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van het traject, pas opgeleid. Vooral uitda-
gend was dat we niet een battlegroup op-
werkten, maar alleen een battlegroup staf. 
Hierdoor werkten we steeds met nieuwe 
compagnieën, wat z’n weerslag had op de 
planning en uitvoering van operaties.
Hier staat tegenover dat we ontzettend 
veel hebben geleerd over het plannen en 
leiden van het gevecht. We hebben nu een 
goede set SOPs en concreet beeld over 

Het opwerktraject kende echter ook ge-
noeg obstakels en beperkingen. Zo heeft 
CLAS ervoor gekozen om geen eenheid te 
formeren, maar het opwerktraject uit te 
voeren vanuit de lopende gereedstelling. 
Dit betekende dat er gaten zaten in de 
vulling, door vacatures of uitzending naar 
Litouwen. Ook was er geen (hoge) prio-
riteit voor opleidingen. Hierdoor werden 
mensen gedurende, of zelfs aan het einde 

Combat Readiness Evaluation succesvol! Zo luidde het oordeel van het Land  

Training Center (LTC) over het optreden de staf 17 Multinational Battlegroup 

(17(MN)BG) na de oefening Rhino Altmark (RHAL). Deze oefening vond plaats  

in Bergen en Guz van 8 tot 29 november 2021 en was het sluitstuk van het  

opwerktraject voor de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF). Gedurende  

het jaar had de bataljonsstaf maar liefst twaalf weken kunnen trainen, aangevuld 

vanuit 41 pantsergeniebataljon, 13 Geneeskundige Compagnie, 13 Herstelcom- 

pagnie en 1 CMI Commando en ondersteund door het LTC en Staf 13 Lichte  

Brigade. Met nog drie grote oefeningen voor de boeg in 2022, onder leiding  

van 37 Panzergrenadierbrigade, gaat de eenheid ook dit jaar een uitdagende  

periode tegemoet. Een fantastische kans om goed te worden in hetgeen waar  

een bataljonsstaf op aarde is: het plannen van operaties en het leiden van  

het gevecht.

Door: Lkol George Dimitriu, 

commandant 17 pantser-

infanteriebataljon GFPI1 
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operaties, en bevelvoering tijdens het 
bataljonsgevecht. Ik zal me hierbij beperk-
ten tot de training op niveau V (bataljon), 
en Personele Gereedheid (PG) en Materiële 
Gereedheid (MG) buiten beschouwing 
laten. Hierna volgt een artikel dat ingaat 
op de uitvoering op niveau IV. 
Met het artikel beoog ik bij te dragen aan 
de kennis over het bataljonsgevecht en 
onze wijze van gereedstellen.

De wijze van gereedstellen 
voor de VJTF
De Landmachtstaf besloot in 2018 dat de 
certificering van 17(MN)BG zou gebeuren 
aan de hand van een CREVAL. Dit is een 
NAVO-methodiek om objectief de gereed-
heid van eenheden te meten. Deze wordt 
nationaal uitgevoerd, maar normaliter ge-
monitord door een team van LANDCOM. 
Omdat het al jaren geleden is dat een 
Nederlandse eenheid hieraan was onder-
worpen (11 Tankbataljon in 2005 was de 
laatste), werd besloten om het deze keer 
nationaal uit te voeren. In 2020 startte het 
opwerktraject.

Zoals hierboven beschreven werd er geen 
battlegroup geformeerd, maar slechts een 
battlegroup staf en werd er opgewerkt 
vanuit de lopende gereedstelling. Deze 
aanpak heeft de nodige beperkingen. In 
de eerste plaats is mijn opvatting dat het 
niet mogelijk is om slechts een staf te certi-
ficeren. Het wekt de suggestie dat als een 
BG-staf gereed is, er willekeurige compag-
nieën onder kunnen worden gehangen 
bij activatie. Maar uiteindelijk vechten we 

de benodigde tijd, ruimte en middelen 
voor tactische activiteiten en de Situatio-
nal Awareness (SA) die nodig is voor het 
nemen van besluiten. We mogen trots zijn 
op wat we samen hebben bereikt.

Vanaf 1 januari 2022 staat staf 17(MN)BG 
klaar om te worden ingezet voor de VJTF. 
De vraag is: zijn we klaar voor inzet? Deze 
vraag is natuurlijk niet met een eenvoudig 
‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden en is altijd 
subjectief. Toch vind ik dat we kritisch 
moeten zijn op onze gereedheid. Het gaat 
er immers om dat we klaar zijn voor inzet, 
dat we het gevecht kunnen winnen. Dat 
zijn we aan Nederland en onze mensen 
verplicht. Ik behandel de geleerde lessen 
van ons opwerktraject, de planning van 
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geen data kunnen uitwisselen, zoals een 
overlay met aanvullende coördinatiemaat-
regelen. Ook kunnen we momenteel alleen 
onversleuteld analoog met hen communi-
ceren. Ondanks dat we allen bij de NAVO 
horen, ontbreekt eenheid van opvatting. 
Ik gaf tijdens RHAL aan de Duitse en Li-
touwse compagnieën de opdracht tot een 
veiligheidsbezetting (demolition guard) op 
bruggen. Doctrine hierover verschilt echter, 
bijvoorbeeld over personeel aan vijandzijde 
en de procedure voor het stellen van de 
brug. Het resultaat was drie verschillende 
uitvoeringen op de grond. Daar komen 
interpretatie- en cultuurverschillen bij. 
Niet zelden zal een buitenlandse comman-
dant ‘roger’ zenden, niet omdat hij de op-
dracht heeft begrepen, maar omdat hij 
meent dat het ongepast is om verduide-
lijking te vragen, of het moeilijk vindt om 
te zeggen dat ons Engels onverstaanbaar is 
of zijn niveau onvoldoende. 
Mijn persoonlijke opvatting is dat het kort-
stondig integreren met buitenlandse com-
pagnieën binnen een BG een mooi signaal 
is van internationale samenwerking, maar 
niet opweegt tegen de prijs op het ge-
vechtsveld.

Tot slot heeft ons opwerktraject ons weer 
gericht op waartoe een bataljon op aarde 
is: vechten. De vraag die ik echter wel heb: 
hoe ziet dat gevecht er dan eigenlijk uit? 
De oefening die ik in Guz doorliep was 
niet zo heel veel anders dan de oefeningen 
die ik als startend pc in 1999 uitvoerde. 
Ik mis discussie over dit onderwerp binnen 
de Landmacht. Voor welk conflict willen 

met eenheden, en niet alleen met staven. 
Tijdens de drie grote oefeningen, Rhino 
Stride (met Steel Beast), Holland Fusilier 
in Marnewaard en Rhino Altmark, deden 
verschillende compagnieën uit Nederland, 
Duitsland en Litouwen mee. Daar werd 
wederom de aloude en welbekende les 
geleerd dat het niet raadzaam is om op 
dit niveau met wisselende verbanden op 
te treden. Het gevolg van optreden in 
wisselende samenstellingen is namelijk 
dat alles meer tijd kost: tijd om te plannen 
met voertuigen en wapens die we niet 
kennen, tijd om zaken uit te leggen tijdens 
het bevel, tijd om in backbriefs eenheid 
van opvatting te krijgen. En dat houdt niet 
op na de planning. Met name bij activitei-
ten als aflossen, doorschrijden en samen 
vechten gaat kostbare tijd verloren aan 
coördinatie en door gebrek aan eenheid 
van opvatting. Dit werd bijvoorbeeld dui-
delijk tijdens een actie, waarbij een onder 
bevel gestelde cc naar een andere ging 
om te vragen: “mag ik dit zelf besluiten 
of moet ik hiervoor toestemming vragen 
aan de bc?” Dit is dodelijk. In het gevecht 
betekent dit dat we onze besluitvorming 
langzamer doorlopen dan onze tegenstan-
der en de tactische taken en activiteiten 
elkaar met onvoldoende snelheid opvol-
gen. Oftewel, het tempo is te laag en we 
verliezen het gevecht.

Bovendien draait het in ons gevecht om 
vertrouwen. We gaan samen voorwaarts 
in een strijd waar mogelijk doden gaan 
vallen. We praten in oogmerk en laten de 
uitvoering over aan onze ondercomman-

danten. Daarvoor is vertrouwen nodig; 
vertrouwen dat het bataljon een haalbaar
plan organiseert met de juiste randvoor-
waarden en dat de compagnie zijn op-
dracht haalt. Bouwen aan vertrouwen kan 
alleen in een command climate waar een 
open gesprek wordt gevoerd: discussie 
over kritieke punten en het delen van 
zorgen en dingen die beter en anders 
moeten. Niet alleen naar beneden, maar 
mensen moeten de vrijheid voelen deze 
ook naar boven uit te spreken. Een ge-
sprek waar geen ruimte is voor ego’s of 
angst voor positie, daarvoor staat er teveel 
op het spel. Wij gaan nooit alleen voor-
waarts, maar altijd als team. Maar bouwen 
aan vertrouwen vergt tijd en investering.

Een tweede les die we leerden is dat in-
ternationale samenwerking op tactisch 
niveau tot veel uitdagingen op het gebied 
van interoperabiliteit leidt, zowel tech-
nisch, tactisch als cultureel. Voor de VJTF is 
een Litouwse compagnie toegevoegd aan 
17(MN)BG. Natuurlijk heeft de integratie 
van deze compagnie ook veel opgeleverd: 
het is een sterk signaal van verbondenheid 
binnen de NAVO en het biedt nieuwe 
inzichten over vechten. Zeker een Litouwse 
eenheid, waar het gevoel van urgentie van 
klaar zijn voor inzet anders wordt beleefd 
dan in Nederland, is een waardevolle en 
leerzame toevoeging. Maar de voordelen 
houden nagenoeg op zodra we samen 
voorwaarts moeten en het gebrek aan 
interoperabiliteit parten begint te spelen.
Zo kennen de Litouwers en Duitsers geen 
ELIAS waardoor we tijdens het gevecht 
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deel van oefenterrein Guz, van waaruit de 
eenheid in noordelijke richting aanviel op 
Objective BENTLEY-I (Zitadelle) via tussen-
gelegen aanvalsdoel AUDI-I (bruggenhoofd 
over de Dolle). Vlak voor het einde van de 
aanval ontving de BG-staf het partiële be-
vel voor de verdediging. Dat gevecht werd 
na bevelvoering en inrichting gevoerd 
ten noorden van de Dolle. Gedurende de 
oefening, en eerder in het opwerktraject, 
hebben we de volgende lessen geleerd.

Onze orders zijn te dik, de bevelen te uit-
gebreid en onze planning duurt te lang, 
maar… gezien onze getraindheid blijft dat 
nog wel even zo. Het is altijd weer boeiend 
om de gezichten te zien van compagnies-
commandanten als ze een half uur vooraf-
gaand aan het bevel naar hun plekje toelo-
pen om in te lezen en daar het pak papier 
aantreffen. Gedurende ons opwerktraject 

we gereedstellen? Hoe treedt de vijand 
daar op en wat moeten wij kennen en 
kunnen om te winnen? Dat mag concreter 
dan het OKL, de marsroutes of het hand-
boek Tactical Activities.2 
Wat is de plek van mijn bataljon in het 
gevecht en welke tactische activiteiten zou 
ik dan vooral goed moeten kunnen? Wat 
betekenen de lessen van het conflict in Na-
gorno / Karabach voor mijn manieren van 
verblijven en verplaatsen? Uiteindelijk be-
tekent dat wat voor de laagste niveaus. Nu 
stijg ik uit met vijftig man per compagnie, 
omdat er nu eenmaal zoveel in de Boxers 
passen, en ben ik drie dagen zelfstandig 
omdat ik niet meer klasse 1 tot en met 5 
op m’n voertuig kwijt kan. Daar zit verder 
geen conceptueel idee achter.

Dat kan anders, en dat kan heel concreet. 
Wat is voor onze vijand nu lonend genoeg 
om aan te grijpen met vuursteun? Aan-
names over dit vraagstuk, gebaseerd op 
analyses over de Russische Federatie, zijn 
bij het Korps Mariniers aanleiding voor 
keuzes over meer verspreid optreden en 
verandering van groepsgrootte. En welke 
specialismen moeten er op compagnies- 
niveau zijn om van die vijand te winnen? 
Dit leidt tot discussie over structurele 
inbedding van drones, loitering munition 
en mogelijk zelfs een psyops-/cyberspe-
cialist op het uitvoerend niveau. Moeten 
we inderdaad meer op RX en kaart doen, 
zoals ik nogal eens hoor, of vormt de vijan-
delijke positionering van EW-systemen in 
combinatie met de dracht van onze radio’s 
geen grote bedreiging? Misschien moeten 
we juist meester worden op ELIAS en BMS. 
Natuurlijk hebben we een staande orga-
nisatie, daar moeten we het mee doen, 
maar daarbinnen zijn keuzes te maken. 
Welke keuzes, dat is natuurlijk de vraag, 
maar het begint bij die vraag te stellen en 
daarmee aan de slag te gaan. Dat kan met 
onderzoek en analyse bij de Landmacht-
staf of het Land Warfare Centre, maar 
ook (vooral) bottom-up samen met jonge 
leiders en specialisten bij de eenheden. 
Dit is een onderwerp dat meer verdieping 
vraagt dan dit artikel kan bieden, maar ik 
zou graag zien dat er meer capaciteit en 
tijd wordt ingeruimd voor onderbouwde, 
praktische analyse van onze concepten.

Kortom, genoeg uitdagingen tijdens het 
opwerktraject. De wijze van gereedstelling 
heeft geleid tot complexe uitdagingen 
op het gebied van interoperabiliteit met 
buitenlandse eenheden, het creëren van 

eenheid van opvatting en bouwen aan ver-
trouwen met wisselende compagnieën. 
Ook heeft het traject aanleiding gegeven 
tot discussie over de context van ons ge-
vecht. Daarmee kom ik tot de volgende 
paragraaf, waarin ik inga op de voor-
naamste lessen die we hebben geleerd 
over het plannen en uitvoeren van het 
bataljonsgevecht. 

Planning van operaties
Tijdens de oefening RHAL voerde 17(MN)
BG drie keer een aanval uit en twee keer 
een verdediging. Het was nuttig dat er 
gepland was op herhaling; zo konden de 
geleerde lessen de actie erna direct in 
praktijk worden gebracht. Aan de hand 
van een brigadebevel voerde staf 17(MN)
BG al voor de oefening de planning uit van 
de verplaatsing en de aanval. Vanuit Ber-
gen verplaatste de BG naar het zuidelijke 

De aanval op de Dolle (Obj Audi-I) en de Zitadelle (Obj Bentley-I)

2 In HB-200 Het Pantserinfanterie- en Tankbataljon, de voorloper van het HB Tactical  
 Activities, werd meer beschreven over de context en de wijze van uitvoering.
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keling uitgebreider door snel een aantal 
COAs te beoordelen en dan het besluit 
te nemen welke COA uit te werken. Het 
risico op tunnelvisie weegt, naar mijn me-
ning, op tegen het risico op onvoldoende 
diepgang in het plan. Daar waar de staf 
zich bezighoudt met specifiek maken (de 
‘science’) van het plan, vond ik het prettig 
om zelf even met de kaart op een zachte 
steen te zitten, het filmpje af te spelen en 
m’n onderbuikgevoel de ruimte te geven 
(de ‘art’). Wat is nu de essentie van m’n 
oogmerk, wat verwacht ik nu terug in de 
plannen van m’n ondercommandanten? 

Wat zijn de vier, vijf grote beslissingen die 
ik tijdens het gevecht moet nemen, en 
welke informatie heb ik nodig om die te 
kunnen nemen? Tegen welke frictie gaan 
de compagnieën aanlopen en wat kan ik 
daaraan doen? En als ik niets kan doen, 
wat kan mijn hoger niveau hierin beteke-
nen? Ik kan niet genoeg benadrukken hoe 
belangrijk het is om de tijd als comman-
dant te pakken om over deze vragen na 
te denken. Tijdens elke planning was er 
discussie over de benodigde mate van 
diepgang. Voor de ene partij verschafte 
de BG te veel detail, met als argument dat 

hebben we dit weten terug te dringen, 
onder leiding van een kritische pbc / chef 
staf. Dit doen we bijvoorbeeld door alles 
met ELIAS te doen, overlays, presentaties, 
etc. Verder schrijven we alleen een bijlage 
als het echt moet, anders komt het in het 
rompbevel. De romp hebben we uiteinde-
lijk kunnen terugdringen tot zo’n twaalf 
pagina’s tekst en het partiële bevel voor 
het defensief tot zes pagina’s tekst. 
Kan dat nog minder? Ik denk het wel, 
maar ik wil wegblijven van populaire uit-
spraken daarover. De dikte van onze order 
is wat mij betreft een reflectie van ons ge-
brek aan goeie SOPs/SOIs en beperkte ge-
traindheid. En als daar nog eens een een-
heid van buiten de brigade bij komt, of 
zelfs een buitenlandse eenheid onder bevel 
wordt gesteld, dan ontkom je er niet aan 
om meer dingen op te schrijven.

De planning duurt altijd te lang en tege-
lijkertijd is er nooit tijd genoeg. Voor de 
planning van operaties geldt het simpele 
principe: tijd bepaalt diepgang. 
We hebben verschillende planningen uit-
gevoerd en een paar uitgangspunten hel-

pen hierbij. In de eerste plaats eenvoud: 
the biggest chance on success is a simple 
plan well executed. Houd het eenvoudig, 
we hebben niets aan een briljant plan dat 
niemand begrijpt. In de tweede plaats 
is het belangrijk om concreet te worden 
tijdens de analyse. Het gaat erom dat alle 
opgedragen en afgeleide taken concreet 
worden gemaakt door er tijd, ruimte en 
middelen aan te koppelen. Met die bouw-
stenen bouwen we COAs en kunnen we 
gevechtsleiding doen tijdens de uitvoering. 
Hoe nuttig dat is leerden we tijdens de 
oefening in Marnewaard. Een van m’n 
ccn meldde dat de vijand doorbrak en 
dreigden door te stoten in de richting van 
een achtergelegen opstelling. Doordat we 
tijdens de planning een inschatting hadden 
gemaakt over de verplaatsingssnelheid 
van de vijand en omdat de reserve alle 
verplaatsingen had getimed vanuit zijn 
afwachtingslocatie naar de opstellingen, 
konden we een onderbouwd besluit ne-
men om de reserve in te zetten.
Ten derde is tijdswinst te boeken door te 
focussen op één course of action (COA) in 
plaats van twee. Wij doen de COA-ontwik-

De verdediging van de overgangen van de Dolle



ARTIKEL-RUBRIEK ARTIKEL-RUBRIEK

42

voorstander ben van drillmatig werken en 
klare begriffen (speed, secure) en altijd een 
reserve aanhoud (speed, secure, surprise). 
Met name snelheid en eenvoud zijn voor 
mij altijd belangrijk.3 

Tot slot nog een paar woorden over de 
bevelsuitgifte. Mij is altijd geleerd dat het 
draait om wilsoverdracht, en dan zien we 
die commandant die opstaat en bevlogen 
zijn plan overbrengt, waardoor iedereen 
overtuigd, gemotiveerd en geïnspireerd 
de commandopost verlaat. Het is ook 
altijd een heel formeel moment, waarbij 
iedereen een ingestudeerd verhaal houdt 
en waarbij mensen die elkaar normaliter 
tutoyeren en bij de voornaam noemen, 
opeens rangen en ‘u’ tegen elkaar zeggen. 
Persoonlijk denk ik dat we dat aangeleerd 
hebben, omdat het meestal niet echt is, 
maar een oefening. Ik denk dat er een heel 
andere sfeer ontstaat als we een daad-
werkelijk gevecht ingaan, in een combat 
context. Zeker als we al een aantal weken 
bezig zijn, met vele doden en gewonden, 
en een zware opdracht krijgen. Waarbij de 
angst voelbaar is. Ik denk dat niemand dan 
zit te wachten op een bevlogen verhaal, 
maar meer op een gesprek van mens tot 
mens op basis van gelijkwaardigheid. Een 

we niet op de stoel van de ccn moeten 
gaan zitten en vertrouwen moeten geven. 
Voor de andere kant is het zaak dat we 
de ccn een haalbaar en weldoordacht 
plan moeten verstrekken, met de juiste 
middelen en randvoorwaarden. Dit bleef 
een discussiepunt gedurende ons opwerkt-
raject en eigenlijk ben ik er nog steeds 
niet uit. Veel hangt af van de mate van 
ervaring en getraindheid van de compag-
nie. We gaven de ene compagnie bijvoor-
beeld meer richtlijnen (bv opstellingen in 
plaats van een vak) dan de andere. Feit 
is dat commandanten, waaronder ikzelf, 
van het hoger niveau twee dingen willen: 
duidelijkheid en vrijheid. En die twee gaan 
slecht samen. Ook een feit is dat op het 
niveau van BG meer analysecapaciteit is 
dan op het niveau van de compagnie, en 
op dat van de compagnie weer meer dan 
het peloton. Ik voel het als een verplichting 
om die analyse-capaciteit zo goed mogelijk 
te benutten om zo tijd te winnen die 
compagnieën kunnen steken in het voor-
bereiden op het gevecht. Mijn ervaring is 
dat (zeker Nederlandse) commandanten 
toch wel de ruimte weten te pakken die ze 
nodig vinden.

De backbriefs kosten veel tijd en persoon-
lijk vind ik niet alle punten zo relevant. 
Als commandant ben ik eigenlijk alleen 
geïnteresseerd in de kritieke punten, de 
compagniesoverstijgende coördinatie en 
hoe de activiteiten bijdragen aan batal-
jonseffecten en beslispunten. De Initial 
Commanders Backbrief (ICBB) voor com-
pagnieën aan de BG zou met iets meer 
tijd tegelijk met de Confirmation Brief (CB) 
na de bevelsuitgifte kunnen plaatsvinden. 
Omdat er nog geen analyse heeft plaats-
gevonden van terrein, dreiging, overige (f)
actoren en eigen middelen (TDOE) komt 
daar momenteel naar mijn idee onvol-
doende uit. Met name de Final Comman-
ders Backbrief (FCBB) duurde bij ons vaak 
erg lang, mede als gevolg van het gebrek 
aan getraindheid, wisselende eenheden 
en de taalbarrière. Ook lieten we (ik) ons 
nogal eens verleiden om te diep in de 
compagiesplannen te duiken. 

Wij hebben geleerd om strakkere richtlij-
nen te geven voor de FCBB. Het Handboek 
staftechniek is te algemeen en maakt 
dat commandanten vaak gewoon hun 
plan vertellen. Gevolg is vier compagnies-
plannen tijdens de FCBB, maar nog geen 
geïntegreerd bataljonsplan. Tijdens het 
bevel moet de BG-staf aan de compagnie-

en specifiek meegeven welke elementen 
op het gebied van coördinatie, deconflictie 
en bijdragen aan BG beslispunten terug 
moeten komen in de FCBB. Anders blijft 
het te globaal.

Een onderbelicht onderwerp in onze hand-
boeken is de commandovoering, voorbe-
reiding en inrichting van de verdediging. 
De planning hiervan is een kunst op zich. 
Voor ons betekende dit een opeenvol-
ging aan verplaatsingen, verkenningen, 
briefings, backbriefs met het lager en het 
hogere niveau, en zorgen dat iedereen de-
zelfde informatiestand behoudt. Het lukte 
ons om van een partieel bevel dat we rond 
12.00 ontvingen, om 04.00 de dag erna 
een bevel uit te geven. We wilden voor het 
daglicht klaar zijn, want bij het defensief 
gevecht is de nacht voor planning en de 
dag voor verkenning en inrichting. 

Opmerkelijk genoeg is er in de handboe-
ken voor het bataljon niets over de plan-
ning en inrichting van de verdediging te 
vinden. Dit zou er wel moeten zijn wat 
ons betreft. Dat is mooi al die plannenma-
kerij, maar gaan we er ook mee winnen? 
Wat maakt een plan nu goed? Dat is voor 
iedereen persoonlijk, maar in de loop der 
jaren ben ik gaan kijken door de bril van 
de 4Sen: Simple, Speed, Secure, Surprise. 
Ik beschouw dat als mijn doorlopende 
oogmerk: dingen die ik altijd belangrijk 
vind. M’n staf en ondercommandanten 
weten dat ook. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat ik tijdens planvorming en uitvoering 
graag organieke verbanden behoud (want: 
speed en secure), besluitvorming decen-
traliseer waar mogelijk (speed), meerdere 
dilemma’s wil presenteren aan de vijand 
(surprise), terughoudend ben in doorschrij-
dingen en aflossingen (simple, speed), 

3 Mede geïnspireerd op J.N. Mattis, Commanding General’s Staff Guidance, US Marine  
 Corps (2002).
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Ik denk dat een belangrijke rol voor de 
FCP is weggelegd voor het behouden van 
tempo en momentum. Hiermee bedoel ik 
niet alleen fysieke snelheid, maar ook snel-
heid van meldingen, het verspreiden van 
orders en opvolging van tactische taken. 
Tempo vraagt van commandanten op alle 
niveaus om het gevecht goed te volgen en 
een forward leaning mindset. Gelijk voor-
waarts zodra we de melding krijgen om de 
aanval in te zetten, mogen doorschrijden 
of de reserve te activeren. Contact blijven 
houden met de vijand, of fühlung zum 
Feind, zoals de Duitsers dat noemen. Ook 
niet uitstijgen vòòr het aanvalsdoel om 
tijd en capaciteit te verbranden met een 
irrelevant gevecht, maar eventueel binden 
en omtrekken. We hebben op een eerdere 
oefening een volledige compagnie in 
twee vierkante kilometer bos binnen een 
paar uur gesleten zien worden. Tijdens de 
aanval op AUDI-I en BENTLEY-I hebben we 
veel capaciteit ingezet voor gevechtsver-
kenningen en inleidende gevechtsacties 
om open routes te vinden of te maken. 
Bij de naderingsmars wil ik niet vechten 
om hindernissen of een bosje worden 
ingezogen, maar pas m’n gevechtskracht 
gebruiken op het aanvalsdoel.

Tijdens de eerste aanval merkten we gelijk 
de consequenties van onze beperkte 
verbindingen en het optreden in wisse-
lende samenstellingen. Mijn B-compagnie 
had succesvol een bruggenhoofd over de 
Dolle gevormd, maar had onvoldoende 
gevechtskracht over om door te stoten. 
Ik besloot om de reserve in te zetten. Als 
we samen hadden opgewerkt en goede 
verbindingen hadden gehad, dan had ik 
gekozen voor een kort radiobevel en een 
overlay in ELIAS met aanvullende coördina-
tiemaatregelen. Dit was echter m’n eerste 
actie met deze compagnie en zonder MUX 
konden we geen data versturen. Daarom 
koos ik voor een fysieke link-up met de 
commandant van de reserve bij de CP van 
de B-compagnie. Dat was succesvol, maar 
duurde wel twee uur langer. De vraag is of 
dat ook was gelukt met een tegenstander 
die minder had meegewerkt. Het belang-
rijkste om tempo te behouden is zelfstan-

gesprek waarbij de commandant uitstraalt 
dat hij beseft dat het ellendig wordt en 
er levens op het spel staan. We gaan zo 
samen de shit in. Waar de overtuiging is, 
dit is onze missie en het is noodzakelijk dat 
we die uitvoeren. Maar ook een gesprek 
waar ruimte is voor twijfel, angst en frus-
tratie, de vorm veel minder belangrijk is 
dan de inhoud en waar het echt aankomt 
op elkaar vertrouwen. Misschien lijkt dat 
meer op een aantal commandanten rond-
om een kaart die in gesprek zijn. Deze er-
varing heb ik zelf natuurlijk ook niet, maar 
er zijn genoeg voorbeelden uit oorlogen 
te vinden. Ik denk dat dit wel een mooi 
onderwerp zou kunnen zijn voor discussie 
tijdens opleidingen als de manoeuvreoplei-
ding optreden niveau 4, MLO of bc-cursus.

Samenvattend hebben we enorm veel 
geleerd over ons planningsproces, waarbij 
de kernvraag natuurlijk blijft hoe het kor-
ter, efficiënter en met minder papier kan, 
zonder dat dat ten koste gaat van duide-
lijkheid, diepgang en wederzijds vertrou-
wen. Een mooi voorbeeld dat vaak wordt 
aangehaald is het bevel van de Duitsers die 
in 1940 met 1. Panzer-Division de Maas 
bij Sedan overgingen. De opdracht voor 
de aanval en rivieroversteek paste op twee 
kantjes. Dat verhaal is echter niet compleet 
zonder te vermelden dat de divisie dit al 
meerdere malen in die samenstelling had 
beoefend bij de Moezel en dat Guderian 

commandanten en stafofficieren om zich 
heen had verzameld die geloofden in de 
nieuwe gemechaniseerde oorlogvoering en 
die hij vertrouwde.4 Met elke keer oefenen 
kan een kantje van het rompbevel af zou 
ik denken… Maar goed, omdat elk plan 
uiteindelijk de startlijn niet overleeft, gaan 
we verder met de lessen over de uitvoe-
ring.

Uitvoering van operaties
In Bergen formeerden we tot een battle-
group: we integreerden de C-compagnie 
van 45 Painfbat, de Litouwse compagnie 
van de Iron Wolf Brigade, en de B-com-
pagnie en de D-compagnie van ons eigen 
bataljon. Tevens werden combat support 
en combat service support toegevoegd van 
41 Afdeling Veldartillerie (120mm mor-
tierpeloton), 41 Pantsergeniebataljon, 13 
Geneeskundige compagnie, 13 Herstel-
compagnie en 1 CMICo. Gedurende het 
gevecht zou ook nog een Duitse Marder-
compagnie van de 37e Panzergrenadierbri-
gade onder bevel worden gesteld. Hiermee 
ging de battlegroup voorwaarts. Na een 
verplaatsing van Staging Area Bergen 
betrok de battlegroup de Tactical Assembly 
Area in Guz. Op uur U werd de aanval over 
twee assen ingezet op aanvalsdoel AUDI-I. 
Het gevecht werd geleid door de Forward 
Command Post (FCP).5

  
De kerntaak van de FCP is simpel, maar 
de uitvoering is moeilijk. Het moeilijke 
van juiste, tijdige besluiten is dat daarvoor 
voldoende SA nodig is en dat vergt goede 
meldingen. De compagnieën sturen naar 
ons hun SALTAs en Sitreps (situatie vijand, 
eigen troepen, en eventueel wijzigingen 
plan, bijzonderheden CSS of benodigde 
steun). Wij deden een huddle in de FCP 
en verstrekten op basis van de meldingen 
en onze analyse vervolgens een Battle 
Update Brief (BUB) aan de eenheden. 
Daarvoor hanteren wij de Engelse variant 
van FNAKI, die de Duitsers gebruiken en 
wij erg bruikbaar vinden. Vertaald naar het 
Engels wordt dit ENITO: Enemy, Neigbours 
and own situation, Intent, Tasks en Own 
location. Dit was onze belangrijkste wijze 
van aansturing van het gevecht.

4 Karl-Heinz Frieser, The Blitzkrieg Legend, The 1940 Campaign in the West, Naval Institute  
 Press (2013). Met dank aan Drs. Serge Blom van het NIMH.
5 Ik ga in dit artikel niet in op de samenstelling van de FCP en de RCP. Deze voldoet niet 
 aan de standaard van het huidige gevecht door de beperkte mobiliteit, het te grote aantal 
 voertuigen, de gebrekkige mogelijkheid tot gelijktijdig verplaatsen en communiceren, en 
 het ontbreken van voldoende redundantie.
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bereikt, maar wel in verzamelgebiedjes van 
maximaal vier voertuigen omdat de vijand 
die niet lonend genoeg vindt om aan te 
grijpen met vuursteun. Of misschien wel 
andersom. Of misschien maakt het allebei 
niet uit, omdat de vijand ons met radar en 
drones toch al had onderkend. Het gaat 
er niet om dat het honderd procent klopt, 
dat kan niet en dat hoeft ook niet, maar 
het moet wel concreet, voorstelbaar en 
bruikbaar zijn, waarbij nieuwe lessen uit 
moderne conflicten snel worden opgeno-
men. 

Daarmee kom ik er natuurlijk niet mee 
weg, zijn we nu klaar voor inzet? Laat ik 
het zo zeggen, ik ben tevreden over het 
niveau dat we hebben bereikt en trots 
op de prestatie van het team. Maar als er 
morgen op de knop wordt gedrukt, dan 
consigneer ik na formatie de gehele  
battlegroup om zonder pauze of inschep-
ingsverlof te trainen voor eventuele inzet. 
Dat is overigens niet zozeer ingegeven 
door het opwerktraject, maar breder be-
zien een gevolg van de algehele getraind-
heid binnen de landmacht. We weten 
allemaal wel waardoor dat komt. 

Bovendien wordt pas na alarmeren be-
paald welke compagnieën onder de battle-
group staf worden gehangen. 
Eigenlijk kom ik dan pas voor het eerst 
met eenheden bij elkaar. Met comman-
danten en mensen die elkaar misschien 
voor het eerst zien en wel samen voor-
waarts gaan. Voorwaarts op een gevechts-
veld waar altijd onderlinge afhankelijkheid 
zal ontstaan tussen compagnieën en 
waarbij eenheid van opvatting, interopera-
biliteit en snelheid van handelen cruciaal is 
voor het winnen van het gevecht. 

Laat duidelijk zijn dat ik de keuze van de 
Landmachtstaf begrijp. We kunnen mo-
menteel geen organieke battlegroup 
gereedstellen zonder forse consequenties 
op het gebied van PG / MG bij andere 
eenheden en afbreuk aan onze wijze van 
gereedstellen. Bovendien is er het voor-
nemen dat we in 2027 een VJTF-eenheid 
aanbieden aan de NAVO die wel organiek 
kan opwerken. Dus ik snap het besluit. 
Echter, we moeten vaststellen en erken-
nen dat deze wijze van gereedstellen een 
noodgreep is, en niet de norm. Het is niet 
erg dat we sommige dingen (nog) niet 
kunnen, zolang we dat maar uitspreken. 
Bij deze.

dig optredende commandanten. Zie je een 
kans en past het binnen het oogmerk? 
Handelen. Ik vond het erg prettig dat 
ondercommandanten zelf onderling coör-
dineerden op het bataljonsnet, in plaats 
van via de S3. Initiatief en een offensieve 
mindset zijn essentieel voor het behoud 
van tempo. Tegen het einde van de verde-
diging was er vijand doorgebroken en 
waren we met de FCP, onze mortieren en 
de RCP in gevecht met de vijand. Terwijl 
we achterwaarts bewogen, meldde de cc 
van mijn D-Compagnie vol overtuiging op 
het net dat hij voorwaarts ging om vijand 
aan te grijpen en de lijn te herstellen. 
Dit was niet alleen succesvol in het terug-
dringen van de vijand, maar had ook een 
enorm positieve weerslag op het moreel. 
In het gevecht van vandaag ben ik ervan 
overtuigd dat als we echt worden inge-
zet, de pelotonscommandant, zodra hij 
de startlijn overgaat, onmiddellijk wordt 
geconfronteerd met een situatie die hij 
nog niet eerder heeft meegemaakt en niet 
staat beschreven in het handboek. Als hij 
op dat moment zijn hoger niveau wil raad-
plegen voor advies, krijgt hij geen contact. 
En dan is het aan de zelfstandigheid, het
 initiatief en de creativiteit van de pc om 
het te fiksen. Dat kan alleen als we com-
mandanten daar nu al in trainen. En voor-
al: als we die pc nu al de ruimte geven en 
hem vertrouwen geven om zelfstandig te 
handelen in het oogmerk als dat nodig 
is. Geef jezelf maar de opdracht die je 
eigenlijk van het hoge niveau had moeten 
krijgen. Meestal lukt het die jonge onder-
commandanten wel. De vraag is of wij als 
commandant bereid zijn om het los te la-
ten en vertrouwen te geven.

De belangrijkste les die ik als commandant 
heb geleerd is om niet te worden meege-
zogen in de ‘rush van de current’. 
Het mooiste is natuurlijk om naast de S3 te 
zitten, alle blauwe voertuigen te zien be-
wegen, rode figuurtjes zien oppoppen en 
op basis daarvan aan te sturen. Dit helpt 
compagnieën echter niet, en de S3 wordt 
er ook niet echt blij van. Ik ben dus maar 
tussen de boxers gaan zitten (met toch wel 
een scherm). Daar waar de pelotons en de 
compagnieën bezig zijn met de huidige 
problemen en het probleem wat er direct 
na komt, is het de kracht van de FCP om 
verder vooruit te denken in tijd, ruimte 
en middelen: wat voor frictie komt eraan 
voor de compagnieën en wat kunnen we 
daaraan doen? Wat gebeurt en in het 
nevenvak en wat betekent dat voor ons 

gevecht? Wat is de locatie van de briga-
dereserve en hoe lang duurt het voordat 
die ons zou kunnen steunen? Zodra we de 
startlijn over zijn heb je als commandant 
op bataljonsniveau een beperkt aantal mo-
gelijkheden om het gevecht te beïnvloe-
den: inzet van de reserve, inzet vuursteun, 
het verleggen van het zwaartepunt als dat 
nog kan, of in een uiterst geval meer risico 
accepteren van mensenlevens. Verder is 
er natuurlijk de commanders’s voice. Dit is 
een van de redenen waarom ik spaarzaam 
op het net te horen ben, zodat iedereen 
beseft dat er dan wat belangrijks komt. 
Regelmatig ging ik er ook op uit met de 
TACCP, want invloed oefen je ook uit met 
fysieke presentie. Hiermee straal je uit dat 
je het gevaar deelt met je mensen en 
tegelijkertijd kun je SA opbouwen vanaf 
de grond in plaats vanaf het scherm. 
Tot slot is het soms het beste om even 
niets te doen: accepteer de buikpijn en 
dat er chaos en frictie is, en vertrouw op 
je ondercommandanten. Hoe moeilijk dat 
ook kan zijn.

Conclusie
Na drie keer aanvallen en twee keer 
verdedigen zat het erop. Met de oefening 
RHAL was ook het certificeringstraject 
afgesloten. We voelen ons bevoorrecht dat 
we dit traject hebben kunnen doorlopen, 
met zoveel support vanuit de brigade, 
het LTC en steunende eenheden. Er zijn 
waardevolle lessen geleerd over planning 
en aansturing van operaties die we als 
staf en commandant meenemen in de rest 
van onze loopbaan. Het is overigens niet 
afgelopen. In mei volgt de oefening met 
de 37e brigade waar ons bataljon door 
een operationele brigadestaf wordt geleid. 
We zullen hierbij samen vechten met een 
Duits bataljon en door een Noors bataljon 
worden doorschreden. Ruim 150 voertui-
gen door m’n vak, ik ben benieuwd. 

Zijn we dan klaar voor inzet? M’n eerste 
gevoel op die vraag is wederom: welke in-
zet? Als we geen helder beeld hebben van 
het conflict dat we willen winnen en de 
vijand die we moeten verslaan, dan is dat 
antwoord moeilijk te geven. Als ik eerlijk 
ben, dan heb ik tijdens het RHAL het ge-
vecht van gisteren gevoerd, en niet dat van 
vandaag. Dat mag ik mezelf natuurlijk ook 
aanrekenen, maar ik heb behoefte aan een 
actuele, onderbouwde analyse over mijn 
vijand, mijn gevecht en mijn tactisch con-
cept. Niet de radio’s op RX zetten terwijl 
onze radio emissie nooit de vijandelijke EW 


