzamelplaats, welke zich meestal zal bevinden in de omgeving van 
de commandopost. 
De desbetreffende compagnie geeft aan hoofd sectie S1 bericht dat er krijgsgevangenen zijn 
gemaakt . Door hoofd sectie S1 worden de krijgsgevangenen , gemaakt door de compagni e , gerap
porteerd aan de naast hogere commandant . Tevens wordt door hem hoofd sectie S2 ingelicht . 
De krijgsgevangenen worden door de zorg van hoofd sectie S4 afgevoerd naar de krijgsge
vangenen verzamelplaats c . q . het naast hogere krijgsgevangenenkamp . Afvoer van zieke en ge
wonde krijgsgevangenen geschiedt via medische kanalen , echter wel onder gewapend geleide . 

AFDELING B - LOGISTIEK VAN HET GENIEBATALJON 

116 . Algemeen 

a . De logistiek kan in het bataljon het volgende omvatten 

(1) materieelvoorziening: 

(a) behoefteplanning en behoefte bepaling; 

(b) verwerving (aanvragen, aanschaffen , vorderen) ; 

(c) materieelverzorging 
- bevoorrading (inbegrepen zelfstandige aanschaffingen , vordering) ; 
- onderhoud (inbegrepen zelfstandige uitbesteding van onderhoud) ; 
- afvoer (retourgoederen); 

(2) geneeskundige afvoer , behandeling en verpleging; 

(3) verkeer , verplaatsingen en vervoer; 

(4) overige materiële dienstverleningen . 

Het gestelde onder de punten 116 a (1) (c) , (2) , (3) en (4) wordt in afzonderlijke 
punten hierna behandeld . 

b . Te velde en in oorlogstijd wordt gewerkt met de operationele logistiek. Dit kan worden 
gedefinieerd als dat deel van de logistiek , waarbij de directe relatie met de tactiek 
op de voorgrond staat , en derhalve betrekking heeft op het voeren van operatiën , ge
vechten en gevechtsacties . 

c . Dit houdt in , dat in verzorgingsgebieden gelegen in de achtergebieden van brigades , 
divisies en legerkorps door de tot de brigades en het legerkorps behorende verzorgende 
eenheden logistieke inrichtingen worden ingericht . 
Daar op divisieniveau organiek geen verzorgende eenheden zijn ingedeeld , worden t . b . v . 
de verzorging van de in het divisievak optredende (.legerkorps) eenheden , 'die niet onder 
bevel van een brigade zijn gesteld, door verzorgende eenheden van het legerkorps ver
zorgingsgebieden ingericht . 
Eenheden welke optreden in het legerkorpsachtergebied worden verzorgd vanuit de door 
het legerkorps ingerichte verzorgingsgebieden . 
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117 . Verant woordeli j kheid 

a . De bataljonscommandant is verantwoordelijk voor de logistiek in zijn batal jon . Het suc 
cesvol optreden van het geniebataljon is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop de 
logisti eke taak wordt uitgevoerd . De bataljonscommandant wordt hierin bijgestaan door 
het hoofd sectie S4, die stafverantwoordelijkheid draagt voor de logistiek en de belang
rijkste logistieke functionaris in het bataljon is . Hij maakt de logistieke plannen 
coördineert de bevolen werkzaamheden en houdt toezicht op de uitvoering. Zijn taak is 
omschreven in punt 39 f . 

b. De belangrijkste medewerkers van de S4 zijn 
- de commandant van het verzorgingspeloton; 
- de wegtransportofficier en 
- in mindere mate de bataljonsarts en de verbindingsofficier . 

c. De logi stieke eenheden in het geniebataljon zijn : 
- het verzorgingspeloton; 

de radio-onderhoudsploeg van de verbindingsgroep ; 
het geneeskundig peloton ; 
het watervoorzieningspeloton; 
de onderhoudsgroepen, de administratie- en bevoorradingsgroepen en de geniematerieel 
ploegen van de veldcompagnie~n. 

118 . Materieelver zorging 

a . Algemeen 

De materieelverzorging omvat die handelingen , welke de bevoorrading met , alsmede het 
onderhoud en de afvoer van goederen betreffen . Ten behoeve van deze materieelverzorging 
wordt een administratie gevoerd . 

( 1 ) 

(2 ) 

Bevoorrading 
Bevoorrading 
hoeveelheden 
sing , opslag 

Onderhoud 

is 
op 
en 

het ter beschikking stellen van goederen in de juiste soorten en 
de juiste tijd en plaats en omvat voorraadvorming, voorraad beheer
distributie . 

Het onderhoud omvat alle handel ingen , welke met betrekking tot de goederen worden 
verricht met het doel deze in bruikbare staat te houden of te brengen. 

(3) Afvoer 
Onder afvoer van goederen wordt verstaan de overdracht aan en de overbrenging naar 
de verzorgende eenheden van overcomplete of niet gewenste goederen . 

b . Met de materieelverzorging in het geniebataljon zijn belast : 
de tot het bataljon behorende logistieke eenheden (zie punt 117 c) . 

c . Admini stratie 

(1) De administratie wordt bij het bataljon gevoerd door de bevoorradingsgroep en door 
de onde rhoudsgroepen c . q . ploegen . De bevoorradingsgroep voert de administratie 
over de klasse I t/m V goederen m. u . v . de reserve delen en de geneeskundige dienst 
verbruiksartikelen . 
De onderhoudsgroepen c . q . ploegen voeren de administratie over de reserve delen 
b . v .: 
- werkplaatsploeg reserve delen technische dienst 
- radio onderhoudsploeg reserve delen verbindingsmaterieel 
De administratie van de geneeskundige verbruiksartikelen geschiedt bij het genees
kundig peloton. 

(2) De administratie dient te geschieden overeenkomstig het gestelde in het Algemeen 
Materieel Voorschrift 2- 1960 . 
De uitvoering van de administratie is vastgelegd in de werkinstructie voor de ge
bruikende eenheid Voorschrift 2- 4100 . 

d. De plaatsen waar de veldcompagnie~n werken liggen vaak ver uit elkaar. Het verzorgings
peloton dient zich hierop in te stellen . 
Speciale maatregelen zij n vereist bij de bevoorr adi ng van klasse I, III en V goederen , 
alsook ten aanzien van onderhoud en berging. De bevoorr ading van grote hoeveelheden ma
terieel als : versperringsmaterieel , brugslagmaterieel , mijnen en vernielingsmiddelen 
kan problemen geven op transportgebied . 

e. Documentatie 

Teneinde de materieelvoorziening goed te doen verlopen , is de aanwezigheid van alle 
bij het materieel behorende voorschriften en de verdere bijgewerkt e documentatie een 
absolute noodzaak . 
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(1) In dit ve r band wordt verwezen naar de desbetreffende : 

(a ) Auto r isatiestat en , zoals 
- autorisatiestaat uitrusting ( AS 01 )- (evt AS 04 dan wel AS 05 ) 
- autorisat iestaat reserve delen ( AS 20 ) 
- autori satiestaat onderhoudsmiddelen en verbruiksartikelen (AS 21 ) 
- auto r isatiestaat munitie e . d . (AS 5 1) 

(b ) Detaillijsten , samengesteld voor : 
- gecombineerde uitrustingsst ukken 
- overige u itrustingsstukken , voorzover zulks voor de bevoorr ading en het 

onderhoud noodzakelijk is . 

(c) Bevoorradingsschalen 

(d) Verzorgingsinstruct ies en verzorgingsmededel i ngen van KMO, BLS, 1 Lk en van 
de verzorgende eenheden van het geniebataljon . 

(e) Technische instructies (in de vorm van technische bulletins) . 

(f) Materieel technische publicaties TH- OK ' s- IK ' s ' SK ' s o . m. in de toekomst de 
" index inspectiepunten kaarten". 

(g) Naam en codelijsten . 

(h) Kruisverwijzingslijsten 

(2) De materieel - doc umentatie omvat 2 groepen : 

(a ) de bij de u itrusting horende documentat ie voorkomend in de detaillijst als 
detailartikel =M voorschrift ; 

(b) de materieeldocumentatie voor anderdeels gebruik = 0 voorschrift . 

(3) In de diverse voorschriften 5 t/m 11 - 100 is aangegeven welke documentatie bij een 
uitrustingsstuk aanwezig behoort te zijn . De wijzigingen op deze documentatie wor
den bekend gemaakt in de landmachtmededelingen (gele bijlage) . 
Verstrekkingen van nieuw verschenen publicaties en de wijzigingen hierop , ge
schiedt door de zorg van commandant verzorgingspeloton . De formele aanvraag van 
deze laatste publicaties en wijzigingen wordt gedaan door commandant verzorgings
peloton bij hoofd sectie S1 . 

(4 ) Aanvragen voor de ontbrekende publicaties dienen door de compagnie~n t e worden 
ingediend bij commandant verzorgingspeloton . 

(5) Voorschriften van algemeen belang met betrekking tot de materieelverzorging bij het 
geniebataljon zijn onder meer : 
VS 5- 2 Onderhoud mechanisch geniematerieel (in combinatie met TB alg 13 te ge

VS 2- 4100 
VS 2- 1325 
VS 2- 1960 
VS 9- 58 

bruiken) . 
Werkinstructie voor de gebruikende eenheid 
Preventief onderhoud 
Algemeen materieel voorschrift 
Onderhoud motorvoertuigen . 

119 . Operationeel logistiek sy steem 

I n vaste orders en bevelen van het hogere niveau wordt de z . g . klantenbinding vastgesteld. 
Hierbij wordt bepaald welke verzorgende eenheden zijn aangewezen voor de verzorging van 
welke gebruikende eenheid . Indien een gebruikende eenheid onder bevel wordt gesteld van 
een ander (grote) eenheid , zal in het algemeen ook de klantenbinding wijzigen . 

120 . De materieelverzorging in de genieveldcompagnie 

a . Algemeen 

Bij de bevoorrading in de compagnie wordt ervan uitgegaan dat de pelotons zoveel moge
lijk door de c ompagnie worden verzorgd . 
De benodigde goederen zullen de rhalve , indien enigszins mogelijk , door de zorg van de 
compagniesstaf bij de pelotons worden gebracht . Hiertoe staat de compagniescommandant 
een geniematerieelploeg ter beschikking , welke ploeg voor dit doel van het nodige 
transport is voorzien . Als coördinator t r eedt hierbij op de l u itenant logistiek van de 
compagniesstaf . In de meeste geval l en zal het mogelijk zijn de opvoer van goederen van 
verschillende klasse te combineren . 

b . Klasse I 

Wordt voor de gehele compagnie , op basis van de sterkte , door de sergeant verzorging 
(sgt vzg) aangevraagd en opgehaald bij de verdeelplaats Klasse Ivan het bataljon . 
De korporaal kok menagemeester verdeelt de Klasse I goederen , na deze zo nodig bereid 
te hebben , over de pelotons . Opvoer naar de pelotons geschiedt door de zorg van de 
commandant van de ondersteuningsgroep , meestal maar eenmaal per dag . 
In de uitrusting zijn onvoldoende gamellen om de bereide maal tij den voor ieder peloton 
apart in gamellen te doen hetgeen de mogel ijkheden voor het opvoeren naar de pelotons of 
het afhalen door de pelotons van Klasse I aanzienlijk beperkt . 
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Wordt de Klasse 1 door één of alle pelotons afgehaald dan zal dit afhalen bij voorkeur 
geschieden door de chauffeur van de vrachtauto 1 ton van de pelotonscommandogroep . 

c . Klasse II/IV 

Wordt door de sergeant verzorging aangevraagd en door de zorg van de commandant onder
steuningsgroep bij de pelotons gebracht of door de pelotons afgehaald . 
Bet reft e . e . a . een groot uitrustingsstuk b . v . een voertuig , dan kan dit in overleg tus
sen commandant ondersteuningsgroep en pelotonscommandant worden afgehaald door b . v . de 
chauffeur uit het peloton voor wie dit voertuig bestemd is . 

d . Klasse III 

De bevoorrading van brandstof is gebaseerd op het ruilen van lege tegen volle jerricans 
bij verdeel - of aanvullingsplaatsen van brigade of hogere eenheden . Omdat de voorraad 
jerr icans veelal zeer beperkt is zal de behandelaar BOS van de bataljons bevoorradings
groep veelal zelf~ voertuigen van de compagnieën afrijden en ter plaatse aftanken 
waardoor een optimaal gebruik van de beschikbare jerricans mogelijk wordt . Worden er 
weinig kilometers gereden of zijn er meer jerricans beschikbaar dan zal de sergeant on
derhoud wielvoertuigen van de compagnie brandstof ophalen bij de verdeelplaats Klasse 
III van het bataljon en door de zorg van de commandant ondersteuningsgroep bij de pelo
tons laten brengen . 
Ingeval voertuigen van de pelotons langs de bataljons verdeelplaats Klasse III komen, 
zullen zij hier aftanken. 

e . Klasse V 

Wordt aangevraagd door de zorg van de sergeant verzorging en door de zorg van comman
dant ondersteuningsgroep gebracht bij de pelotons . De OMU wordt in de regel dagelijks 
aangevuld, bijvoorbeeld gelijktijdig met de Klasse I bevoorrading. Voor de munitie ten 
behoeve van de uitvoering van de opdracht worden doorgaax1s aparte regelingen getroffen . 
Het betreffen meestal grote hoeveelheden (mijnen en/of springmiddelen) , welke mogelijk 
door de pelotons rechtstreeks van de aanvullingplaats Klasse V worden opgehaald met 
eventueel transportsteun van onderst euningsgroep of transportgroep van de staf , staf
en verzorgingscompagnie . De S4 van het ba tal jon dient dit te regel en en vast te 1 eggen 
in het bataljonsbevel . 

f . Onderhoud 

Het 1e echelons onderhoud van wapens, voertuigen , mechanische uitrusting materieel en 
verbindingsmiddelen gebeurt door de gebruiker zelf , op compagniesniveau wordt een deel 
van het 2e echelons onderhoud door de onderhoudsgroep in de compagnies staf verricht . 
Omdat de uitrusting van de compagniesonderhouds groep slechts beperkt is, betreft het 
hier eenvoudige herstellingen en onderhoudsbeurten. Bij de bataljons onderhoudsgroep 
wordt het grootste deel van het ~e echelons onderhoud uitgevoerd . Door of namens de 
bataljonscommandant wordt bepaald hoe de werkzaamhedenverdeling is tussen de compag
nies- en de bataljons onderhoudsgroep . Deze verdeling is onder meer afhankelijk van de 
taak van de veldcompagnie , het aanbod van werk , de geoefendheid van het personeel op de 
verschillende niveaux, de beschikbare reserve delen en de aanwezige gereedschapsuit 
rustingen . 

g . Indien een genieveldcompagnie onder bevel wordt gesteld van een (grote) eenheid, zal de 
verzorging door deze eenheid moeten worden geregeld . 
Wordt de compagnie onder bevel gesteld van een bataljon of overeenkomstige eenheid die 
een verzorgingspeloton heeft , dan wordt de compagnie, als bij het geniebataljon , door 
dit peloton verzorgd . In andere gevallen zal de compagnie worden verzorgd door de lo
gistieke inrichtingen van de grote eenheid (zie punt 122). 

121 . De bevoorrading van het geniebatal jon 

De bevoorrading van het geniebataljon met alle klassen goederen geschiedt centraal door 
het verzorgingspeloton. 
In verband met het doel waarvoor de goederen worden gebruikt of verbruikt, worden deze in 
de volgende klassen ingedeeld 

a . Klasse I goederen 

(1) Hieronder worden verstaan de goederen, welke door personen in vrijwel gelijkblij
vende hoeveelheden dagelijks worden verbruikt . Ze worden op basis van sterkte op 
gaven verstrekt. 
De voornaamste Klasse I goederen zijn levensmiddelen, bovendien in oorlogstijd 
rookartikelen, een aantal genotmiddelen en hygiënische artikelen (b . v . zeep en 
toiletpapier) . Klasse I goederen worden verstrekt in rantsoenen, waarbij een rant 
soen de toegestane hoeveelheid is per man per dag. De rantsoenen kunnen worden 
onderscheiden in: 
- veldrantsoenen, deze bestaan uit levensmiddelen die in een keuken bereid moeten 

worden, 
- gevechtsrantsoenen , bestaande uit verpakte levensmiddelen waarvoor geen berei

ding in een keuken is vereist , 
- noodrantsoenen, bestaande uit tabletten met hoge calorische waarde. 
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(2) 

(3) 

(4 ) 

De DIMUB's van de compagnieën dienen als grondslag voor de aanvraag en de verstrek
king van levensmiddelen . 
Aan de hand van de bij de bataljonsstaf verzamelde DIMUB ' s maakt hoofd sectie S4 
een dagelijkse aanvraag levensmiddelen op ( DAL), onder vermelding van soort en aan
tal gewenste rant soenen . De DAL wordt ingediend bij de aangewezen verdeelplaats/ 
aanvullingsplaats Klasse Ivan de direkt steunende verzorgende eenheid van het aan
gewezen verzorgingsra_yon, als regel 24 uur tevoren . 
Zijn onder bijzondere omstandigheden wijzigingen in soorten en/of aantallen rant
soenen nodig , dan kunnen door de compagnieën hiertoe informele verzoeken worden ge
richt aan de sectie S4 . 
Personeel van het verzorgingspeloton , bij voorkeur de sergeant menagemeester, ont 
vangt de Klasse I goederen op de aangewezen verdeel/aanvullingsplaats Klasse Ivoor 
het gehele bataljon . Op de bataljonsverdeelplaats Klasse I worden de benodigde hoe
veelheden aan de compagnieën uitgegev en op een nader bekend te stellen tijd. 

Als regel zullen de compagnies- keukens de ontvangen rantsoenen voor consumptie ge
reed maken . Het is mogelijk dat dit - om tactische redenen - onder bataljonscontro
le geschiedt . In oorlogstijd wordt een voorraad Klasse I goederen in de vorm van 
gevechtsrantsoenen op de organieke voertuigen meegevoerd . Dit wordt genoemd de 
onderdeelsbelading Klasse I . 

(5) Water bestemd voor de consumptie wordt met waterwagens opgehaald bij het hiervoor 
aangewezen waterpunt en zo nodig overgeslagen in waterjerricans en/of waterzakken-.-

b. Klasse II en IV goederen 

( 1) Algemeen 

(a) Klasse II goederen zijn die goederen , welke zijn benodigd voor de uitrusting van 
de militair en de uitrusting van het bataljon tot de in de autorisatiestaten 
voorgeschreven hoeveelheden en soorten (met uitzondering van de autorisatie
staat buitengewone behoeften) , alsmede goederen voor de instandhouding of modi 
ficatie van bovenbedoelde uitrusting. Hetzelfde geldt voor Klasse IV goederen , 
alsmede goederen benodigd voor de geneeskundige verzorging. 

(b) Tot de Klasse IV goederen behoren die goederen, benodigd voor de uitrusting van 
de militair en van het bataljon welke tijdelijk worden toegestaan boven in de 
autorisatiestaten vermelde hoeveelheden of tijdelijk worden toegestaan hoewel 
zij niet in de autorisatiestaten voorkomen, alsmede veldversterkings- , construc
tie- en wegenbouwmaterialen . 

(2) In de verstrekking van de compagniesuitrusting door het bataljon kan het volgende 
onderscheid worden gemaakt : 

(a) goederen , bestemd voor de persoonlijke uitrusting van een militair . Deze goede
ren worden door het bataljon tot de in de autorisatiestaat uitrustingsstukken 
van de compagnieën vermelde hoeveelheden verstrekt aan de sergeant verzorging 
van de betrokken compagnie ; 

(b) de overige goederen 
De overige in de autorisatiestaat ujtrustingsstukken van de compagnie vermelde 
goederen worden door het bataljon rechtstreeks verstrekt aan de daartoe aange 
wezen functionarissen (b.v. pelotonscommandanten, groepscommandanten , enz . ) . 
Op het bruikleenbewijs worden de soorten en hoeveelheden ingevuld waarover de 
functionaris ingevolge zijn functie zou moeten beschikken . Hij draagt de ver
antwoording op basis van aansprakelijkheid ingeval van vermissing , beschadi
ging, verlies en het teniet gaan van of uit deze uitrusting. 
De compagniescommandant draagt een functionele verantwoordelijkheid voor het 
juiste gebruik en de gebruiksgereedheid van de compagniesuitrusting. Deze ver
antwoordelijkheid delegeert hij naar de luitenant logistiek . 

(3) Het verzorgingspeloton is belast met de aanvraag van Klasse II en IV goederen, voor 
de ontvangst op de aangewezen verdeel - /aanvullingsplaats Klasse II van de naastho
gere verzorgende eenheid en voor de uitgifte op de bataljonsverdeelplaats Klasse 
II . 

(4) Geneeskundige dienst verbruiksgoederen worden door het geneeskundig peloton infor
meel bevoorraad bij de aangewezen verbandplaats. 

(5) Sommige Klasse II en IV intendance goederen (b . v . psu) worden onder gevechtsomstan
digheden verstrekt via Klasse I - kanalen . 

c . Kl asse III goederen 

(1) Klasse III goederen omvatten brandstoffen, oliën en smeermiddelen , niet bestemd voor 
luchtvaartuigen . 

(2) De Klasse III goederen worden door het verzorgingspeloton ontvangen op de aangewezen 
verdeel - /aanvullingsplaats Klasse I I I van het desbetreffende verzorgingsra_yon . 
De brandstof verstrekking geschiedt op basis van "vol tegen leeg verpakkingsmiddel ". 
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Hoofd sectie S4 dient bij de verdeel - /aanvullingsplaats Klasse III een raming in 
voor de behoefte van de komende 24 uur. 
Een extra aantal jerricans voor de verstrekking vol tegen leeg kan bijvoorbeeld 
worden verkregen door van alle 3- ton en 1-ton voertuigen één jerrican te bestemmen 
voor de verdeelplaats Klasse III . 

(3) De bevoorrading van de compagnie~n geschiedt vanuit de bataljonsverdeelplaats 
Klasse III of vanuit de bataljonsgevechtstrein . De wijze van aftanken van de voer
tuigen hangt af van de tactische situati e en wordt bepaald door hoofd sectie s4 . 
Ook kunnen de compagnie~n rechtstreeks worden bevoorraad door het verzorgingspe
loton. De gewenste hoeveelheid wordt gebracht , alwaar de voertuigen pelotonsge
gewi j ze worden af getankt . Ramingen gewenste BOS artikelen door de compagnie~n moet en 
tijdig worden doorgegeven aan de sectie s4 . 

(4) Voertuigen ingezet voor bevoorradingsritten moeten zo mogelijk aftanken bij de 
naar achter gelegen verdeel - en aanvullingsplaatsen Klasse III. 

d. Klass e V goederen 

(1) Klasse V goederen omvatten onder meer : munitie , vernielingsmiddelen , mijnen en che
mische strijdmiddelen . 

( 2) Het bataljon beschikt over een organieke munitie uitrusting (OMU) , meegevoerd door 
het bataljon op organieke voertuigen c . q. op de man en genoemd onderdeelsbelading 
Klasse V. De soorten en aantallen komen voor in de desbetreffende autorisatiestaat 
( AS 51) . 
De OMU is erop gebaseerd het gevecht gedurende enige tijd te kunnen voeren en wordt 
uitgedrukt in aantal schoten per wapen of hoeveelheid per eenheid . Het bataljon 
maakt zijn behoefte aan Klasse V goederen kenbaar in de vorm van een gewenst muni 
tie rantsoen (GMR) . 
Daaronder wordt verstaan de hoeveelheid munitie , welke wordt geacht nodig te zijn 
om , zonder enige beperking ten aanzien van het verbruik , gedurende een bepaalde pe
riode in de behoefte te kunnen voorzien . Het gewenste munitie rantsoen wordt uitge
drukt in aantallen schoten per wapen/loop per dag of in bepaalde maten c . q . ge
wichtseenheden per dag van de daarvoor in aanmerking komende munitiesoorten. 

(3) Ten behoeve van mijnenvelden en ter voorbereiding van hindernissen worden door de 
hogere commandant mijnen en vernielingsmiddelen uit zijn tactische voorraad ver
strekt voor bijzondere doeleinden (ED- munitie), dus buiten OMU om extra geleverd . 

(4) De bevoorrading van Klasse V goederen berust op de volgende principes : 
- het voortdurend op peil houden van de organieke munitie uit~usting; 
- het verbruik af te stemmen op het door de hogere commandant opgelegde "beschik-

bare munitie rantsoen" ( BMR) . 
Dit rantsoen wordt uitgedrukt in aantallen schoten per wapen/loop per dag . Het 
BMR is die hoeveelheid munitie, welke in verband met de beschikbare voorraden en 
faciliteiten gedurende een bepaaldè periode wordt toegewezen . 

Het rantsoen is bindend en mag niet worden overschreden . 
De munitie aanvragen van het bataljon worden gecontroleerd op basis van het BMR al 
vorens te voldoen aan de munitie aanvragen . 

(5) De compagniescommandanten zijn er voor verantwoordelijk dan hun OMU op peil blijft . 
Tijdig dient hoofd sectie S4 te worden ingelicht over verbruik en aanvulling . Her
bevoorrading geschiedt door het verzorgingspeloton bij de aangewezen aanvullings
plaats Klasse V. 
Voor de normale bevoorrading KlasseV zijn de transportmiddelen van het verzor
gingspeloton toereikend . Indien echter grote hoeveelheden Klasse V goederen (b . v . 
mijnen) vervoerd moeten worden , dient overleg plaats te hebben over transportsteun. 

(6) De verstrekking van Klasse V goederen aan de compagnie~n kan als volgt geschieden: 
- vanuit de bataljonsverdeelplaats Klasse V; 

vanuit de munitie- voertuigen in de bataljonsgevechtstrein; 
vanuit de mijnen- of vernielingsmiddelenopslagplaats nabij de compagnie belast 
met het leggen van mijnen c . q . het voorbereiden van hindernissen . Zie verder de 
desbetreffende Vaste Orders. 

122. Het onderhoud 

a. Algemeen 

Het onderhoud omvat alle handelingen , welke met betrekking tot goederen worden verricht 
met het doel deze in bruikbare staat te houden of te brengen . Het omvat derhalve : 
- het voorkomen, dat goederen herstelling behoeven; 
- het in een vroeg stadium herstellen van geconstateerde gebreken aan goederen , teneinde 

te voorkomen dat grotere defecten ontstaan . 

b. Verantwoordelijkheid 

Iedere commandant is verantwoordelijk voor het onderhoud van het materieel in beheer 
bij zijn eenheid. De officier wegtransport , de verbindingsofficier en de compagniescom
mandanten zijn de belangrijkste functionarissen die moeten toezien dat het onderhoud op 
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de voorgeschreven wijze geschiedt . 
De basis van het gehele onderhoudssysteem is het preventief onderhoud , waar bij met name 
het geleide onderhoud op de voorgeschreven tijden onontbeerlijk is . 

c . Onderdeelsonderhoud 

Het onderdeelsonderhoud wordt uitgevoerd door het daarvoor organiek ingedeeld personeel 
van het bataljon met behulp van de daarbij organiek behorende gereedschappen en met be
hulp van de reserve delen en onderhoudsmi ddelen daarbij benodigd. 
Het onderdeelsonder houd is onderverdeeld in het 1~ en 2e echelons onderhoud : 
- het 1e echelonsonderhoud, eenvoudige werkzaamheden welke door de gebru iker kunnen en 

moeten worden uitgevoerd . 
Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor het 1e echelonsonderhoud ; 

- het 2e echelonsonde r houd , werkzaamheden welke door de bij de gebruikende eenheden in
gedeelde mont eurs worden uitgevoerd . Deze monteurs maken deel uit van de onderhouds
groepen van de compagnie~n , waar-bij de bataljonsonderhoudsgroep en de radio- o~der
houdsploeg van de verbindingsgroep aanvullend 2e echelonsonderhoud verr icht respectie
velijk aan de voertuigen , wapens en verbindingsdienst - uitrustingsstukken . De batal jons
onderhoudsgroep en de verbindingsgroep geven bindend advies inzake het onderdeels
onderhoud , voeren in opdracht van de bataljonscommandant inspecties uit , voeren die 
2e echelons reparaties uit waarbij speciaal gereedschap benodigd is , dat alleen voor
komt in de uitrusting van de bataljonsonderhoudsgroep . 
De bataljonsonder houdsgroep zal zich meestal bevinden in het bataljonsverzorgingsge
bied . Indien een bataljonsgevechtstrein is geformeerd , kan een gedeelte van het bat al 
jonsonderhoudspersoneel hierin zijn opgenomen . 

d . Na het onderdeelsonderhoud volgt het 3e echelonsonderhoud . 
Dit onderhoud wordt uitgevoerd door de direkt steunende hersteleenheid van de desbetref
fende materieelgroep en omvat reparatie van niet te langdurige en ingrijpende aard . 
Goederen welke 3e echelonsonderhoud behoeven worden door de compagnieën , nadat het 1e 
echelonsonderhoud met de hieruit voortvloeiende reparaties is uitgevoerd , aan het ver
zorgingspeloton aangeboden en voorts door het verzorgingspeloton ter reparatie aangebo
den bij genoemde hersteleenheid . 

1~3 . Afvoer 

a . Overcomplete goederen , onbruikba re goederen en verbruiksgoederen waarvan is bepaald dat 
bij vervanging hetzij de goederen zelf, hetzij de restanten daarvan moeten wo r den ingeleverd , 
worden door het verzorgingspeloton ingeleverd bij de direkt steunende eenheden van de 
desbetreffende materieeldiensten . 

b . Onbeheerd aangetroffen goederen en buit : 
voertuigen , geschut , wapens , munitie en zwaar geniematerieel worden door het verzor
gingspeloton ingeleverd bij de aangewezen technische dienst eenheid . De overige goede
ren en buit worden door het verzorgingspeloton ingeleverd bij de aangewezen intendance 
eenheid . 

124 . Verkeer , verplaatsingen en vervoer 

a . Algemeen 

( 1) Het ba tal jon c . q . een deel hiervan zal zich verplaatsen , indien tact i sche omstan
digheden of de taak van het bataljon hiertoe aanleiding geven . 
De verplaatsing geschiedt in opdracht van het hogere echelon dan wel op initiatief 
van de bataljonscommandant . De wijze waarop de verplaatsing wordt uitgevoerd , hangt 
in de eerste plaats af van de tactische omstandigheden . Op grond hiervan kan de 
verplaatsing worden onderscheiden in een tactische- en niet - tactische verplaatsing 
(zie VS 2- 7200) . 

(2) De opdracht v oor een verplaatsing wordt doorgaans gegeven in de vorm van een (mon
deling) operatiebevel (verplaatsingen), ook wel verplaatsingsbevel genoemd . 
Dit bevel wordt , zo mogelijk voorafgegaan door een waarschuwingsbevel . 
De routine werkzaamheden zijn als regel vastgelegd in vaste orders . 

(3) Voor wat betreft de technische facetten van een verplaatsing alsmede de voor het 
bataljon van belang zijnde verkeersaspecten wordt verwe zen naar het voorschrift 
VERPLAATSINGEN. 
Voor de tactische aspecten wordt verwe zen naar het voorschrift 2- 1386 GEVECHTS
HANDLEIDING. 

b . Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Indien het bataljon of delen daarvan zich zelfstandig verplaatsen , zal het bataljon 
zelf de gehele verplaatsing moeten voorbereiden . 
Tot deze voorbereidingen behoren o . a . : 

(1) aanvragen toestemming weggebruik bij de betreffende verkeersstaf ; 

(2) evt . verkenning van de te volgen marsroute ; 

(3) bepalen van de marstechniek ; 
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(4) samenstellen van de marstabel en/of route- tijdtabellen ; 

(5) aanwijzen van colonnefunctionarissen; 

(6) belading van de voertuigen . 

Verplaatst het bataljon zich als onderdeel van een groter geheel (brigade/divisie) dan 
zal een deel van de voorbereidingen door het hoger echelon worden uitgevoerd . 
Al sdan zal door het hoger echelon een marstabel worden uitgegeven die de verplaatsing 
regelt tussen het apt en het vspt . De verplaatsing naar het apt en vanaf het vspt zal 
v eelal door het bataljon zelf moeten worden geregeld . 
Voor een goed verloop van een verplaatsing is het wenselijk, dat voor vertrek het per
soneel ter zake wordt ingelicht . 

c . Onderdeelsvervoer 

Ten aanzien van de inzet van onderdeel svervoer alsmede de handelswijze en procedure 
m. b . t . de lading , wordt verwezen naar het voorschrift VERVOER, (in bewerking) . 

d . Vervoerssteun 

I ndien het bataljon voor het uitvoeren van een opdracht niet beschikt over voldoende 
(ju iste) vervoermiddelen , dient bij de naasthogere eenheid vervoerssteun te worden 
aangevraagd . 
Voor de handelwijze en procedures t . av . vervoerssteun , wordt verwezen naar het voor
schrift VERVOER , (in bewerking) . 

125 . De bataljonstrein al gemeen 

De delen van de staf- en verzorgingscompagni e die belast zijn met logistieke of steunen
de taken kunnen worden samengevat onder de benaming bataljonstrein . Hieronder vallen het 
ve r zorgingspel oton, het mechanische uitrustingp~loton , het geneeskundig peloton , het 
watervoorzieningspeloton en de radio onderhoudsgroep van het verbindingspeloton . 
Bij tactische situaties waarbij de compagnie~n en de bataljonscommandopost veelvuldig 
moeten verplaatsen kan een vooruitgeschoven verzorgingsdetachement worden geformeerd . 
Di t vooruitgeschoven detachement wordt de batalj onsgevechtstrein genoemd . 
Het meer achtergelegen verzorgingsgedeelte wordt bataljonsgoederentrein genoemd . 

126 . De bataljonsgevechtstrein 

De samenstelling van de bataljonsgevechtstrein is afhankelijk van de opdracht van het 
bataljon , de tactische situatie, het terrein en de weersomstandigheden . Op grond van 
deze factoren stelt hoofd sectie S4 de gevechtstrein samen . Deze kan bestaan uit enkele 
voertuigen met klasse III en V goederen en de takelwagen . 
Hier bij kunnen zijn ingedeeld een monteur wielvoertuigen c . q . mechanische uitrusting met 
gereedschap en reserve delen alsmede een wapenhersteller met gereedschap en reserve delen . 
Tev ens hoort hiertoe de bataljonshulppost met toebehoren en eventueel de radio onderhouds
gr oep . 

127 . De bataljonsgoederentrein 

De bataljonsgoederentrein omvat al het overige personeel en materieel van de bataljons
trein , voorzover dit niet is ingedeeld in de bataljonsgevechtstrein , niet aan andere com
pagnie~n is toegevoegd , niet in de bataljonscommandopost of hulppost is opgenomen of niet 
elders is ingezet . 

128 . De leiding van de batal ,jonstrein 

De leiding van de bataljonstrein , gesplitst in een gevechts- en goederentrein of als een 
geheel in het bataljonsverzorgingsgebied , berust bij hoo fd sectie S4 . De bataljonsgevechts
trein bevindt zich zo dicht mogelijk achter de genieveldcompagnie~n, veelal bij de batal 
jonscommandopost en kan door hoofd sectie S4 worden gedirigeerd. Commandant verzorgings
peloton heeft de directe leiding over de bataljonsgoederentrein, welke zich op 15 à 20 km 
achter de bataljonscommandopost in het verzorgingsgebied of in het verzorgingsgebied van de 
naasthogere eenheid bevindt . 

129 . De beveiliging van de bataljonstrein 

De beveiliging van de gevechtstrein moet in de eerste plaats worden gezocht in de keuze 
van opstelling. De commandant staf- en verzorgingscompagnie is doorgaans verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de beveiliging met die van de commandopost en de hulppost . In ge
val van zelfstandige legering of verplaatsing van de bataljonstrein of indien de batal
jonstrein zich als een geheel in het bataljonsverzorgingsgebied bevindt, is commandant 
v erzorgingspeloton verantwoordelijk voor de beveiliging. Zowel de gevechtstrein als de 
go ederentrein dienen te al len tijde in de eigen nabijbeveiliging te voorzien . 
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130 . Geneeskundige afvoer , behandeling en verpleging 

a . Algemeen 

(1) Onder geneeskundige afvoer wordt verstaan , het overbrengen van gewonden en zieken 
van een geneeskundige inrichting of andere ver bli jfplaats naar een meer achter-
waarts gelegen genee skundige inrichting. 

(2) Onder behandel ing wordt verstaan , het verrichten van de heel- en geneeskundige 
handelingen. 

(3) Onder verpleging wordt verstaan , het verzorgen van gewonden en zieken . 

(4) Onder eerste hulp wordt verstaan , alle eenvoudige handelingen welke erop zijn 
gericht de neveneffecten van een verwonding (shock , bloedverlies , pijn, i nfectie , 
enz) te voorkomen of te bepe1·ken . 
De "eerste hulp " bestaat uit : 
- eerste hulp aan f r ont (ERAF); eerste halp welke aan gewonden wordt verleend door 

daartoe opgel e id genee skundig personeel , 
- zelfhulp en kameradenhul p (ZHKB); eerste hulp welke een gewonde zich zelf ver

leent dan wel welke aan een gewonde wordt verleend door niet geneeskundig perso
neel. 

(5) Een bataljonshulppost is een 1e echelons , mobiele geneeskundige inrichting, waar 
patiënten (aanvullende) eerste hulp ontvangen , worden gesorteerd en voor verdere 
afvoer gereed worden gemaakt/gehouden . Bovendien worden hier minde r ernstige gewon
den behandeld en teruggestuurd naar het eigen onderdeel . Daar de commandopost van 
het bataljon meestal centraal zal zijn gelegen ten opzichte van de werkende compag
nieën is dit eveneens de aangewezen plaats voor een bataljonshulppost. 

b . Afvoer van gewonden 

Het is noodzakelijk dat gewonden zo snel mogelijk hulp ontvangen en zo spoedig mogelijk 
worden afgevoerd . 
De volgorde van handelen is : 
- door zelfhulp "of kameradenhulp " wordt de gewonde zo goed mogelijk ver zo rgd en de 

komst van de gewonden-ver zorger afgewacht; 
- de gewondenverzorger biedt vervolgens alle hulp waartoe hij in staat is ( ERAF). Hij 

bevestigt , wanneer afvoer noodzakelijk is, een gewondenkaart aan de gewonde waarop de 
aard der verwonding wordt vermeld ; 

- afvoer geschiedt met een voertuig gewondentransport of indien dit niet beschikbaar 
is met een ander voertuig, naar de dichtstbijzijnde hulppost. Dit kan dus een hulp
post zijn van een ander onderdeel . Hoofd sectie S1 dient er rekening mede te houden 
dat gewonden zijn afgevoerd zonder dat hij hierove r direct gegevens krijgt . De ge
neeskundige afvoer is gebaseerd op het beginsel , dat de hoge re echelons de patiënten 
halen bij de lagere echelons . 

131 . Overige materiële dienstverleningen 

a . Watervoor ziening 

Watervoorziening omvat het winnen , het zuive r en en verdelen van drinkwater. De mogelijk
heden voor bevoorrading met water zijn : 
- waterleiding bedrijven , melkfabr i eken en andere industrieën , 
- natuurlijke bronnen en welputten , 
- open waterwinplaatsen zoals rivieren , meren e .d., 
- waterpunten, ingericht door de watervoorzieningspelotons van de geniebataljons. 
Indien niet op een andere manier over gezuiverd water kan worden beschikt , richt het 
watervoorzieningspeloton in opdracht van de tactische commandant maximaal drie water
punten in . De commandant van het watervoorzieningspeloton verkent daartoe, eventueel 
in samenwerking met de verkenningsgroepen op aanwijzing van de S4, een aantal mogelijke 
waterpunten . Deze d ienen zo mogelijk te worden gezocht in de directe omgeving van Klasse 
I verdeelplaatsen . 
Hoofd sectie S4 meldt locaties en capaciteiten van de waterpunten aan sectie S4 
van de hogere eenheid . In de ver zorgingsbevelen v2n de hogere eenheden worden locaties , 
openingstijden en klantenbinding bekend gesteld . 
P9r waterpunt worden dagelijks opgemaakt : 
- een dagel i jks waterpunt rapport, waarin wordt vermeld gegevens omtrent personeel en 

materieel van het waterpunt , alsmede gegevens over verbruikte en voorradige bedrijf
stoffen ; 

- het dagelijks distributie rapport . 
Dit is een opgave inzake welke eenheden , hoeveel water hebben afgenomen . Hieronder wordt 
een indruk verkregen van het verbruik per eenheid of inrichting. 
De rapporten worden ingediend bij hoofd sectie S4 die zo nodig hierop actie neemt . 

b . Wassen en vervanging van kleding 

Door hoofd sectie S4 worden maatregelen getroffen om vuile kledihg ter bewassing aan te 
bieden , schone kleding te verstrekken en onbruikbare kleding te vervangen . 
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c . Baden 

Door hoofd sectie S4 worden maatregelen genomen om de compagnieën tijdens een rust 
periode te laten baden . 
Al s regel zal gebruik moeten worden gemaakt van bestaande installaties of inrich
tingen. De activiteiten genoemd onder de punten c end zullen zo mogelijk worden ge
combineerd. 

d. Technische dienst 

Technische dienst kan aanvullende bergingssteun verlenen en behulpzaam zijn bij het 
opruimen van explosieven. 
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DE RI VI EROVERGANG 

Bijlage A 

1 . Algemeen 

a . De rivierovergang kan een belangrijke fase in het aanval l ende gevecht van een divisie of 
een br igade vormen . De wijze van uitvoering wordt bepaald door d e ontvangen opdr acht, de 
waarde van de waterhindernis , de kracht van de v ijandelijke weer st and en de beschikbare 
voor het overschrijden van een waterhindernis , ge~igende middelen. 

b . De waarde van de hindernis wordt bepaald doo r de invloed , die wordt uitgeoefend op de bewe
ging v an voertuigen en op het gebru ik van speciaal overgangsmateriaal. 
Hi erbij zijn van belang: 

(1) de kenmerken van het terr ein aan weerszij den van het water met name v . w. b .: 
- de begaanbaarheid voor de in de uitrust ing voorkomende gewichtsklassen van voer

tuigen ; 
- de aanwezige vuur- en zichtdekking; 
- de aard en omvang van het wegennet; 

(2 ) de kenmerken van de bedding met inbegrip van oevers, met name v . w. b . breedte , hell i ng , 
draagvermogen en obstakels; 

(3) de stroomsnelheid en de diepte van het water. 

c . De vijand kan de waarde van de hindernis verhogen door : 
- mijnen op oever en bodem ; 

drijvende of zwevende mijnen ; 
gezonken voer- en vaartuigen ; 
het aanbrengen van versperringen in het water of op de eigen oever ; 
het steiler maken van de oevers e.d . 

d . Zijn in ruime mate amfibische middelen en helikopters , waarmee zowel troepen als zwaar 
materieel kunnen worden overgezet , aanwezig , dan neemt de waarde van de rivier als hin
dernis voor de gevechtseenheden af . Staan daarentegen deze middelen niet of s l echts zeer 
beper kt ter beschikking dan blijft de rivier een e r nstige hindernis , met als gevolg dat 
na de rivierovergang: 

(1) de gevechtsactie aanvankelijk uitgestegen (d . w. z . zonder steun van de pantserinfan-
tervoertuigen) moet worden uitgevoerd; 

(2) de pantserbestrijding alleen kan geschieden met lichte pantserbestrijdingsmiddelen; 

( 3) de voorste eenheden tijdelijk worden gescheiden van de reserve ; 

(4) de voorwaartse verplaatsing van de vuursteunmiddelen aanzienlijk wordt vertraagd ; 

(5) de bevoorrading moe i lijker is dan bij een normaal aanvallend opt r eden ; 

(6) de commandovoering en de verbindingen worden bemoeilijkt . 

e . Daar echter in de huidige organisatie 
- een relatief klein aantal eenheden met amfibische voertuigen is u i tgerust ; 
- een zeer geringe 1 uchttransportcapaci tei t beschikbaar is ; 
- niet over amfibisch overzet materieel wordt beschikt , en 
- het beschikbare overzetmaterieel en geniepotentieel schaars is , zal bijzondere aan-

dacht moeten worden geschonken aan een goede organisatie , een centrale leiding en een 
grote mate van improvisat i e op elk niveau. 

Hierdoor kan het voor deze operatie vereiste bewegingstempo zo goed mogelijk worden ver
kregen. Dit tempo en de contirmitei t in de beweging bieden de beste waarbor gen voor ver
r assing van de vijand en , die hierdoor weinig of geen gelegenheid zal hebben voor het 
t reffen van goede tegenmaat regelen . 

2 . Soorten rivierovergang 

a . De doorgaans geforceerde overschrijding van een waterhindernis tijdens het aanvallend 
gevecht kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd met als grensgevallen enerzijds , 
- de gelegenheidsovergang , en anderzijds 
- de (volledig) voorbereide rivierovergang 

b . De gelegenheidsovergang wordt bij het bereiken van de rivier snel , agressief en zo moge
l i jk bij verrassing op een zo breed mogelijk front in een doorgaande beweging uitgevoerd . 
Kenmerkend is het gelijktijdig optreden op een groot aantal overgangspl aatsen door troe
pen , welke zijn voorzien van de daartoe ge~igende overgangsmiddel en , dan wel gebruik ma
ken van (een) bestaande intact gebleven overgang(en) . 

c . De voorbereide overgang wordt na het bereiken van de rivier voorafgegaan door gedetail 
l eerde en doorgaans langdurige voorbereidingen . Kenmerkend hierbij is het oponthoud aan 
de rivier. De voorbereide rivierovergang wordt u i tgevoerd wanneer een gelegenheidsover
gang geen kans van slagen heeft dan wel is mislukt . 
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d . Elke rivierovergang wordt bij voorkeur uit de beweging d.w . z . als gel egenheidsovergang 
uitgevoerd; de op te stellen plannen worden op deze doelstelling gebaseerd. Aangezien 
echter de uitvoerbaarheid van dergelijke plannen niet vaststaat - omdat dit afhankelijk 
is van factoren , waarvan de invloed in de voorbereidingsfase niet nauwk eurig kan worden 
vastgesteld - worden alternatieve plannen ontworpen. In het totaal van mogelijkheden 
varieert de wijze van uitvoeren dan ook van die van de gelegenheidsov ergang tot die 
van de voorbereide overgang. 

3. Het overgangsplan 

a . Voor het overschrijden van een waterhindernis tijdens het aanvallende gevecht wordt tij
dig een overgangsplan opgesteld , dat een deel vormt van het manoeuvreplan en bestaat 
uit : 
- het plan voor de stormovergang, en 
- het overzetplan 

b. De stormovergang heeft ten doel vaste voet te krijgen op de vijandelijke oever en daar
door de inzet van de meer kwetsbare overzetmiddelen mogelijk te maken . 
Bij de stormovergang wordt voorzover mogelijk gebruik gemaakt van aanvals- en stormbo
ten , amfibische voertuigen , diepwadende tanks en helikopters . 
Voor de coördinatie wordt een startlijn vastgesteld, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij 
de waterhindernis gelegen . De keuze van uur U hangt af van vele factoren , die mede be
trekking hebben op de voortzetting van het aanvallende gevecht . 
Kan de vijand veel vuur op de waterhindernis uitbrengen , dan is een stormovergang gedu
rende een periode van duisternis of onder dekking van rook noodzakelijk . 

c . Het overzetplan omvat onder meer een soepel te hanteren tijdschema voor het overzetten van 
niet - amfibische middelen en van troepen door middel van vlotten en bruggen. 
De prioriteiten, tot uitdrukking komende in dit plan , worden bepaald door het manoevre
plan voor het optreden aan de overzijde en worden vastgesteld door de divisie- of brigade
commandant. 
Deze prioriteitsvolgorde kan bijvoorbeeld als volgt worden vastgesteld: 
- tankeenheden; 
- pantserbestrijdingseenheden ; 
- gevechtsvoertuigen van infanterie en genie; 
- voor de beveiliging van de overgang benodigde luchtdoelartillerie; 
- rechtstreeks steunende veldartillerie; 
- overige artillerie- eenheden; 
- reserves; 
- gevechts- en goederentreinen van zich op de andere oever bevindende eenheden; 
- overige steunverlenenie eenheden; 
- overige delen van treinenbataljons . 
De uitvoerbaarheid van een overgang is afhankelijk van een groot aant al detailkenmerken 
van het terrein in combinatie met die van het eigen materieel ; voorafgaande tactisch
technische verkenningen aan de waterhindernis zijn derhalve noodzakelijk . 
De reeds bekende omstandigheden van het terrein , vijand en eigen middelen zijn grondslag 
voor het opstellen van een voorlopig overgangsplan, dat het uitgangspunt vormt voor de 
aanvullende tactisch- technische verkenningen . 
Het resultaat van deze verkenningen kan een wijziging van het voorlopig overgangsplan 
noodzakelijk maken teneinde betere overgangsplaatsen te benutten , dan wel om uit ver
rassings- of beveiligingsoogpunt een opvallend gunstige plaats te vermijden . 
De verkenningsresultaten worden verwerkt in een beoordeling van de toestand , waarin 
eigen wijze van optreden worden onderzocht . Daarbij staat het overschrijden van de wa
terhindernis in een doorgaande beweging als gelegenheidsovergang, op de voorgrond . Blij 
ken de organieke middelen het gewenste tempo niet mogelijk te maken dan zullen alsnog 
versterkingen bij het hogere niveau worden aangevraagd . Een belangrijk facet in het over
gangsplan wordt gevormd door de beveiliging tegen de vijandelijke mogelijkheden tot in
grijpen in de rivierovergang , zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. 

4. De gelegenheidsovergang 

a . Zo lang niet vaststaat, dat de omstandigheden een succesvol uitvoeren van een rivierover
gang uit de beweging verhinderen, worden alle plannen gericht op deze wijze van forceren 
van de waterhindernis . 
Daartoe worden de volgende maatregelen getroffen : 
(1) Voorlopige plannen worden opgesteld op grond van bekende gegevens omtrent de vijand , 

terrein en eigen middelen , waarna tactisch-technische verkenningsgroepen worden uitge
zonden over een breed front , deze verkenningsgroepen zijn op de hoogte van alle details 
van de voorlopige plannen zoals het manoeuvreplan, indeling overgangsmaterieel en plan
nen voor het vermeesteren van bestemde bruggen met b . v . luchtmobiele dan wel infiltre
rende eenheden . De belangrijkste taak van deze verkenningsgroepen is het zo snel moge
lijk vaststellen en melden welk onderdeel van de voorlopi ge plannen onuitvoer baar is in 
verband met een ongunstige situatie ter plaatse v . w. b . een van de hiervoor genoemde 
factoren. 

(2) De beschikbare overgangs- (en amfibische) middelen worden over de eenheden ve r deeld 
op grond van het gekozen zwaartepunt ; bij inzet van troepen d.m . v . helikopter s moeten 
maatregelen worden getroffen zodat deze op het gewenste tijdstip op hun doel ingevlo
gen worden . 
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(3) De nadering naar de waterhindernis geschiedt in een zodanige groepering , dat alle 
overgangsmogelijkheden onmiddellijk kunnen worden benut en een geslaagde over gang 
door in de diepte gegroepeerde reserve snel kan worden uitgebuit . 

(4 ) Al les dient i n het werk te worden gesteld , om best aande bruggen in handen te 
krijgen . 

(5) Op gr ond van de meldingen van de verkenningsgroepen, die tot op het laatste moment 
bl i jven ingezet , worden zonodig wijzigingen in de gegeven opdrachten aangebracht . 
Deze wijzigingen mogen geen zodanige vertraging in het aanvalstempo veroorzaken , 
dat daardoor de verrassende werking van de nadering en overgang verloren gaat . 

(6) Beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen tegen een mogelijke bedreiging door 
de aan eigen zijde nog aanwezige vijandelijke troepen . 

b . De overgahgsplannen van alle bevelsniveaus dienen zo soepel mogelijk te worden gehou
den . Snelle stormovergang op een groot aantal plaatsen over een zo breed mogelijk front, 
door de eenheden in voorste lijn moet bewerkstelligen , dat de vijandelijke weerstand 
aan de rivier in korte tijd wordt gebroken . 
Op plaat sen waar een overgang is gelukt en die voldoende worden beveiligd op de vijande
l ijke oever , wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van het overzetplan zodra het 
benodi gde overgangsmaterieel ter plaatse is. 

5. De voor bereide overgang 

a . Deze wo r dt uitgevoerd, indien de gelegenheidsovergang geen succes oplevert of tevoren 
vaststaat dat deze geen kans van slagen zal hebben, omdat : 
- de vijandelijke verdediging goed is voorbereid, ofwel 
- de waterhindernis van dien aard is , dat met de beschikbare (overgangs) - middelen 

een snelle overgang vanuit de beweging niet uitvoerbaar is . 

b . De volgende maatregelen worden getroffen: 

(1) Grondige en gedetailleerde tactische-technische verkenningen aan de waterhindernis , 
nadat de eigen zijde van de oever is vermeesterd . De ze verkenningen, welke eventueel 
deel uitmaken van de inleidende gevechtsacties en tot op de vijandelijke oever kunnen 
worden uitgevoerd , vereisen relatief veel tijd daar zij de basi s vormen voor : 

(2) het zorgvuldig opstellen van een plan voor de stormovergang , gecoördineerd met vuur
steunplan , beveiligingsplan en eventueel misleidingsplan, 

(3) het maken van een nauwkeurig in fasen ingedeeld overzetplan , dat moet verzekeren dat 
het beschikbare overzetmaterieel op de meest economische , doeltreffende en veilige 
wijze wordt ingezet voor een snelle opbouw van de eigen gevechtskracht aan de 
vijandelijke zijde van de waterhindernis. 

(4 ) Tijdens de voorbereidingen dient de eigen oever te worden beveiligd , bij voorkeur niet 
door eenheden die de stormovergang moet uitvoeren . 

c . De plannen van de rivierovergang worden gericht op een zodanige krachtige en snelle over
schrijding dat: 
- de vijandelijke weerstand aan de waterhindernis in een doorgaande beweging wordt door

br oken; 
- in breedte en diepte kan worden doorgestoten tot dat vijandelijke grondwaarneming op de 

overgangsplaatsen is uitgeschakeld . 

d . Tussengelegen aanvalsdoelen zijn er voornamelijk op gericht vijandelijke tegenaanvallen 
op de overgangsplaat sen te kunnen afsla-an. Voorts dient op een zo breed mogelijk front te worden 
a angevallen, waardoor de vijand het zwaartepunt moeilijk kan onderkennen en minder snel tegen
maatregelen kan nemen en htj bovendien wordt gedwongen zijn vuur te verdelen . 
Met in achtneming van het streven naar de uitvoering van de overgang i n een doorgaande 
beweging , kan , indien ongunstige omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij het opstellen 
van de plannen de-volgende fase - indeling worden gebruikt : 

Fase 1. Het door de voorbataljons vermeesteren van het gebied dat noodzakelijk is voor de 
beveiliging van de bouw en het gebruik van de overzetmiddelen (bruggen en vlot 
ten) ; het gebied dient geheel te worden gezuiverd (zie fig 16A) . 

Fase 2 . Het door de voorbrigades veroveren van de door de divisie aangegeven tussengele 
gen aanvalsdoelen (zie fig . 16A) . 

Fase 3. Het door de divisie vermeesteren van de , eventueel als begrenzing van het le-
gerkorps- bruggenhoofd opgedragen aanvalsdoelen . 

Gezien de kwetsbaarheid van de rivierovergang, welke toeneemt naarmate een geringere 
hoeveelheid overgangsmaterieel ter beschikking staat voor een overgang tegen een met 
kernwapens en gemechaniseerde manoeuvremiddelen gevoerde vijandelijke verdediging wordt 
snelheid van handelen een primaire factor . 
Door de onvermijdelijke concentratie van middelen op de overgangsplaatsen , is een snel , 
doortastend en agressief optreden een voorwaarde voor een redelijke kans op succes . 
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e . Tezamen met het overgangsplan wordt de organisatie op de eigen oever ontworpen , die 
ten doel heeft een gunstige ui tga.ngstoestand voor de overgang te scheppen ( zie fig 17). 
Hierdoor kunnen de volgende normen worden aangehouden : 

( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

In het vak van een divisie is een strook van ongeveer 10 km diepte aan de water
hindernis benodigd voor het onderbrengen van de beveiligende eenheden met hun rese rves 
en de steunende artillerie . 

Onmiddellijk achter deze strook tot een afstand van + ~O km van de waterhindernis 
moeten terreindelen worden vrijgehouden voor de geniëparken . 

Verder achterwaarts van + 20 km tot ±. 60 km van de waterhindernis bevinden zich achter
~envolgens de verzamelgebieden van de voorbataljons en voor de reserves . 

(4) Ten behoeve van het overzetten van de eenheden worden voertuigafwachtingsgebieden 
en veerwachtplaatsen vastgesteld , speciale wegen vrijgehouden , verkeersdetachemen
ten en verkeersposten ingedeeld en aan de overzijde voertuigverzamelgebieden toe
gewezen (zie fig 20) . De genie heeft , behalve aan genieparken, ook behoefte aan par
keerplaatsen in de nabijheid van de bouwplaatsen voor vlotten en bruggen , zo mogelijk 
worden afzonderlijke geniewegen aangewezen (zi e fig 18) . 

f . Voorafgaande aan c .q. als inleiding op de voorbereide rivierovergang , kan als een in
filtratie over water, een stille overgang worden uitgevoerd met als doel , het doen van 
verkenningen of het door relatief kleine eenheden/laten bezetten van belangrijke terrein
delen , objecten e . d . Kenmerkend bij de 4e overgang , welke slechts bij duisternis of slecht 
zicht mogelijk is , is de verrassing. Vuursteun tijdens de overgang wordt niet gegeven; 
gaat de verrassing verloren dan kan van de overgang worden afgezien of worden overgegaan 
tot een stormovergang. Deze overgang , waarbij geheimhouding en misleiding v66r en tijdens 
de actie belangrijke elementen vormen, dient tot in de kleinste details te worden voorbe
reid . 

6 . De uitvoering van de stormovergang 

a . De voor de stormovergang aangewe zen eenheden begeven zich ieder langs een eigen route 
naar hun respectievelijke verzamelgebieden , waar de samenvoeging met de steunende genie
eenheden plaats vindt . Van de verzamelgebieden wordt vervolgens verplaatst naar de 
vooruitgeschoven verzamelgebieden , waar eventueel de aanvalsboten worden overgeladen 
(zie fig 19 ) . 

b . Pantserinfanterie- eenheden kunnen met geïmproviseerde voorzieningen de aanvalsboten op 
de eigen gevechtsvoertuigen meenemen . Ook kunnen de aanvalsboten op extra wielvoertuigen 
of door de gevechtsvoertuigen te trekken aanhangwagens (mallejan type) van de steunende 
genie- eenheden mede gevoerd worden . Bij voorkeur dient per gevechtsvoertuig steeds één 
boot met bijbehorende zwemvest en , peddels en overig materieel te worden medegevoerd ._ 

c . Van de vooruitgeschoven verzamelgebieden wordt , nadat hier de l aatste voorbere i dingen 
zijn getroffen, verplaatst na a r de overgangsplaatsen . 
Deze verplaatsing dient zodanig te geschieden , dat de startlijn op het vastgestelde 
tijdstip wordt gepasseerd en de eenheden zich ongeveer gelijktijdig te water begeven . 
De pantservoertuigen rijden zo dicht mogelijk naar de oever tezamen met de benodigde aan
vals- of stormboten en eventueel in steun gegeven geniepersoneel ; de boten worden afge
laden, het in bootgroepen ingedeelde personeel begeeft zich met de boten te water en de 
gevechtsvoertuigen keren langs een vastgestelde route terug naar de voertuigafwachtings
gebieden, na eventueel de eenheid tijdens de overgang met hun boordwapens te hebben ge
steund ( zie fig 19) . 
Indien geniepersoneel als bemanning optreedt dient dit personeel , indien het zelf hier
over niet beschikt , zo mogelijk ook in gepantseerde voert uigen plaats te nemen . 
Voor het overzetten van het p ersoneel van e en pantserinfanteriecompagnie zijn 11 aanvals
boten van het type M2 benodigd. Wordt een stormovergang in meerdere aanvalsgolven uitge
voerd , dan kunnen , indien de breedt e van de waterl oop en de stroomsnelheid zulks toela
ten , de eenheden van de tweede aanvalsgolf overgaan met de terugkerende boten , waarbij 
rekening moet worden gehouden met een uitvalspercent age van 5CJ%. 
Voor een pantserinfanteriebataljon dat met twee v66rcompagnieën in een aanvalsgolf en de 
derde c ompagnie in een volgende aanvalsgolf overgaat , zijn totaal 25 aanvalsboten nodig 
(11 boten voor elke v66rcompagnie en 3 boten voor de bataljonstaf). 

d . Na de stormovergang heeft de overgang va.D tanks en pantserbestrijdende middelen de 
hoogste prioriteit. 

e . Amfibische voertuigen en snuiverende tanks , voor zover ingedeeld , stoten door naar 
tussengelegen aanvalsdoelen , daarbij gevechtscontact met de vijand zoveel mogelijk ver
mijdend . De overige eenheden zetten , voor zover consolidatie na de eerste fase niet 
noodzakelijk is , het gevecht ter verovering van de tussengelegen aanvalsdoelen te voet 
voort to t hun gevechtsvoertuigen arriveren. 

f. Het overzetten van de overige, met niet amfibische voertuigen uitgeruste - eenheden , ge
schiedt met zo spoedig mogelijk te bouwen vlotten en amfibische bruggen. Vooral deze 
bruggen bieden de mogelijkheid reeds kort na een geslaagde stormovergang , tanks , pant 
serbestri j dingsmiddelen , gevechtsvoertuigen en arti llerie over te zetten . 
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Fig. 18 
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Globale gebiedsindeling genie-eenheden 
t.b.v. bouw zware vlotten en brug. 
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7. Mo gelijke uitvoering van een stille overgang 

a . Nadat tactisch-technische verkenningen zijn uitgevoerd en het bij de overgang betrokken 
personeel intensief is voorgeoefend, worden de boten door het geniepersoneel bij duister
nis zo dicht mogelijk, in ieder geval niet verder dan een paa r honderd meter , bij de ri 
vier in een uitgangsstelling gereedgelegd. 

b . De boten worden met voertuigen tot + 3 km - in ieder geval bui ten gehoorafstand- van de 
rivier gebracht en verder op , met m; t mankracht voortbewogen, aanhangwagens (mallejan 
type ) naar de uitgangsstelling gebracht . De peddels, waarvan de schachten , i . v . m. het 
schuren langs de boorden met jute zijn omwikkeld , worden in de boten langs de zijkanten 
en de zwemvesten in twee rijen achter in de boot gereedgelegd. 

c . Ti j dig voor de overgang doet de betrokken commandant zijn eenheid in de overgangsforma
ti e, d . w. z . bootploeggewijs , vanuit het verzamelgebied naar de uitgangsstelling verplaat 
sen nadat voorbereidende maatregelen zijn getroffen , oa. aanpassing van tenue en uitrus
ting aan deze gevechtsactie. De voertuigen blijven buiten gehoorafstand van de rivier ; 
te voet wordt verplaatst naar het ontmoetingspunt, vanwaar de bootploegen door een genie
gids worden geleid naar een verspreidingspunt . Vanaf het verspreidingspunt worden de 
bootploegen door de bootcommandanten naar de ge r eedliggende aanval sboten geleid. 

d . De bootploeg stelt zich vervolgens in de juiste volgorde achter de boot op , even nummers 
rechts en oneven nummers links naast de zwemvesten . Nadat de zwemvesten zijn omgedaan, 
de wapens i n de boot zijn gelegd en door de bootbemanning een laatste controle is uitge
voerd , wordt de boot naar de oever gedragen alwaar direct wordt ingestegen . 

8. De bouw van vlotten en/of bruggen 

a . Zo lang niet kan worden beschikt over amf ibisc h overgangsmateri eel, is het bouwen van 
vl otten en bruggen een relatief t ijdrovend en arbeidsintensief werk . De bouw van vlotten 
kan beginnen zodra de eerste f ase van de stormovergang is voltooid en door de vijand geen 
direct gericht vuur op de bouwplaatsen kan worden uitgebracht. Teneinde de kwetsbaarheid 
t . o . v . vijandelijk artillerie- en mortiervuur te verminderen, dienen de geniemiddelen in 
de diepte te worden gegroepeerd en naar behoefte via de geniewegen naar de bouwplaatsen 
te worden gedirigeerd (zie fig 18) . 

b . Zodra de vijand niet meer in staat is vuur met waarneming op de bouwplaats ui t te brengen 
en de bouwplaats voldoende kan worden beveiligd tegen vijandelijke luchtaanvallen worden 
bruggen gebouwd . De ze kunnen of wel worden samengesteld uit de vlotten welke na de uitvoe
ring van de veerdiensten tot een brug worden gekoppeld of direc t als brug worden gebouwd , 
waarbij dan de reeds ingezette vl otten als reserve dienst doen of in de vaart blijven 
t . b . v . eventueel teruggaand verkeer . 

c . In verband met de grote kwet s baarheid zal veelal een brug bij duisternis gebouwd c.q. 
geassembleerd moeten worden . Teneinde de capaciteit van de brug maximaal te benutten wordt 
direct na het invallen van de duisternis aangevangen met de bouw van brugvakken c . q . om
bouwen van vlotten tot brugvakken en het assembleren tot een brug. Tijdig voor dagaanbre
ken moet de brug wederom zijn gedemonteerd en de veerdiensten in bedrijf zijn . Dit houdt 
in dat zowel vóór het assembleren van de brug als het weer in bedrijf stellen van de 
veerdienst(en) de verkeersstroom tijdig dient te worden ges t aakt en er een oponthoud in 
de overgang zal ontstaan. Om van de schemering gebruik te kunnen maken voor het treffen 
van voorbereidingen voor de brugslag en door het inst e llen van een verkeersregeling ge
du rende de nacht zoveel mogelijk profijt te trekken van de capaciteit van de brug, kan 
het volgende schema worden opge zet 

dag dag 

aanval voorbereiding 
en org 

brugslag brug in 
gebruik 

ombouw 
vlotten 

veren 

9. Uitvoering van het overzetplan 

a . Per voorbataljon worden over het algemeen inge zet: 
- één à twee lichte veerdiensten, elk bestaande uit t wee lic ht e vlotten M2 (Kl 9 ); 
- tenminste één zware veerdienst bestaande uit 2 vlotten (Kl 56) , of wel gedurende de 

gehele operatie, ofwel gedurende een door de brigadecommandant vast gestelde t i jd . 
De bouw en bediening van lichte vlotten vereist relatief veel personeel terwijl deze 
vlotten een zeer lage overzet capaciteit hebben . Ter besparing van het schaarse genie
potentieel kan de bouw van lichte vlotten daarom in sommige gevallen achterwege worden 
gelaten; alsdan moet aan hetvoorbataljon meer zwar e vlotcapaciteit worden toegewezen. 
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b. Voor de leiding bij de uitvoering van het overzetpl an wordt een zgn . "Riviercommando" 
geformeerd dat tevens wordt belast met de verkeersleiding. Op het divisieniveau be-
staat dit commando veelal uit een Staf geformeerd uit de divisiestaf b.v. onder leiding 
van de es of de G3 ; bij de brigades worden staven geformeerd uit de brigadestaf b .v. 
onder leiding van de plaatsvervangend bri gadecommandant of van de S3, waaraan verkeers
regelings- en verkeerscontrole organen worden toegevoegd. In de te formeren staven wordt 
voorts personeel met tactische, personeel met genietechnische en personeel met verkeers
technische ervaring opgenomen. Dit commando kan , waar nodig, bepaalde eenheden opnieuw 
routeren , zodat de overgangsmiddelen nimmer ongebruikt zijn, waardoor een optimale ver
keersstroom gehandhaafd blijft en voorts de voertuigen van bijzondere afmetingen of voer
tuigklasse via de juiste overgangsmiddel en overgaan. 

c . De verkeersregeling is in hoge mate afhankelijk van verbindingen. Alleen m. b . v . radio
verbindingen is het mogelijk in de steeds wisselende tactische situatie de vaak noodza
kelijke aanvullende bevelen te kunnen doorgeven . In principe zal voor de verkeersrege
ling gebruik worden gemaakt van de commandonetten , daar dit een deel is van de commando
voering. Mocht zulks door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan dient hiervoor een af
zonderlijk net te worden geformeerd, waarvoor 6f verbindingsmiddelen door het hogere 
echelon beschikbaar moeten worden gesteld , 6fmiddelen uit de divisie c.q. de brigade 
moeten worden vrijgemaakt. Voor de verkeerscontrole wordt in beginsel gebruik gemaakt 
van de organieke verbindingsmiddelen van de Koninklijke marechaussee-eenheid en of van 
de andere aangewezen eenheid . Voor de verkeerscontrole kan per route een afzonderlijk 
net worden geformeerd . Op deze wijze wordt nl . voorkomen dat de verkeersposten op ver
schillende routes bij het doorgeven van berichten op elkaar moeten wachten , waardoor 
belangrijke berichten onnodig worden vertraagd (zie fig 21) . 

10 . De verkeersleiding (zie fig 21 en 22) 

a,. De verplaatsing naar de vooruitgeschoven verzamelgebieden van de eenheden die zij n aan
gewezen voor de uitvoering van de stormovergang vindt in princip e plaats onder cont r ole 
van het riviercommando. De verkeersleiding bij de stormovergang en eventueel het over
zetten van de voertuigen met hoogste prioriteit van de voorbataljons , zal veelal door de 
voorbataljons zelf worden uitgevoerd. 

b . Door het brigaderiviercommando wordt tijdig een verkeerscontrolenet geïnstalleerd, waar
mede in de beginfase de voortgang bij de voor bataljons wordt gecontroleerd . In geval 
van calamiteiten of zodra de verdere uitvoering van het over zetpl an dit noodzakelijk 
maakt , wordt de verkeersleiding door het riviercommando overgenomen via het brigadecom
mandonet of het daartoe ingerichte verkeersleidingsnet. 

c . Verder worden de volgende maatregelen genomen om een goede doorstroming van het verkeer 
te garanderen . 

(1) Het vaststellen van vooruitgeschoven verzamelgebieden op enige afstand (5 tot 10 km) 
van de rivier , waar de bataljons , die de stormovergang moeten uitvoeren, zich gereed 
maken om met de gevechtsvoertuigen en de boten naar de overgangsplaats te gaan . Na
dat de gevechtsvoertuigen het personeel met de boten hebben afgezet, ke r en deze , 
voorzover zij niet voor de vuursteun worden ingezet , terug naar dit verzamelgebied. 

(2) Het vaststellen van voertuigafwachtingsgebieden , die eveneens op 5 tot 10 km van de 
rivier zijn gelegen. Hier worden tijdens de overgang met veerdiensten voertuigpakket
ten van vlotlading samengesteld . Daarom bevindt zich hier een vertegenwoordiger van 
de genie-eenheid , belast met het in bedrijf houden van de veerdienst , die de comman
dant c .q. zijn vertegenwoordiger, adviezen geeft over de samenstelling van de vlot
ladingen . Een verkeerspost bepaalt bij de uitgang van het voertuigafwachtingsgebied 
het tijdstip van vertrek voor de pakketten . Vaak zullen de vooruitgeschoven verza
melgebieden dezelfde zijn als de voertuigafwachtingsgebieden . 

(3) Het inrichten van veerwachtplaatsen. Hier kan een voertuigpakket in afwachting van het 
overzetten tijdelijk worden "opgeborgen". In ideale omstandigheden zal een voertuig
pakket direct naar het veer kunnen oprijden en geen gebruik van de veerwachtplaats be
hoeven te maken. 

(4) Van veerstoep tot veerstoep is de genist de verantwoordelijke man . Hij leidt het 
oprijden van de vlotten en het afrijden van de vlotten aan de andere oever. Het is ge
wenst dat het geniepersoneel , dat op de veerstoepen en op de vlotten verantwoordelijk 
is voor de goede gang van zaken , duidelijk herkenbaar is, b.v . door een gekleurde 
helm . Dit voorkomt verwarring en tijdverlies bij de te verplaatsen eenheden . Op de 
veerstoepen bevindt zich tevens een verkeerspost, die ook de veerwachtplaats onder 
zijn hoede heeft . Deze post regelt de aanvoer van de voertuigpakketten uit de veer
wachtplaats naar het veer. 

(5) Aan de overzijde van de rivier worden voertuigverzamelgebieden ingericht, waar de 
commandant de in voertuigpakketten verdeelde eenheid weer verzamelt. Bij het in ge
bruik nemen van een brug (b.v. tijdens duisternis) kunnen deze voorzieningen weer 
vervallen. 
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Fig. 21 Mogelijke opzet van verbindingen 
t.b.v. het brigade riviercommando 
bij het overzetten d.m.v. veren. 
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Fig. 22 Mogelijke opzet verbindingen 
t.b.v. het brigade riviercommando 
bij het gebruik van een brug Y-cie
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11 . Geniesteun 

a. Buiten de algemene genietaken kan de geniesteun bij de rivierovergang worden uitgebreid 
met de volgende taken: 

(1) Het uitvoeren van genietechnische verkenningen 

(2) Werkzaamheden op de eigen oever zoals het ruimen van hindernissen en mijnen , her
stel en onderhoud c . q . aanleg van veerstoepen, opritten en de toegangswegen. 

(3) Inzet van gevechtsduikers t . b.v . verkenningen in de rivier en het ruimen van 
mijnen en versperringen . 

(4) Werkzaamheden op de vijandelijke oever als hierboven omschreven; het leveren van 
bemande aanvalsboten. 

(5) Het inrichten en onderhouden van lichte- en zware veerdiensten. 

(6) Het bouwen van vaste en drijvende (amfibische) bruggen, het onderhoud en de bevei 
liging inbegrepen. 

(7) Steun bij de voortzetting van de aanval. 

(8) Speciale taken als het bouwen van dummy-bruggen en vl otten, uitvoeren van camou
flage werkzaamheden. 

b . De veelheid van taken, welke mede wordt beînvloed door de f ac toren, terrein- i. c . de 
aard van de waterhindernis- en beschikbare middelen alsmede aard en omvang van de 
overgangsoperatie, vergt een relatief zware genie-inspanning. 
De bij de brigade organiek ingedeelde pantsergeniecompagnie zal in hoofdzaak nabij
steun verlenen aan het gevecht en zodra mogelijk na de overgang van de eerste aan
valsgolf met de amfibische voertuigen overgaan, teneinde op vijandelijke oever taken 
zoals het ruimen van hindernissen en mijnen uit te voeren. De overige ta.~en zullen 
voornamelijk door (het) steunend genie~ataljon( s ) worden uitgevoerd. Teneinde de ge
nie zo doeltreffend en economisch mogelijk in te zetten, moet steeds in overweging 
worden genomen in hoeverre het mogelijk is de aanvallende infanterie mits hiertoe vol 
doende geoefend zelf met de aanvalsboten te doen over gaan. Bij de gelegenheidsovergang 
verdient deze methode in ieder geval de voorkeur. 
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BIJLAGE B 

AANWIJZINGEN VOOR COMMANDANTEN VAN TE VELDE WERKENDE GENIE--EENHEDEN 

1. Algemeen 

Alvorens de uitvoering van geniewerkzaarnheden te velde aan te vangen zal de commandant die de 
opdracht heeft ontvangen: 

a. een verkenning uitvoeren of doen uitvoeren; 

b. een werkplan maken; 

c . zich op de hoogte stellen van de tactische oms tandigheden, om aan de hand daarvan zijn 
beveiligingsmaatregelen te nemen. 

Wie zonder deze voorbereidingen begint te werken , komt zonder twijfel voor verrassingen te 
staan , welke grote vertraging kunnen veroorzaken. 

2 . Opdracht, verkenningen en werkplan 

a . De ontvangen opdracht moet ten koste van alles worden uitgevoerd • 
. Indien de commandant meent dat de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden bij de 
opdrachtgever niet voldoende bekend waren , licht hij deze in onder voort zett ing van het 
werk. 

b . Onverwijld na ontvangst van de opdracht wordt de verkenning uitgevoerd. Deze is tactisch 
en technisch. De hiervoor beschikbare tijd dient goed te worden besteed. Bedenke wel , dat 
alle nodige en nuttige gegevens verzameld dienen te worden; het later weer teruggaan om 
een ontbrekende maat te gaan opmeten is oneconomisch en brengt in oorlogstijd nodeloos 
gevaar met zich mede. 
Als de commandant niet zelf op verkenning gaat, stuurt hij iemand in wiens capaciteiten 
hij vertrouwen heeft . De genieverkenner moet een duidelijke opdracht hebben, moet weten 
over welke gegevens zijn commandant wenst te beschikken o . a. welke maten opgemeten moeten 
worden . De verkenner in gevechtsomstandigheden moet worden beveiligd door een daartoe aan 
te wijzen detachement en dient te weten wat van de vijand ter plaatse bekend is. Indien 
gewerkt moet worden op een door een andere instantie gemaakte verkenning, is het verstan
dig eerst deze verkenning ter plaatse te gaan vergelijken en zo enigszins mogelijk de 
voornaamste maten na te meten. Nooit mag worden volstaan met een uitsluitend mondeling 
verkenningsrapport , doch altijd moeten de hoofdpunten en hoofdmaten schriftelijk worden 
vastgelegd~ 
De commandant die zelf verkent, moet ook zijn eigen waarnemingen kort vastleggen; hij kan 
enkele uren later zelf zijn uitgeschakeld. 

3. Voor een werk van langere duur (meer dan enkele uren) moet de voeding en de nachtrust voor 
het personeel tevoren worden geregeld. 
Men late nooit een eenheid doorwerken tot deze is uitgeput, doch regelt tevoren de aflossing; 
een oververmoeide troep moet geruime tijd rusten, eer zij weer een behoorlijke werkprestatie 
kan leveren, terwijl oorlogsomstandigheden, veelvuldiger dan gewenst is, om uiterste presta
ties vragen. Ook voor eenvoudig werk is het opstellen van een werkplan nodig. 
Indien voor het werk de steun van personeel, materieel of machines van elders nodig is, moet 
de commandant tijdig de nodige duidelijke afspraken maken. Op dergelijk veelal schaars per
soneel en kostbaar materieel moet zo kort mogelijk beslag worden gelegd. Indien een comman
dant de beschikking krijgt over machines, waarmede hij niet volledig op de hoogte is, moet 
hij zich daarvan op de hoogte stellen. Ook machines kunnen niet onbeperkt doordraaien, doch 
moeten onderhoud ondergaan na een voorgeschreven werktijd . 

4. Bevelen 

Een commandant moet slechts aan zijn directe ondercommandanten bevelen geven, terwijl hij 
op de hoogte moet zijn van de situatie, de mogelijkheden en de inzet van wederom één niveau 
lager. 
Voorbeeld: De compagniescommandant commandeert zijn pelotonscommandanten en weet nauwkeurig 
wat zijn groepen doen. De compagniescommandant moet echter geen bevelen geven aan groepscom
mandanten, nog minder aan soldaten. Natuurlijk mag de compagniescommandant een verkeerd 
werkende soldaat een aanwijzing geven of zal voor een zelfstandig werkje wel eens een 
sergeant met een paar man buiten pelotonsverband rechtstreeks onder de compagniescommandant 
werken. 
Evenzo beveelt de pelotonscommandant zijn groepscommandanten, doch dient tevens een bezielend 
voorbeeld te zijn voor deze en hun soldaten . Wie zijn ondercommandanten echter passeert, maakt 
hen onzeker en verliest hun steun. 

5. Werkprestaties 

Technische werkzaamheden zijn het meest gebaat bij constante, goede inspanning. Het werktempo 
wordt in hoge mate bepaald door de prestatie van het lager kader (onderofficieren). Dit moet 
zijn personeel bij elkaar houden en zorgen dat elke man doelmatig werkt. Officieren en onder-
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officieren moeten normaal niet meewerken, echter zal een incidentele handreiking (het even 
meetillen van een zware last) een goede uitwerking hebben. 
Korporaals zijn voorwerkers en werken dus mee. Het laten meewerken door koks, chauffeurs 
e.d. personeel dient tot zeer bijzondere omstandigheden te worden beperkt. 
Men beperke het beînvloeden (opvoeren) van het werktempo tot momenten van inzinking; het 
voortdurend achter de troep aanjagen is alleen gerechtvaardigd, indien deze troep absoluut 
onvoldoende prestaties levert en in dat geval moet onderzocht worden wat de oorzaak is. 
Het opjagen van een troep tot een boven normale prestatie moet beperkt blijven tot kri
tieke momenten, waarin het slagen van de gehele operatie afhangt van de genietroepen. Het 
opvoeren van de prestaties door bedreiging of in uitzicht gestelde beloningen is onjuist 
en dient te worden vermeden. Het is niet bevorderltjk voor het gezag, vooral niet bij 
overschrijding van bevoegd.heden. 
Taakopdrachten zijn soms aanvaardbaar voor korte, afgeronde werkzaamheden. 

6. Legering en verpleging 

a . Gewerkt wordt vanuit een bivak of kantonnement. Hoewel het gunstig is als het bivak zo 
dicht mogelijk bij het werk ligt, is het onjuist bij statisch optreden de legering voor 
elk werk te verplaatsen , daar dit onnodige energie van de troep eist . Ook tijdens de 
opmars moeten de sprongen waarmede het bivak (kantonnement) wordt verplaatst, niet te 
klein zijn. Het kan voorkomen dat men bij een opmars onmiddellijk aan het werk moet en 
geen tijd heeft een bivak in te richten. Alsdan wordt wel een terrein uitgekozen; de 
uitrusting wordt daar gedeponeerd; het niet werkend gedeelte (adm- en keukenpersoneel) 
richt de legering zover mogelijk in; indien werkploegen terugkomen om te ruste~ zetten 
zij hun tenten op. 
Voor een werkende ploeg moet echter altijd de plaats zijn voorbereid, waar zij kan 
rus~en; iedere commandant dient te voorkomen dat een meegewerkte groep nog op zoek moet 
naar onderdak . 

b . Opvoer van eten en drinken dient goed georganiseerd te zijn. Het is voor de werkpresta
tie van veel belang, dat het personeel op geregelde tijden voldoende goed voedsel krijgt . 
Op het werk zelf mag niet worden gegeten; indien het oneconomisch is de troep voor een 
maaltijd naar de legerplaats te laten gaan, wordt gegeten in de gedekte rustplaats. Op 
het werk moet altijd goedgekeurd drinkwater aanwezig zijn . 

7. Verspreiding op het werk 

Een geniewerk is in de regel een onvermijdelijk ongedekte opeenhoping van mensen en mate
rieel . Om dit nog zoveel mogelijk te beperken zal de commandant : 
- niet meer materiaal op het werk doen ophopen dan op korte termijn verwerkt zal kunnen 

worden; 
materieelstapels niet te groot maken en goed verspreiden (vooral mijnen, springstoffen 
etc.); 
niet meer personeel op het werk aanwezig doen zijn dan dringend nodig (korte rusten op 
een gedekte plaats in de onmiddellijke omgeving; lange rusten in het bivak/kantonnement); 
het aanwezige materieel zoveel mogelijk verspreiden (b .v. brugvakken, vlotten e.d . op 
onderlinge afstanden van 50 - 100 m bouwen; het leggen van mijnenvelden op verschillende 
punten beginnen) ; 
tot elke prijs voorkomen , dat motormaterieel zich ophoopt op het werk of de toegangsweg. 

Ongedekte motorvoertuigen en mechanische uitrusting moet men op onderlinge afstanden van 
tenminste 50 m houden; indien het onvermijdelijk is, dat op één punt gewerkt wordt, max 
twee voertuigen en/of machines op het werk. 
Dit kan het beste bereikt worden door: 
- een goed opvoerschema op te stellen , waaronder mede te begrijpen een goede verkeersregeling; 
- een gedekte verzamelplaats dicht bij het werk aan te wijzen waar de voertuigen wachten; 
- de voertuigen per telefoon of lichte radio-installatie op te roepen naar het werk; 
- één kaderlid op het werk te belasten met de materieelopvoer (inclusief verkeersregeling). 

8. Materieelpark 

Het materieel zal in de regel moeten worden opgevoerd van een verdeelplaats dan wel een ma
terieelpark of dump; mogelijk vrij ver vanaf het werk gelegen . Men heeft dan vaak de nei
ging het materieel op een gedekte tussengelegen plaats te verzamelen. Dit maakt de organi
satie van het binnenvloeien van het materieel op het werk veel eenvoudiger , doch kost een
maal extra laden en lossen. 
Voor- en nadeel moeten tegen elkaar worden afgewogen. In het zelden voorkomende geval dat 
men ruim in de transportmiddelen zit , is de aangewezen oplossing het materieel op de voer
tuigen in een nabij het werk gelegen goed gedekte plaats te verzamelen. Dit is veelal ook 
de oplossing bij het gebruik van organiek mobiel brugmaterieel . 

9. Beveiliging 

- Indien het werk niet of onvoldoende gedekt wordt door tactische eenheden, regelt de com
mandant de beveiliging, zo ruim mogelijk gebruik makend van automatische wapenen. 

- Indien het werk niet of onvoldoende gedekt wordt door luchtdoelartillerie, vooziet de 
commandant hierin zelf zo goed mogelijk door opstelling van een zo groot mogelijk aantal 
mitrailleurs . 50 inch op geschikte punten om het werk. 
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- Alarmopstellingen (i.v.m. grondaanvallen) en dekkingsmogelijkheden (i . v .m. beschietingen , 
luchtaanvallen e .d.) worden voorbereid; het innemen van deze opstellingen , waartoe een 
alarmeringssysteem is ingesteld, moet tenminste eenmaal worden beoefend . 

- Zonder uitzondering wordt gewerkt met helm (cpl) op en het gasmasker aan het lichaam. 
Persoonlijke wapenen ploegs- of groepsgewijze (onder bewaking) worden ordelijk en over
zichtelijk gereed gelegd nabij de alarmopstelling. 

- De commandant treft zijn tactische beveiligingsmaatregelen, vóórdat hij zijn genietech
nische werkzaamheden aanvangt . 

10 . Voltooid werk 

- De commandant meldt enige tijd vóór gereedkomen van het werk (b.v. 1 uur) aan zijn op
drac htgever , alsmede aan eventuele andere belanghebbenden, wanneer het werk voltooid zal 
zi jn. 

- Bij bruggen en andere overgangsmiddelen hebben de genietroepen veelal ook een t2ak tij
dens het gebruik (brug- en stroomwachten , boot- en vl otbemanningen enz) . Ook deze werk
zaamheden moeten worden georganiseerd , zonodig in overleg met overgaande eenheden, Ko
ninklijke marechaussee e .d. Aflossing en voeding van de betrokken detachementen dienen 
geregeld te worden . 

- Elk voltooid geniewerk vereist controle en onderhoud. De commandant die het werk uit 
voerde, blijft hiervoor aansprakelijk tot hij het werk heeft overgedragen . Indien de re
geling van de overdracht niet automatisch volgt, wendt de commandant zich tot zijn op
drachtgever. 

11 . Practische aanwijzingen 

- Voor zover de veiligheidsmaatregelen (tegen "bedri jfsongevallen") bij een werk niet zij n 
geregeld in voorschriften of vaste orders , dienen veiligheidsbepalingen in de betrokken 
order of werkopdracht te zijn opgenomen . Ook in gevechtsomstandigheden mag de werkvei -
1 igheid niet worden veronachtzaamd; dit zou er toe leiden dat naast de "t actische " ver-
1 iezen ook nog "technische" verliezen ontstaan , hetgeen ontoelaatbaar is. 

- Commandant, zijn plaatsvervanger en ondercommandanten dienen het voorschrift waarin be
trokken constructie of verrichting wordt behandeld op het werk bij zich te hebben . 

- Bij het ramen van werktijden , in het bijzonder indien de ze raming moet dienen als basis 
voor het tactische plan van de hogere commandant, dient rekening te worden gehouden met : 
- onbekende ongunstige plaatselijke invloeden (als slechte bodemgesteldheid , extreme 

waterstanden , verminderde werkprestaties van het personeel door verslechterde lichame
lijke of geestelijke toestand e . d . ) . 

- vertraging door vijandelijke actie . 
- Bij oefeningen , doch somtijds ook in gevechtsomstandigheden is de aanwezigheid van publiek 

dikwijls hinderlijk en zelfs gevaarlijk . 
Publiek dient op een afstand te worden gehouden, zonodig door Koninklijke marechaussee . 

- Bij bruggen en veren dient de nodige aandacht te worden besteed aan : 
- de verantwoordeli jkheid voor het o!'lderhoud van de toegangswegen; · 
- de wegbewijzering vanaf de hoofdaanvoerweg; 
- het plaatsen van brug en weg klasse- borden ; 
- veiligheidsvoorschriften (zwemvesten etc). 

- Bij mijnenvelden, vernielingen en valstrikken dienen te worden verzorgd : 
- de voorgeschreven maatregelen ter beveiliging van eigen troepen (merken van mijnen-

velden en doorgangen , wegafsluitingsborden, afzettingen tijdens explosies); 
- het tijdig indienen van de voorgeschreven rapporten, gebruikmakend van de legerformu

lieren . 
- Indien een werk gemaskeerdmoet worden opgeleverd (versterkingen sommige versperringen) 

moet ook tijdens de uitvoering een doeltreffende maskering worden onderhouden . 
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