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Vandaag bestaat ons Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen 20 jaar. Het vierde  

lustrum waarbij we zeker met gepaste trots mogen terugkijken op een periode waarin ons 

regiment is gegroeid in haar saamhorigheid en tradities.  

 

 

Op 7 maart 2001 heeft onze toenmalige vorstin, Hare Majesteit Koningin Beatrix, ons vaandel 

uitgereikt aan de regimentscommandant. Een ceremonie die plaats vond op de bakermat van het 

regiment de Kolonel Palmkazerne in Bussum. Met de oprichting startte de toenmalige 

regimentsleiding met de drie hoofdtaken die het regiment heeft. Namelijk traditiehandhaving, 

saamhorigheid en bijzondere personeelszorg toegespitst op onze veteranen.  

 

 

Vandaag de dag kent ons regiment vele activiteiten en evenementen die bijdragen aan deze drie 

hoofdtaken. Wij informeren u daarover met onze jaarkalender, via e-mails, het internet en 

facebook. Een greep uit onze tradities zijn het regimentslied, de diners, onze dodenherdenking, 

het regimentsappèl, de regiments-soldaat en de korporaal van het jaar, reünies voor veteranen 

maar ook niet te vergeten onze palmpit. Er komen nog steeds nieuwe aspecten bij, zoals  de 

regimentsdag en de kranslegging op bijzondere locaties met een verbondenheid aan ons 

regiment. 

 

 

Dat ons regiment leeft merken we aan het aantal deelnemers bij die activiteiten en evenementen 

en de reacties na afloop. Samen zijn wij het regiment en daar geven wij samen invulling aan. 

Zowel op het gebied van regimentsaspecten als in ons dagelijks werk. Als jongste, maar ook als 

grootste regiment van de Koninklijke Landmacht mogen wij trots zijn op de behaalde resultaten 

na 20 jaar. Zowel bij onze operationele eenheden als in de ondersteunende diensten en bij de 

opleidingseenheden, leveren wij als B&T-ers een belangrijke bijdrage aan het slagen van de 

opdrachten die Defensie en in het bijzonder de Koninklijke Landmacht heeft.   

 

 

Het afgelopen jaar hebben we een groot aantal tradities en ceremoniële activiteiten niet kunnen 

uitvoeren. Door opgelegde maatregelen door de overheid en vanuit de organisatie is het ook 

niet verstandig bijéén te komen in zulke grote getallen met alle risico’s van dien. Maar wij, de 

regiments-oudste, -commandant en -adjudant doen er alles aan om het regiment op alternatieve 

wijze te vertegenwoordigen. Dat kunnen wij niet alleen, u, jij als regimentsgenoot hebben we 

daarbij nodig. Samen zijn wij het regiment.  
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Ik feliciteer ons allen met dat behaalde resultaat en ons 20 jarig bestaan. Ik spreek de hoop uit 

dat wij ook de komende 20 jaar onszelf in ons bestaan blijven ontwikkelen en de waarde van 

ons regiment weten te behouden en waarderen, op zowel het operationele als het traditie en 

ceremoniële vlak, en dat onze saamhorigheid hierbij leidend mag zijn. Ik begroet u graag weer 

op één van onze regimentsactiviteiten zodra deze mogelijkheden er weer zijn.  

 

Soesterberg, 20 oktober 2020 

 

De Commandant Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen 

 

 

 

 

H.Plenk 

Luitenant-kolonel 


