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1. TOESTAND
Op 23 maart 2023 zal er op het Veteranenplein van de generaal-majoor Kootkazerne (GMK)
te STROE, een beëdigingsplechtigheid plaatsvinden. Tijdens de beëdigingsplechtigheid
worden militairen en burgers van het Regiment voor het front van het Regiment
Verbindingstroepen en hun relaties beëdigd.

2. OPDRACHT
Draag zorg voor een goede voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van deze ceremonie,
waarbij een maximale deelname dient te worden nagestreefd.

3. UITVOERING
Oogmerk Regimentscommandant
De beëdiging is een belangrijk moment in de carrière van militairen. Mede daarom is het
belangrijk om deze ceremonie stijlvol te laten verlopen. Juist met ceremonies als deze
kunnen we een belangrijk aspect van onze professionele organisatie aan de genodigden
tonen. De ondersteunende eenheden vervullen hierbij een belangrijke rol. Deze dag is
succesvol als de te beëdigen militairen kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

a. Operatieconcept
Dag D: 23 maart 2023.
Op dag D zullen er conform tijdschema diverse voorbesprekingen zijn. Ook zal de
exercitie voor de beëdiging worden beoefend door de te beëdigen militairen (IBM). In
de ochtend van dag D zal het Veteranenplein worden voorbereid, waarna ‘s middags
de centrale beëdiging plaats vindt. Aansluitend aan de beëdiging is er een receptie in
het KEK-gebouw.

b. Regiment
(1) RC treedt op als beëdigingsautoriteit;
(2) Dzv de geluidsinstallatie;
(3) Dzv aanvraag militaire muziek.

c. Alle TBM
(1) Dzv het correct invullen en het tijdig insturen van bijlage C, Aanmeldformulier.

Zonder opgave geen toegang tot de kazerne voor de relaties;
(2) Dzv het overhandigen van bijlage D, Uitnodiging relaties, aan de betreffende

relaties.

d. C2OstCo
(1) Lever paradecommandant;
(2) Dzv opmaak Aktes van Beëdiging en evt KB(’n) van TBM;
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(3) Lever namen aan van personeel cfm bijlage A, NLT 091000A mrt 23;
(4) Lever pers t.b.v. Vaandelwacht en hrm oefenen cfm order Vaandelwacht;
(5) Lever begeleider militaire muziek;
(6) Lever commandant tbv TBM;
(7) Lever begeleider relaties TBM;
(8) Lever pleincoördinator;
(9) Lever C-Vaandelwacht;
(10) Stelt TBM ob bij commandant TBM m.i.v. 230900A mrt 23;
(11) Dzv afzetten van de wegen en bezet houden van wegafzettingen rondom het

Veteranenplein vanaf 231300A mrt 23 (i.o.m. pleincoördinator);
(12) Dzv namenlijst relaties tbv opvang bij de poort;
(13) Commandoadjudant (Coa) coördineert bij afwezigheid van de RA, functionaris is

tevens begeleider bij de generale repetitie;
(14) Lever 2 x katheder;
(15) Dzv aanvraag van de diverse locaties en infra op de GMK i.o.m. PA;
(16) Lever 1 x ploegleider BHV;
(17) Lever4xBHV;
(18) Lever parade detachementen per ehd, eenheidsvlaggen ingetreden rechts naast

het det;
(19) Lever 0/1/4 voor alg ost aan pleincoördinator mcl assistentie Marketentsters;
(20) Lever 4 x uitschuiftent met Regimentslogo tbv genodigden;
(21) Lever 1 x uitschuiftent tbv werkzaamheden Marketentsters;
(22) Lever 100 stoelen tbv genodigden;
(23) Lever 3 (uitklap)tafels tbv Marketentsters;
(24) Dzv aanvragen water tbv BHV org.

e. CISBn 1GNC
(1) Lever parade detachement, eenheidsvlag ingetreden rechts naast het det;
(2) Lever pers t.b.v. Vaandelwacht en hrm oefenen cfm order Vaandelwacht;
(3) Stelt IBM ob bij commandant TBM m.i.v. 230900A mrt 23;
(4) Dzv opmaak Aktes van Beëdiging en evt KB(’n) van de TBM;
(5) Dzv betaling catering Paresto STROE.
(6) Lever begeleider VIP (Wapen Oudste en burgemeester);
(7) Lever begeleider media;
(8) Lever speaker;
(9) Lever 0/0/2 voor opvang gasten bij de hoofd poort, melden bij DBBO;
(10) Lever 0/0/4 voor alg ost aan pleincoördinator mcl assistentie Marketentsters;

f. 102 EOVcie
(1) Stelt TBM ob bij begeleider TBM m.i.v. 230900A mrt 23;
(2) Lever parade detachement, eenheidsvlag ingetreden rechts naast het det.

g. Overige eenheden (met te beëdigen pers)
Stellen IBM ob bij begeleider TBM m.i.v. 230900A mrt 23.

h. Coördinerende bepalingen
(1) Tijdschema

221330A mrt 23 Voorbespreking 1, deelnemers zie bijl A pt 4, GMK geb
525, kmr 160;

230900A mrt 23 Voorbespreking 2, deelnemers: zie bijl A pt 2,
melden op de GMK, Veteranenplein;

231000A mrt 23 Generale repetitie, deelnemers: zie bijl A, op het
Veteranenplei n;
Katheder en microfoon zijn geplaatst;

231000A mrt 23 Start opbouw AS-84 mat (tenten/stoelen) op
Veteranenplein o.l.v. pleincoördinator;

231230A mrt 23 Opvang gasten bij de hoofd poort (Tenue DT2);
231245A mrt 23 Ontvangst genodigden en relaties en NIM in de

benedenbar van het KEK-gebouw;
231300A mrt 23 BHV org aanwezig op Veteranenplein;
231345A mrt 23 Kapel start met muziek (naar eigen keuze);
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231355A mrt 23 Troepen en niet ingedeelde miln aangetreden;
231355A mrt 23 Genodigden en relaties hebben hun plaatsen ingenomen;
231400A mrt 23 Aanvang ceremonie centrale beëdiging;
231530A mrt 23 Einde beëdiging, asl receptie en start afbreken AS-84;
231700A mrt 23 Einde receptie.

(2) Sectie Si C2OstCo draagt zorg voor alle bescheiden inclusief oorkonde en
Regimentscoin;

(3) Ehdn dragen zelf zorg voor het oefenen met, of door de TBM;
(4) De generale repetitie door de TBM is verplicht!

Geen deelname is geen beëdiging;
(5) Tenuen:

(a) Vaandelwacht CT;
(b) DT2: vrouwelijke militairen met broek;
(c) DT2;
(d) DT2; vrouwelijke militairen met broek;
te) DT2;
(f) GVT (evt aangevuld met parka bilaminaat),

inclusief gewondentas en armband;
(g) Alg ost pleincoördinator / Marketentsters tijdens opbouwfase GVT, tijdens

de ceremonie DT2.
(6) Ontvangst genodigden en receptie in het KEK-gebouw GMK;
(7) Receptie toegankelijk voor genodigden, Vaandelwacht en afvaardiging ehdn;
(8) Voorbereidingen dienen te zijn afgerond vôâr 231100A mrt 23;
(9) Opstellen Veteranenplein cfm bijlage B o.l.v. pleincoördinator;
(10) Bijlage A pt 1 dient ingevuld te worden en naar RA te worden gestuurd NLT

091000A mrt 23;
(11) Alle TBM dienen voorafgaande aan de beëdiging de juiste tekst te kennen;
(12) Alle, niet in deze order voorkomende zaken: op mijn bevel;
(13) AVG

Het beeldmateriaal, zowel fotografie als videografie, dat tijdens de in deze order
beschreven activiteiten kan worden vergaard, kan worden gebruikt ter
ondersteuning van nieuwsberichten over de activiteiten van het Regiment
Verbindingstroepen, de Landmacht en Defensie. Het beeldmateriaal wordt
mogelijk gepubliceerd op sociale media, op intranetpagina’s binnen Defensie, in
gedrukte publicaties zoals bijvoorbeeld de Intercom, de Onderofficier,
Checkpoint of November Romeo en kan worden gebruikt voor (PowerPoint)
presentaties over de Verbindingsdienst, of om de werving van personeel voor
de verbindingsdienst te ondersteunen.

4. LOGISTIEK
a. Operatieconcept

(1) Op de ochtend van de Centrale Beëdiging zal het Veteranenplein worden
voorbereid op de ceremonie, door pers van het C2OstCo. Aansluitend aan de
beëdiging zal e.e.a. weer worden opgeruimd.

(2) Materieellogistiek
(a) KIl KEK-gebouw: Paresto;

Water binnen handbereik van de BHV;
(b) KI II; AS-84 dzv C2OstCo (5x tenten, 100 stoelen en 3 tafels);
(c) Aanvragen faciliteiten dzv C2OstCo iom RA;
(d) Eenheden dragen zelf zorg voor aanvraag transport van hun pers naar

STRO E.

(3) Personeelslogistiek
(a) Indeling functionarissen, zie bijl A;
(b) Overige ehdn melden hun personeel aan bij sectie Si van het C2OstCo

(met bijlage C);
(c) Geneeskundige verzorging

i. BHV org operationeel: 231315A mrt 23 op het Veteranenplein;
ii. Bij ernstige calamiteiten civ alarmnummer 112;
iii. Aanvoerroutes en P-plaatsen op de GMK zullen worden bewijzerd

i.o.m. het FBD STROE.

TBM
Functionarissen bij ceremonie
Parade detachementen
Niet ingedeelde miln
Gewondenvzgrs:
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a. Bevelvoering
(1)
(2)
(3)

b. Verbindingen
(1) Kol van Loon
(2) Aooi de Laat

Kol van Loon
Aooi de Laat
volgt

(3) Aooi 06-volgt
(4) Tijdens de ceremonie GSM’s uit muv telefoons van BHV org op trillen.

5. BEVELVOERING EN VERBINDINGEN

Regimentscommandant
Regimentsadjudant
Plein coördinator

06-23792749
06-54277974

C.E.P. van
Kolonel
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Bij lagen
A: Functionarissen
B: Plattegrond Veteranenplein
C: Aanmeldformulier t.b.v. TBM
D: Uitnodiging relaties IBM

Verze nd lijst

Intern:
lx RC/C-C2OstCo
lx PIv-C C2OstCo
lx CoA C2OstCo
lx Sectie S3 C2OstCo
lx C-SVBDD
lx SA SVBDD
lx C-KC C2Ost Land
lx C-A CIScie
lx CA A CIScie
lx C-B CIScie
lx CA 8 CIScie
lx C-C CIScie
lx CA C CIScie
2x Marketentsters

Extern:
lx PIv C-LAS (Generaal-Majoor Duckers)
lx HQ NATO (Brigade-Generaal Simons)
lx Dit Plan (Brigade-Generaal Klaren)
lx BC CISBn 1GNC
lx BA CISBn 1GNC
lx CC 102 EOVcie
lx CA 102 EOVcie
lx S6 KCT
lx G6 11 LMB (Aaslt)
lx STOO CISOps 11 LMB
lx G6 13 Ltbrig
lx SI00 CISOps 13 Ltbrig
lx G6 43 Mechbtig
lx SIOO CISOps 43 Mechbtig
lx G6 OOCL
lx STOO CISOps OOCL
lx S6 DGLC
lx ]IVC (Luitenant-Kolonel ]ongerius)
lx Hoofd sie Plan & BITA JIVC
lx Hoofd Landgebonden IT (Kolonel Buskens)
1 x Historische Collectie Vetbindingsdienst
lx Militaire muziek
lx VVPRV (Dht Ad Kooien)
lx Fotograaf
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