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zaterdag ochtend 14 oktober zot7. Het is o6.15 uur de wek-
ker gaat dit weekend woeg maar dat is niet zonder reden.
Na maanden van voorbereiding mer onze projectgroep is
vandaag de dag waar we naartoe hebben gewerkr. De grote
reiinie in het teken van z5 iaar r(NL/BE) vN Transportba-
taljon. Een dag wat het hoogtepunr van dit jubileum jaar
moet worden.

Met heel veel enthousiasme werkte de projectgroep aan het
programma in het teken van de geschiedenis en ontmoeten.
Na het ochtend rituee! in de auto naar Garderen. om oroo
uur heeft Eric Beumer voor ons een goed ontbijt en dat wil
ik natuurlijk niet missen. Bij de poort valt het lichtbord direcr
op met daarop de tekst zoals afgesproken. Daarachter ge-
lijk de banner met welkomsttekst. Een voldaan gevoel , dat
hebben we goed voor elkaar. Nadat ik de auto heb gepar-
keerd loop ik de eerste collegae van de projectgroep al tegen
het lijf. Het zijn voornamelijk veteranen en hebben de nacht
op de kazerne doorgebracht op legeringskamers. Het com-
mentaar naar elkaar is niet mis. Snurken,geluidsoverlast, al-
les wat ze al een tijdje niet meer hebben meegemaakt is de
afgelopen nacht aan bod geweest. Gezamenlijk genieten we
van een ontbijtje en daarna de doe ik de laatste briefing. Een

peptalk is niet nodig want we hebben er zin in. Alle taken zijn
verdeeld en ieder weet wat van hem/haar verwacht wordt
va ndaag.

Rond ogoo uur gaat de poort open en stromen de veteranen
letterlijk de kazerne binnen. ln nog geen uur is de locatie ge-
vuld met honderden vrolijk pratende mensen. Af en toe een

Iuide brul en kreet van herkenning. Bij de balie ontvangen we
onze gasten en verstrekken hun het programmaboekje en

enkele gadgets. Het wordt drukker en drukker aan de balie.
Gelukkig, er is begrip alom.
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Bgen Solkesz, de Oud Aalmoezenier Jo Jansen en onze re-

giments commandant Lkol van Kuijck heten de veteranen

welkom in de officiëleopening. De spreekstalmeester is Eric

Hoogsteder. ln de opening is er ruim aandacht voor de ge-

schiedenis van het bataljon en veteranen in het algemeen.

Ook is er een moment van gedenken aan hen die wij tijdens

inzet of daarna hebben verloren. Tijdens de opening speelt

Regimentfanfare Garde Grenadiers en Jagers enkele muziek-

stukken die te maken hebben met transport en ons Regi-

mentslied.

Na de opening starten er op verschillende locaties allerlei

activiteiten die de hele dag doorlopen. Overal zie ik mensen

elkaar handen schudden. Opmerkingen als "nou jij bent nog

niks veranderd, oké iets kaler en dikker, maar voor de rest

niets veranderd" en "weet je nog.....". Helemaal zoals het be-

doeld is : elkaar ontmoeten. Duncan van der Velden heeft een

compilatie gemaakt van een aantal foto's en videofragmen-

ten. De bijna 15 minuten durende film is een groot succes. lk

spreek een veteraan na het bekijken van de film. Zijn emotae

kan hij nauwelijks de baas. Hij vertelt mij over zijn belevingen

tijdens zijn u itzend ing. N iks spa n nends maa r gewoon mooie

momenten die hij zo nu en dan mist in zijn huidige leven. En

zo sta je met een collega veteraan te praten over beleving,

ervaring, gemis en hoe je daarmee om kan gaan. We geven

elkaar de hand en een omhelzing. lk ben geraakt, en ben op

dat moment ook de veteraan.

In het gebouw staan overal stands van verschillende organi-

saties en verenigingen. lk loop ze langs om te horen of alles

naar wens verloopt. De meesten zijn zeer tevreden een en-

kele stand heeft nog weinig aanloop gehad. lk verzeker de

standhouder dat dit vanzelf gaat komen als de veteranen zich

wat meer verdelen over de locatie. Buiten staat de static show

van zowel oud als nieuw materiaal. Dankzij de ondersteuning

van het Bevoorradings- en Transportcommando konden de

veteranen ook een kijkje nemen bij het huidige materiaal.

Witte UN q-tonners, in privé bezit werden ingezet om zo de
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veteranen nog eens de gelegenheid te bieden mee te rijden in
de voor vele een vertrouwd voertuig. Overigens was dat niet
de enige bijdrage van het Bt'TCo(Bt'TCo). Onder leiding van

Sergeant majoor de Bruijn van zzo Tcie heeft het Bt'TCo met
zo personen de dag op vele fronten ondersteund.
Binnen is er in een zaal een ontmoetingspunt ingericht voor
partners van Veteranen. ln een ontspannen setting kunnen
de partners daar samen ervaringen delen. De vereniging r

(N L) VN Transportbataljon heeft altijd aandacht voor de part-
ners van veteranen in een speciaal partnerprogramma. Daar

waar veteranen samen komen, organiseren zij een speciaal
programma voor partners en kinderen van veteranen. Super
gezellig en leuk.

staat vol met achende mannen en vrouwen. Voldaan vervolg
ik mijn route. De dag vliegt offi, nog voor de warme maaltijd
start zijn we als organisatie alweer druk met bussen en poor-
ten om zo straks iedereen weer huiswaarts te laten keren.

De Blauwe hap valt goed bij de veteranen en echt ontelbare
complimenten en bedankjes nemen we in ontvangst. En zo is

het ineens r8:oo uur. De kraampjes zijn aan het opruimen en

overalzie ik mensen afscheid van elkaar nemen. Over en weer
worden afspraken gemaakt en neemt men afscheid. Ook wij
als organisatie gaan aan de slag om alles weer op te ruimen
en de locatie achter te laten zoals we deze vrijdag hebben
aangetroffen. Rond zo:3o uur het laatste rondje, de bedank-
jes en de eerste indrukken uitwisselend zitten we moe maar
voldaan bij elkaar. Het afscheid nemen is hartverwarmend en

met gemende gevoelens loop ik terug naar de auto. Wat een

fantastische dag en een geweldige ervaring! Een top team
heeft het mogelijk gemaakt om meer dan 85o veteranen uit
de Bosnië periode een onvergetelijke dag te bezorgen. Mijn
gedachten gaan naar de Nationale Veteranendag, zouden ze

dan ook komen om elkaar weer te treffen? Ik hoop het.

Noot:

Het iubileumjaor is georgoniseerd door drie verenigingen woor-
onder de WRBET en het regimentBDT.Voor de diverce activitei-
ten die het ofgelopen iaor hebben gehod woren diverce subgroe-
pen somengesteld die ieder een project hebben georganiseerd.

Projectleiders Eric Hoogsteder en Henk Plenk met de RC en

RA voor de officiële

opening

Andre Leurs een van

de ledenwervers
voor onze vereni-
ging in de stand. Die

dag zijn er weer zo
nieuwe veteranen
Iid geworden van

onze vereniging.

Het weer is ons goed gezind en na de

een verrassing in petto, smoothies en

bar ook de tap open gooit is het feest

lunch heeft Eric nog

een ijskar. En als de

compleet. Het terras
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