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Vanaf vandaag vormen wij een regiment met drie unieke eenheden gebouwd op drie oude en

gedegen pijlers. Als eenheden, ons tankeskadron dat is uitgerust met de Leopard 246, een tank die er

toe doe! daarnaast onze bereden eenheid om de historische taak van escorteren uít te voeren zoals

Koning Willem I die voor de cavalerie in het KB van 17 maart 1815 heeft vastgelegd en tot slot onze

eigen regimentsfanfare. Binnen het bestel van de Koninklijke Landmacht een unieke samenstelling.

Deze bijzondere combinatie van eenheden geeft ook aan waar de cavalerie voor staat: voorwaarts
gerichte traditie. Traditie ís een force multiplier, voor ons als zware cavalerie gebaseerd op een 2500
jaar oud concept. Het concept van stootkracht, pantsering en mobiliteit. Deze combinatie heeft zich

door de eeuwen heen telkens aangepast aan de technologische ontwikkelingen. Het is een concept
dat daardoor nog steeds relevant is en in de toekomst een essentieel element in ons tactische
optreden blijft.

De drie gedegen pijlers, de oude regimenten, blijven van belang binnen het regiment, zijvormen de

basis waarop het regiment wordt uitgebouwd. Niet alleen door overdracht van de kennis en ervaring
over het tankoptreden, maar ook door vast te houden aan de kameraadschap en sfeer die

kenmerkend zijn voor deze regimenten. De aan het regiment toevertrouwde zorg voor veteranen en

postactieven betekent dat de activiteiten die de verbondenheid binnen onze gemeenschap

kenmerken in de toekomst door zullen gaan. Ons regiment is daarmee een thuis voor zowel

actiefdienenden als oudgedienden, de verbindende schakel tussen verleden, heden en toekomst.

Het is een bijzondere eer dat Zijne Majesteit de Koning met ingang van vandaag de naam van Prinses

Catharina-Amalia aan ons regiment heeft verbonden. Dit mogen wij zien als de waardering voor de

trouw en verbondenheid aan het Huis van Oranje die onze moederregimenten kenmerken.

PRO REGE, LEGE ET GREGE! LEVE DE KONING!
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