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       Soesterberg, 11 augustus 2020 
 

Beste Regimentsgenoten,  

 

Het is vandaag precies 5 maanden geleden dat we moesten besluiten dat de Regimentsweek 

en de viering van onze 79e verjaardag niet door konden gaan. Wat is er veel gebeurd sinds dat 

moment. Een wereldwijde Corona-crisis, strenge gedragsregels en richtlijnen vanuit de 

overheid die we ons tot een half jaar geleden helemaal niet voor konden stellen.  

Maar er is ook vast en zeker in jullie eigen omgeving van alles gebeurd.  

 

Onze Regimentsactiviteiten hebben tijdens de crisis op een laag pitje gestaan. Er waren bijna 

geen ceremonies, tradities en saamhorigheidsbijeenkomsten omdat de Landmacht vooral bezig 

was om zelf inzetbaar en gezond te blijven, zodat onze operationele taken door konden gaan. 

En om Nederland te dienen, waar nodig, net als wij: 

 

Herstellen en Explosieven Ruimen, altijd en overal, met veiligheid voor allen! 

 

Ik praat jullie graag bij over wat er binnen het Regiment nog wel gebeurd is.  

Eén van de eerste activiteiten was de dodenherdenking bij ons monument. Het Regimentsteam 

(Regiments-Oudste, -Adjudant, en –Commandant) heeft op 20 maart de overleden 

Regimentsleden herdacht op een verder verlaten Logistiek Ereplein. We hebben twee kransen 

gelegd, een eregroet gebracht en waren een moment stil uit respect voor de 134 mensen die 

op het monument vermeld staan. Maar we waren ook stil voor hun nabestaanden en 

dienstmaten. Ik weet uit mijn gesprekken met veteranen dat het belangrijk is dat we blijven 

herinneren en dat we verhalen blijven vertellen. We mogen het offer dat onze voorgangers 

gebracht hebben niet vergeten.  

 

Ongemerkt denk je op dat moment natuurlijk ook aan de andere Regimentsgenoten die de 

afgelopen jaren overleden zijn. Soms respectabel oud, maar veel te vaak nog in de bloei van 

hun leven. Zo hebben we onder de strenge RIVM maatregelen ook afscheid genomen van de 

adjudant Ron Janssen. Hij overleed op 7 april op 55 jarige leeftijd. De bijeenkomst in Stroe, 

waar we de live-stream van de uitvaart konden volgen was heel bijzonder en plechtig.  

 

Ook aan de nationale herdenking op 4 mei hebben we aandacht besteed. Bij ons monument 

heeft de luitenant Dennis van de EODD het Signaal Taptoe geblazen en daar waren hij en onze 

https://www.facebook.com/regiment.technischetroepen.1?__tn__=CH-R&eid=ARDWpFR-BF9O7-nPiP4JVb3CQ3fZotZvUsTID_SbhpPFqh5usr15hhipxEUg130Xg9-KPVD85xRPAiRa&hc_ref=ARSEIzXesW5DVZdX5DSXTr_Sc1yUcxFT26z71TpZtmcVet1uWl2K8uPw5VMfn8ZAJZ0&fref=nf
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RA vervolgens een moment stil. De video van deze plechtigheid staat op Facebook.  

 

MISSION FIRST. Natuurlijk hebben we ook aan de collega’s gedacht die op uitzending gaan. 

Tegenwoordig gaan die eerst een aantal dagen in quarantaine en dat geeft ons de gelegenheid 

om onder RIVM-beschermende maatregelen en met Smeerolie tòch afscheid te nemen.  

De collega’s die terug komen van uitzending moeten het helaas zonder de gebruikelijke 

feestelijkheden en een hartelijk welkom-terug-op-Nederlandse-bodem doen, want die gaan 

vanuit het vliegtuig linea-recta met hun geliefden mee naar huis. 

 

Wat ook door is gegaan, is dat we de uitgezonden collega’s laten weten dat we aan ze denken. 

Om ze een hart onder de riem te steken stuurt de RA veel en vaak kaarten en regelmatig zelfs 

een (overlevings-) pakketje namens het Regiment. Door de reacties die we hierop krijgen weet 

ik dat het gewaardeerd wordt, maar kaarten en berichten krijgen ze natuurlijk nooit genoeg, 

dus stuur je ook wat? Kaarten sturen wij trouwens ook nog naar de Regimentsgenoten die 50 

worden en dat zijn er ongeveer 35 dit jaar.  

 

Aan een aantal Regimentsgenoten die wat te vieren hebben (en waarvan wij het wisten!) 

hebben we in deze crisistijd zelfs een bloemengroet gebracht. Dat levert niet alleen blij-

verraste partners op, maar is ook onze kleine bijdrage aan de middenstand die het momenteel 

erg zwaar heeft. Ook de vrijwilligers van het Regiment (van de Veteranen Vereniging, de 

Historische Collectie en andere RTT evenementen) hebben we daarom een grote doos 

chocolade bedankjes gestuurd: “MERCI dat jullie er voor het Regiment zijn”. 

 

SAFETY FIRST. Wat niet helemaal goed voelt zijn de beperkingen bij dienstverlaters en 

commando-overdrachten. De jarenlange inzet als militair of commandant, die normaal 

gesproken met een militaire ceremonie memorabel wordt afgesloten, verloopt nu bijna zonder 

aandacht. Begrijpelijk, maar niet leuk en daarom: Dames, heren, nogmaals bedankt voor jullie 

inzet en heel veel krijgsmansgeluk! 

 

Gelukkig hebben we ook nieuwe collega’s. De jonge officieren en onderofficieren hebben we 

veilig gefeliciteerd tijdens de certificaatuitreiking na de afsluiting van hun initiële opleiding, 

maar ook onze nieuwe manschappen wens ik natuurlijk veel succes en werkplezier binnen het 

Regiment. In Oirschot konden we bij de bevordering zijn van onze nieuwe Sergeant-specialist, 

tevens de introductie van deze nieuwe rang. 

 

https://www.facebook.com/RegimentTechnischeTroepen/videos/245309316670202/
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Onze Veteranen Vereniging (VVRTT) is gelukkig in staat om op onze Veteranen te letten. Of 

zoals de voorzitter het zegt: “Ook al kunnen we elkaar nu niet treffen in grote groepen, weet 

dat we er voor u zijn. Social distancing is een mooi begrip, maar dat wil niet zeggen dat we 

niet naar elkaar omkijken”. We weten namelijk heel goed dat er een generatie veteranen is die 

uitkijkt naar de jaarlijkse momenten en gezamenlijke bijeenkomsten en er zich op verheugt om 

elkaar daar te zien en bij te praten. Iedereen begrijpt ook dat deze vaak kwetsbare groep door 

de Corona-crisis hard geraakt wordt en daarom hebben bestuur en vrijwilligers van de 

Veteranen Vereniging besloten om op het moment van de Nationale Veteranendag een klein 

aantal veteranen thuis te bezoeken.  

 

De komende periode gaat ook de VVRTT met hun activiteiten door en eind oktober wordt 

daarom de Kwartaalbijeenkomst op 10 verschillende locaties door heel Nederland 

georganiseerd, om zo veel mogelijk veteranen in staat te stellen om elkaar te ontmoeten, 

veilig en binnen de RIVM maatregelen. Hou daarvoor de VVRTT nieuwsbrieven in de gaten. 

 

Wat er nog meer staat aan te komen is onze beëdiging. Nieuwe militairen moeten tenslotte 

beëdigd worden en omdat onze beëdiging in maart al een keer niet is doorgegaan, organiseren 

we in september een beëdigingsceremonie in Schaarsbergen. Zonder thuisfront en zonder 

ingetreden troepen, maar met fotograaf en filmploeg om geliefden en vrienden toch getuige te 

laten zijn van deze bijzondere gebeurtenis voor onze jonge collega’s. Want ook wij herinneren 

ons allemaal nog onze beëdiging, toch? We zullen de film niet op een CD branden, maar zo 

snel mogelijk via internet ter beschikking stellen.  

 

Wat ook beschikbaar is op het internet is de jaarlijkse Indië herdenking in Roermond. Op 5 

september is de 33e herdenking. Met veel dienstmakkers, kransen bij de monumenten in het 

Herdenkingspark, toespraken, zang en muziek en de altijd indrukwekkende “Fly-by in Missing 

Man Formation” met straaljagers van de Luchtmacht. De herdenking begint om 13.45 uur en is 

live te volgen op de regionale zender van Limburg L1. 

 

Beste Regimentsgenoten, het blijft een onzekere periode. Wat al wel zeker is: de jaarlijkse 

Regimentsdiners in het Leerhotel gaan niet door. Helaas. Maar ik ga er van uit dat iedereen dat 

begrijpt. Misschien (heel misschien) dat we ook daar iets lokaal kunnen organiseren, want er 

zijn nog wel een paar jaarlijkse tradities die we moeten uitvoeren, zoals het wisselen van onze 

Regiments-jongste Officier en Onderofficier en het officieel welkom heten in het Regiment van 

de nieuwste lichting officieren en onderofficieren.  

https://www.regimenttechnischetroepen.com/veteranen-rtt/
https://www.nim-roermond.nl/jaarlijkseherdenking.html
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Wat ook zeker is: Wij plannen altijd in onzekerheid. Daarom gaan we door met de planning 

van onze 80e verjaardag en de Regimentsweek in maart 2021. We zien wel of er dan een 

vaccin is en of we veilig kunnen herdenken, beëdigen, sporten en vieren, maar als het kan dan 

zijn we er klaar voor en verwacht ik jullie allemaal.   

 

Regimentsgenoten, zorg goed voor elkaar en let op elkaar. Nog iets meer dan we normaal 

gesproken al doen. En hou ons aub op de hoogte van eventuele ontwikkelingen, zodat we waar 

nodig een (bloemen-) groet of een kaartje kunnen sturen of op een andere manier kunnen 

zorgen voor een figuurlijke hand op de schouder. Ook als je ideeën, vragen of nieuws hebt, 

stuur een mail aan Regiment.TT@mindef.nl 

 

SAFETY FIRST. Regimentsgenoten, leef en werk met MOED, TOEWIJDING en VEERKRACHT en 

ga de ook de komende periode verantwoord met elkaar om, zodat we verdere verspreiding van 

deze zeer besmettelijke ziekte voorkomen en we inzetbaar zijn en blijven voor onze geliefden 

en onze operationele taken. Ook als andere mensen niet meer de discipline of het geduld 

hebben om afstand te houden of voorzichtig te zijn! Stay safe. Blijf gezond. Op het Regiment! 

 

109 ?  Als watermerk van deze brief heb ik de waarschijnlijk eerste “Regimentsvlag” gebruikt. 

Momenteel doen de vrijwilligers van onze Historische Collectie onderzoek naar de herkomst 

van de kleuren en de onderdeelsaanduiding van de eerste TD’ers die tijdens operatie “Market 

Garden” in 1944 in Nederland aankwamen. Over dit nieuwe stukje RTT traditie volgt 

binnenkort meer informatie.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Mede namens Regimentsadjudant Frank van Bergen, 

 
 

C-RTT 
 

 

Luitenant-kolonel Derk Jan Klompsma 
 
 

 

REFICERE, SEMPER ET UBIQUE   -   SECURITAS PRO OMNIBUS 

mailto:Regiment.TT@mindef.nl
https://www.facebook.com/RegimentTechnischeTroepen/

