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In het komende jaar staan er 
een aantal belangrijke ontwik-
kelingen te gebeuren binnen de 
tankcapaciteit van het Nederlandse 
leger. Ten eerste heeft het Nederlandse  
eskadron binnen Panzerbataillon 414 de eFP- 
missie in Litouwen afgesloten, waarmee het succes-
vol heeft bijgedragen aan de NAVO-afschrikking in de Baltische  
staten. Ten tweede neemt de lkol Bas Schilemans het commando  
over van Panzerbataillon 414 als eerste Nederlandse comman- 
dant. Tot slot wordt de Marsroute Infanterie & Cavalerie opgele-
verd, waarin de ontwikkeling van onze tankcapaciteit binnen de 
Landmacht van de Toekomst wordt vastgelegd.
 
Genoeg redenen om aandacht te besteden aan deze ontwikke-
lingen binnen onze tankcapaciteit, nu en in de toekomst. Daarom  
organiseren de VOC en VOOC een tankseminar op vrijdag 22 
april waarin wordt teruggekeken op de eFP-missie van het Neder- 
landse tankeskadron, maar ook vooruit wordt gekeken naar de  
toekomstige tankcapaciteit. Daartoe wordt een visie gegeven op  
die capaciteit vanuit het oogpunt van de Landmacht en vanuit de  
firma Rheinmetall, gevolgd door een carrousel waarin diverse  
bedrijven technologische ontwikkelingen tonen op het gebied van 
simulatie, sensoren, gerobotiseerde en automatische systemen,  
bescherming en bewapening van de toekomstige tank.
 

De dag start om 08.30 uur 
op de Bernhardkazerne met de 

jaarlijkse herdenking gevallenen 
cavalerie bij het monument tussen  

gebouw A en B. Het seminar vindt aan- 
sluitend plaats in gebouw AC11 en de tank- 

loodsen AC8/AC9. De dag wordt afgewisseld met  
pauzes, een lunch en om 16.00 uur een afsluitende borrel. De  
VOC- en VOOC-leden hebben naast herdenken en kennis  
opnemen, dus ook voldoende gelegenheid om de onderlinge  
banden verder te verstevigen.
 
Deelname staat open voor alle VOC- en VOOC-leden, maar er 
is plaats voor maximaal 150 personen. De organisatie verdeelt 
de plaatsen naar rato tussen de actief dienende en de post-ac-
tieve leden van de VOC en VOOC. Toekennen van de plaatsen 
geschied op volgorde van aanmelding. U kunt zich aanmelden  
door een email te sturen naar symposium@voc-cavalerie.nl met  
vermelding van uw naam, status (post-actief of actief) en  
indien actief uw rang, functie en eenheid. Begin maart wordt  
een definitief besluit genomen of het symposium doorgang  
vindt, gezien mogelijk beperkende COVID-maatregelen. U ont- 
vangt eind maart een bevestiging met verdere aanwijzingen 
voor deelname aan het symposium. Wij hopen u op het tank- 
symposium te verwelkomen.
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