VAN HEMERTS COLUMN

Toch maar blijven?
Ostentatief zat ik in de filmzaal te friemelen aan m’n iPhone.
Onopvallend, want de spreker merkte het, in tegenstelling tot
een stel lichtelijk geïrriteerde collega’s rondom me, gelukkig
niet op.
In een keurige presentatie verduidelijkte de spreker de
toekomstplannen van ons krijgsmachtdeel, onze brigade en
ons bataljon.
Even dacht ik: “Should I stay or should I go”. Die vraag had
voor een deel te maken met de toekomst, die dankzij de
impact van de Rijksbrede heroverwegingen voor een deel
ongewis is.
Volgend jaar om deze tijd zal ik van functie moeten wisselen,
tenzij ik bijteken. Dat heb ik nog niet eerder gedaan, verlengen
op functie bedoel ik. Het gaat, wat mij betreft, verleidelijk
worden om er nog een jaartje aan vast te plakken.
In het najaar van 2012 vindt namelijk de herwaardering van
de OGS van onze brigade plaats. Een heuse brigadeoefening,
die hopelijk niet (al te drastisch) wordt getroffen door de van
Rijkswege opgedrongen bezuinigingen. Volgens planning zal
de oefening plaatsvinden in Wales.
Wales is een stukje van het Verenigd Koninkrijk waar het
(bijna) altijd regent. Zodra je de Engels-Welsh grens overgaat,
komen de horizontale slagregens je bij wijze van spreken
al tegemoet. De Welshman staat dan ook bekend als een
weersbestendige buitenmens en in gebieden als Cambria
en Brecon Beacons kun je, wat oefenen betreft, ‘tot falen’ je
hart ophalen aan de ongereptheid van Moeder Natuur en de
gewisse onzekerheid van de weersomstandigheden.
OGS staat voor operationele gereedheidstatus. Het
praktijkexamen van de eerste OGS van de Luchtmobiele
Brigade vond in 2003 plaats op het oefenterrein Drwasko
Pomorskie, rondom het militaire vliegveld Babimost, in
Polen. Die oefening heette GAINFUL SWORD. Lucratief dus,
al zegt een naam niet zoveel: het examen bleek immers pas
behaald nadat het oefenprogramma was afgewikkeld.
In Wales zal de oefening de naam PEREGRINE SWORD dragen.
Eén van de te beoefenen doelen zal het operatieconcept
van 11 (NLD) AMB zijn. Dit bestaat uit de componenten
Air Manoeuvre (waaronder Air Assault), gemotoriseerd
en dat van de Special Operations Task Group (SOTG) - een
samenwerkingsverband met het Korps Commandotroepen.
Als je er, in 2012, in slaagt om een complete brigade in Wales
in een oefenstrook op de mat te krijgen, ben je naar mijn
mening al geslaagd voor het gedeelte ‘gemotoriseerd’. Het
doet er, juist dan, niets aan af dat het leeuwendeel van de
rode baretten door middel van de befaamde ‘magical road
move’ en de ferry over de Noordzee op locatie is gekomen.
Het motoriseren slaat alleen niet op het massaal
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verplaatsen in colonneverband, maar op het project waarmee
de Staf- en Antitank-compagnieen van de infanteriebataljons
gaan optreden met een combi van zware wapens. ‘Lessons
identified’ uit Irak en Afghanistan. En een volgende ernstinzet
wordt nu eenmaal uitgevoerd op basis van de vorige.
De spreker was gereed, m’n column dagen later ook. De
toekomstplannen van de krijgsmacht zijn me nog verre van
duidelijk, maar ik hoop dat die heel grote oefening in Wales
doorgang zal vinden.
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