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Sinds de aanschaf van de CV9035NL wordt er veel 
gesproken en gedacht over de inzet en organisatie 
van het pantserinfanteriepeloton (painfpel). 44 en 
45 Pantserinfanteriebataljon beschikken inmiddels 
over de CV9035. 17 Pantserinfanteriebataljon 
ontvangt dit jaar het nieuwe gevechtsvoertuig, 
waarna 42 Pantserinfanteriebataljon als laatste 
volgt. De pantserinfanteriepelotons van 44 en 45 
Pantserinfanteriebataljon hebben lessons identified 
vastgesteld. Denk hierbij aan de moeilijke taak van de 
voertuigcommandanten van het A- en B-voertuig, vanaf 
welke positie in het voertuig de pelotonscommandant 
(pc) leiding moet geven, hoe de pc uit moet stijgen 
terwijl hij juist op dat moment in de toren zit, etc. 
Het Bureau Pantserinfanterie van het Kenniscentrum 
Grondgebonden Manoeuvre (KCGM) heeft een nieuwe 
organisatie van het painfpel uitgewerkt in opdracht 
van commandant Opleidings- en Trainings Centrum 
Manoeuvre (OTCMAN). Dit is aansluitend gedaan 
met de inspraak en adviezen van diverse eenheden, 
waaronder de Infanterieschool en functionarissen 
van de vier pantserinfanteriebataljons. Er is uiteraard 
binnen opgedragen vangrails gewerkt (maximum 
aantal personen, huidige wapensystemen, etc). Dit 
heeft geresulteerd in onderstaand advies, waarbij de 
kwaliteit van het peloton op een aantal punten sterk 
is verbeterd. De directe aansturing binnen het peloton 
is een stuk duidelijker geworden en ook opleidings- en 
trainingstechnisch is het met de nieuwe organisatie 
makkelijker geworden om effectief en kwalitatief 
goed te kunnen trainen. Het Bureau Pantserinfanterie 
heeft inmiddels een manoeuvrebulletin voorbereid 
om iedereen binnen de Infanterie en vooral de 
pantserinfanteriebataljons te informeren. Dit bulletin 
wordt na definitieve toestemming van C-OTCMan 
gepubliceerd. De focus van dit artikel is om ook 
via ons vakblad duidelijkheid te scheppen over de 
gewenste nieuwe organisatie van het painfpel. Voor een 
uitgebreidere uitleg verwijs ik u naar het toekomstige 
manoeuvrebulletin. Uiteraard is contact met het Bureau 
Pantserinfanterie KCGM te allen tijde mogelijk, indien 
er vragen zijn met betrekking tot doctrine, materiaal, 
etc. 

In dit artikel beschrijf ik eerst de mogelijke wijzen 
van optreden door het painfpel. Daarna worden 
een aantal onderkende behoeften aangegeven met 
betrekking tot gewenste nevenfuncties. Vervolgens 
wordt de aangepaste organisatie beschreven, waarbij 
de voornaamste wijzigingen voor het uitgestegen en 

voetoptreden worden benoemd. Er wordt afgesloten 
met een conclusie.

Mogelijke wijzen van optreden
Algemeen
Afhankelijk van de opdracht en omstandigheden 
kan door het painfpel op diverse manieren worden 
opgetreden. De basis is het voertuig gerelateerde 
optreden, bijvoorbeeld het uitvoeren van de contactdrill, 
waarbij het voertuig optreedt in onderlinge steun met 
de uitgestegen groep. Een tweede optie is het optreden 
met de sectie (2 maal infanteriegevechtsvoertuig (IGV) 
en 3 maal fireteam (FT)). Ten slotte is het mogelijk 
om met een voertuigdeel en een uitgestegen deel te 
werken, waarbij het uitgestegen deel is gereorganiseerd 
naar een infanteriepeloton met drie groepen. De drie 
opties worden in dit stuk uitvoerig beschreven en zo 
snel mogelijk definitief vastgelegd in het HB 7-31. 

Er zijn verschillen en overeenkomsten tussen pantser- 
en luchtmobiele infanterie pelotons. Het optreden 
vanuit en met een gevechtsvoertuig vergt andere 
vaardigheden en opleidingen dan het optreden vanuit 
en met helikopters. Het geïntegreerde optreden van 
de pantserinfanterie verschilt dus van dat van de 
luchtmobiele infanterie en vereist specifieke opleiding 
en training. De organisatie van het uitgestegen deel van 
het painfpel is in dit geval afgeleid van het optreden 
met vier IGVn (1e en 2e optie zoals hierboven genoemd). 
Daar waar de pelotons te voet optreden zijn 
de overeenkomsten het grootst. Er wordt dan 
opgetreden met een kleine commandogroep en drie 
infanteriegroepen. De generieke infanteriegroep is 
8 man sterk en bestaat uit twee fireteams van elk 4 
man. De organisatie en het optreden van fireteams 
zijn voor pantserinfanterie- en luchtmobiele pelotons 
voor het optreden te voet nagenoeg gelijk. Dit biedt de 
mogelijkheid om binnen de infanterie voor het optreden 
te voet dezelfde drills en procedures vast te leggen. 

Wijzen van optreden
Het peloton kan in zijn geheel bereden, uitgestegen 
of te voet optreden. Tevens kan het peloton worden 
opgedeeld in twee onafhankelijk van elkaar optredende 
secties. 

Het pantserinfanteriepeloton 
cv9035NL Door: Kap B. van ’t Land

De Kap van ’t Land is als Stafofficier Bureau Pantserinfanterie 
werkzaam op het Kenniscentrum grondgebonden Manoeuvre
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Pelotonsoptreden:
• Bij het bereden optreden in pelotonsverband 

treden de voertuigen en het uitgestegen personeel 
geïntegreerd op. Indien het personeel uitstijgt, is 
dit gerelateerd aan het voertuig en geschiedt dan 
in vier niet-identieke groepen (A, R, E en B) van zes 
of zeven man1.

• Bij het uitgestegen optreden in pelotonsverband 
treedt het uitgestegen personeel gescheiden op van 
de vier voertuigen. Het bereden en het uitgestegen 
deel treden wel in nauw verband met elkaar op 
(wederzijdse steun van wapensystemen). Het 
uitgestegen deel van het peloton treedt op olv de 
plv pc en is samengesteld uit drie infanteriegroepen 
(A, B en E)2.

• Bij het optreden te voet treden het bereden en 
uitgestegen deel van het peloton onafhankelijk 
van elkaar op. Het deel van het peloton dat te voet 
optreedt staat olv de plv pc en is samengesteld uit 
drie infanteriegroepen (A, B en E). De voertuigen 
kunnen een zelfstandige opdracht krijgen en staan 
olv de pc3.

• Indien binnen het peloton wordt opgetreden met 
drie groepen, bestaan deze groepen ieder uit twee 
fireteams van ieder vier infanteristen (in totaal 8 
man).

Optreden met 2 secties:
• Indien wordt opgetreden met secties, treden deze 

onafhankelijk van elkaar op. Het optreden van 
de secties is identiek. Een sectie kan bereden en 
uitgestegen optreden.

• Bij het bereden optreden in sectieverband treden 
de twee voertuigen en het uitgestegen personeel 
geïntegreerd op. Indien het personeel uitstijgt, is 
dit gerelateerd aan het voertuig en geschiedt dan in 
twee niet-identieke groepen (A en R of E en B) van 
zes of zeven man. 

• Bij het uitgestegen optreden in sectieverband treedt 
het uitgestegen personeel gescheiden op van de 
twee voertuigen. Het bereden en het uitgestegen 
deel treden wel in nauw verband met elkaar op 
(wederzijdse steun). Het uitgestegen deel van de 
sectie is samengesteld uit drie fireteams. 

• De verantwoordelijkheid over de R-sectie ligt bij de 
pc waarbij de 3 fireteams aangestuurd worden door 
de uitgestegen pelotonssergeant. 

• De verantwoordelijkheid over de E-sectie ligt 
bij de plv pc waarbij de 3 fireteams door hem 
worden aangestuurd en de voertuigen door de 
pelotonssergeant. 

Onderkende aanvullende behoeften 
Per painfpel is het wenselijk om een militair als neventaak  
 
1Voorbeeld bereden optreden: bereden aanval, uitgestegen 
personeel zuivert het aanvalsdoel.
2Voorbeeld uitgestegen optreden: uitgestegen aanval, 
boordwapens ondersteunen uitgestegen personeel.
3Voorbeeld optreden te voet: aanval te voet, vermeesteren 
object zonder steun boordwapens. De voertuigen kunnen 
tegelijkertijd op een andere locatie bijvoorbeeld een 
vuuroverval uitvoeren.

opgeleid te hebben tot communicatiespecialist 
(comspec)/CIS4-specialist). Deze specialist is in 
staat om:
• de pelotonscommandant te adviseren over 

het inzetten van CIS-middelen in relatie tot de 
commandovoering van het peloton en compagnie;

• bedienaars instructie te geven over het gebruik van 
de CIS-middelen en bijbehorende procedures;

• gebruik van en omgang met CCI5/ crypto te 
bewaken (inclusief compromittatie);

• niet-organiek CIS-materiaal te bedienen;
• in samenwerking met de bedienaars systeemtesten 

uit te voeren binnen het peloton;
• storing te vinden aan CIS-middelen en op beperkte 

schaal Battle Damage Repair (BDR) uit te voeren.

Per groep is behoefte aan een Combat Life Saver 
(CLS). De minimale behoefte is 1 x CLS per voertuig. 
Deze is tbv levensreddende handelingen voor zowel 
de voertuigploegen als de uitgestegen groepen. Hij 
verplaatst bij uitgestegen optreden mee met het 
uitgestegen deel. Om bij uitgestegen optreden tevens 
bij de voertuigploegen life saving capaciteit te hebben, 
is er een meerbehoefte aan CLS capaciteit (per 2 
voertuigen een CLS). Door ook twee chauffeurs tot CLS 
op te leiden beschikken zowel de voertuigploegen als 
uitgestegen groepen over CLS capaciteit.

Per peloton is behoefte aan een Medic. De Medic 
adviseert zijn pc op geneeskundig gebied (processen, 
procedures, tactische adviezen) en voert zelfstandig 
werkzaamheden uit op het gebied van medische 
levensreddende handelingen. Daarnaast begeleidt 
en adviseert hij de Combat Life Savers (CLS) van het 
painfpel. Ten slotte is hij de tactische schakel naar de 
geneeskundige afvoergroepen. 
Bovenop de kennis en vaardigheden van de CLS beschikt 
hij over een aantal consultatieve en diagnostische 
vaardigheden, kan hij diverse voorbehouden 
handelingen verrichten en moet hij gedurende langere 
tijd (72 uur) zorg kunnen bieden aan een zieke 
en gewonde militair, dit alles volgens vastgelegde 
protocollen.

Per groep is behoefte aan een infanteriepionier. De 
infanteriepionier adviseert zijn groepscommandant op 
geniegebied en voert zelfstandig werkzaamheden uit op 
het gebied van ammunition awareness (AAW), mijnen, 
improvised explosive devices (IED’s), springmiddelen en 
pionierswerk. Voornamelijk de toegenomen dreigingen 
van IED’s, het veelvuldige optreden in verstedelijkte 
gebieden (inclusief het kunnen binnengaan/
binnendringen van gebouwen) en het toegenomen 
belang van SEARCH activiteiten onderstrepen deze 
behoefte. Voor verdieping wordt verwezen naar het HB 
5-195; Handboek Infanteriepionier.

Het painfpel is op dit moment niet in staat om in 
bepaalde gebieden (zoals verstedelijkt gebied, bedekte  
 
4Communicatie- en informatiesystemen.
5Controlled Cryptographic Item.
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terreindelen, dichtbegroeide valleien, etc.) doelen op  

middellange afstand (tussen 400 en 600 meter) met 
precisievuur te bestrijden. Het kenmerk van deze 
doelen in genoemde omstandigheden is dat deze veelal 
slechts kort zichtbaar zijn en dus snel bevuurd dienen 
te worden. Voor het kunnen bestrijden van doelen op 
deze korte afstanden heeft het groepsniveau een wapen 
nodig dat gemakkelijk hanteerbaar is en snel achtereen 
kan vuren. Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is 
de pantserinfanteriegroepen uit te rusten met een 
halfautomatisch precisiewapen, effectief tot 600 meter.

NB:  Implementatie van de 5 bovenstaande functies 
is gebaseerd op neventaken. Elke militair in het 
painfpel is in de basis tirailleur. 

Aangepaste organisatie painfpel CV9035NL

Werken met 4 groepen:
•  Dit is de uitgangssituatie, waarbij het peloton 

voertuiggerelateerd optreedt;
• De pc (Elnt) is eindverantwoordelijk voor het gehele 

peloton. De Plv PC (Tlnt) is zijn plaatsvervanger en 
opvolgend in commando; 

• PS-brd is sgt1 (rol van huidige opc);
• PS-uitg en de Vtgcn A en B zijn vervolgfuncties;
• PS-brd is HSI 2/3 en SI 35mm. Hij is verantwoordelijk 

voor O&T (leerdoelen en programma) van het gehele 
peloton. In de uitvoering zal hij zich hoofdzakelijk 
richten op het bereden gedeelte;

• PS-uitg is HSI 2/3 en verantwoordelijk voor O&T van 
het uitgestegen deel van het peloton.

• In blauw staan de callsigns vermeld.

Werken met 3 groepen:
• Het peloton is gereorganiseerd naar 3 groepen 

(A, B en E). Het voertuigdeel kan gereorganiseerd 
worden in 2 vtg sies (R en E) of gewoon in zijn 

geheel optreden;
• FT 1 en 2 vormen de A-gp olv A2; FT 5 en 6 de B-gp 

olv B2 en FT 3 en 4 vormen de E-gp olv E2;
• R2 geeft leiding aan de R-groep tijdens bereden en 

voertuiggerelateerd optreden en fungeert als plv 
gpc E-gp bij uitgestegen en te voet optreden.

• FT 2 en 5 beschikken als keuzewapen elk over 1x 
GLA. 

• Het middelzwaar ondersteunend wapen (MOW) is 
niet ingedeeld op een vaste plaats. De pc bepaald 
aan de hand van zijn OATDOEM of hij de MOW in wil 
zetten en waar hij deze in wil zetten. Ze bevinden 
zich in het A en B vtg.

Plaatsen in het voertuig en manieren van uitstijgen.
Voor de beeldvorming is één sectie weergegeven. Dit 
laat zien hoe de gecombineerde fireteams samenkomen 
als er uitgestegen wordt met een sectie/peloton. 
De overige plaatsen in het voertuig (R- en A-vtg) en 
manieren van uitstijgen staan in het manoeuvrebulletin. 

Conclusie

Met het uitbrengen van het manoeuvrebulletin 11-01 
staat vast hoe het painfpel georganiseerd zal zijn. Er 
is dan een eenduidige organisatie vastgesteld. De 
bataljons schakelen over naar deze organisatie zodra 
de randvoorwaarden zijn gecreëerd. Het peloton zal 
duidelijk versterkt zijn, wat resulteert in een beter 
opgeleide en uitgeruste eenheid. De extra nevenfuncties 
zullen O/T-technisch een verzwaring met zich mee 
brengen, tactisch zijn zij van grote meerwaarde. Deze 
verzwaring wordt grotendeels opgevangen door de 
extra luitenant en pelotonssergeant. 

De nieuwe organisatie heeft dan gevolgen voor onder 
andere loopbaanpatronen van kaderleden. Op dit 
moment vindt er binnen het OTCMan onderzoek plaats 
naar deze gevolgen. Voor de operationele eenheden 
is het essentieel dat besluiten nog dit jaar worden 
genomen. Dit om opleiding, training en operationele 
gereedheid en inzet te waarborgen.
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2 / 7 / 5 / 24

A

R

E

B

PC BS  CH/CLS PS uitg PLV     LOW             TIR/Kpl TIR/CLS LOW    SLA 
Elnt                          Sgt(1) Kpl (SRAT-team) SLA-HLP

COMSPEC

GPC/VTGC   BS    CH                    C-uitg PIO LOW     TIR/CLS PLV   LOW                                              
.                  Sgt (1) Sgt (SRAT-team)            Kpl

GPC/VTGC   BS   CH                   C-uitg PIO  LOW     TIR/CLS PLV    LOW        
Sgt(1) Sgt (SRAT-team)                  Kpl

PS BS  CH/CLS Plv PC  C-uitg LOW              PIO TIR/Kpl LOW     SLA
Sgt1                           Tlnt Sgt MEDIC SLA-HLP

Pantserinfanteriepeloton 

Organisatie 3 gpn

Samenstelling: 38 VTE 2 maal lnt, 2 maal PS
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A

R

E

B

PC BS  CH/CLS PS uitg C-uitg LOW            PLV     TIR/CLS LOW    SLA
Elnt                          Sgt(1) Kpl (SRAT-team) SLA-HLP

COMSPEC

GPV/VTGC   BS    CH                   C-uitg PIO LOW   TIR/CLS PLV   LOW                                            
.               Sgt(1) Sgt (SRAT-team)           Kpl

GPC/VTGC   BS   CH                     C-uitg PIO  LOW     TIR/CLS PLV    LOW        
Sgt(1) Sgt (SRAT-team)                 Kpl

PS BS  CH/CLS Plv PC   C-uitg LOW            PIO PLV (Kpl) LOW   SLA 
Sgt1                         Tlnt Sgt MEDIC SLA-HLP

Pantserinfanteriepeloton 

Organisatie 4 gpn

Samenstelling: 38 VTE 2 maal lnt, 2 maal PS

PS: pelotonssergeant
Brd: bereden
Uitg: uitgestegetn



Voor het Bureau Pantserinfanterie KCGM is 
het essentieel dat de eenheden bevindingen, 
lessons indentified, verbeterpunten, etc, 
tijdig terug koppelen. Op deze wijze zal het 
HB 7-31 zo spoedig mogelijk herschreven 
zijn waarbij de doctrine en Techniques, 
Tactics and Procedures zo actueel mogelijk 
zijn. Ik benadruk nogmaals dat adviezen 
en dergelijke te allen tijde bij het Bureau 
Pantserinfanterie KCGM aangedragen kunnen 
worden.
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