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Bron: Gemeente Sudwest-Fryslân
Landmacht oefent in Fryslân van 17 tot en met 25 februari 2014.
De Landmacht oefent van maandag 17 februari tot woensdag 26 februari met 43
Gemechaniseerde Brigade in een deel van Fryslân. De oefening speelt zich af in
het vierkant Harlingen, Dokkum, Havelte, Balk. In Súdwest-Fryslân zijn tijdens
de oefening Dutch Bison militairen in Bolsward, Burgwerd en Sneek. Aan de
hele oefening doen zo’n 1300 mannen en vrouwen mee, ondersteund met
tientallen voertuigen en ander materieel.
Doel
De Landmacht is overal in de wereld inzetbaar voor vrede en vrijheid. Om
vaardigheden op peil te houden is geregeld trainen essentieel. Dit keer beoefent
43 Gemechaniseerde Brigade (‘de brigade van het Noorden’) een
‘stabilisatieoperatie’. Het doel hiervan is om te zorgen voor een stabiele situatie
in een gebied waar onrust is geweest.
Wanneer militairen een patrouille lopen moeten ze communiceren met de
plaatselijke bevolking; maak dus gerust een praatje en deel informatie. Sluit met
de auto aan in een zogenoemde ‘verkeerssluis’ om zelf eens een doorzoeking te
ervaren.
‘Friese’ regiment 44 pantserinfanteriebataljon “Johan Willem Friso”
Voor het ‘Friese’ regiment 44 pantserinfanteriebataljon “Johan Willem Friso” is
Dutch Bison een goede gelegenheid om de contacten met de plaatselijke
bevolking te verstevigen. Dit bataljon is één van de belangrijkste eenheden die
getraind wordt. Verder oefenen bijvoorbeeld 43 Brigade Verkenning Eskadron,
111 Pantser Genie Compagnie, 43 Geneeskundige compagnie en de Explosieven
Opruimings Dienst Defensie (EODD).
Volg de oefening
U kunt de brigade (en oefening Dutch Bison) volgen via Facebook en Twitter:
https://www.facebook.com/43MechBrig en www.twitter.com/43MechBrig
Schade
Is er schade ontstaan door de oefening, dan kunt u dit melden bij het Ministerie
van Defensie. Geef hierbij zoveel mogelijk informatie over bijvoorbeeld: Eenheid,
kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc.
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