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gezet en leggen we binnen de taak ook de 
verkeerde focus. Een concreet voorbeeld. 
In de manoeuvre functieopleiding (MFO) 
en later basis X leren we personeel het 
uitvoeren van een hinderlaag (TC 6.0 INF 
NIV III: HIGH) . In de initiële opleidingen 
en latere trainingen vaak toegepast in de 
‘exfiltratie’ context. Ergo, een hinderlaag 
op een logistiek voertuig om bijvoorbeeld 
rantsoenen buit te maken. In Litouwen 
werden we in de verdediging genood-

In mijn eerdere artikel ‘De complete taak 
in de context: opwerken voor eFP 2021-1’ 
stelde ik dat we sneller op hogere niveaus 
moeten trainen om ons personeel de juiste 
context te geven. Het trapsgewijs van 
niveau I tot III opwerken en pas relatief laat 
en relatief kort oefenen op niveau IV en V 
zorgt ervoor dat we kansen laten liggen 
om uiteindelijk succesvol te zijn in het 
gevecht. Sterker nog soms leren we taken 
aan waarvoor een peloton niet wordt in-
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In een eerder artikel in 2020 schreef ik over het belang van trainen in de context  

en stonden wij (17B) als compagnie aan de vooravond van de uitzending naar 

Litouwen (eFP 2021-1). Hier zouden we onderdeel worden van een multi- 

nationale Battlegroup. In 2020 werkte ook 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI  

op tot een gecertificeerde multinationale Battlegroup staf voor de Very High  

Readiness Joint Task Force (VJTF). Beide trajecten kwamen eind 2021 bij elkaar  

in de oefening Rhino Altmark (RHAL) in GUZ ALTMARK. De geleerde lessen  

tijdens dit VJTF-opwerktraject op niveau V worden door de BG commandant  

beschreven in deze editie. De door ons geleerde lessen op compagniesniveau  

vullen hier mooi en concreet op aan. 

Door: Kap Dirk Neefs
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Na MOD C zijn we vrij snel naar Litouwen 
afgereisd en daar hebben we deze ‘om-
gekeerde’ ritmiek vastgehouden. 
Bij het oefenen van tactische activiteit zag 
de ritmiek er als volgt uit; wk 1 basis op 
orde o.l.v. het peloton (veilig leren wer-
ken), wk 2 optreden op niveau IVa (con-
text), wk 3 optreden op niveau III/II o.l.v. 
pel (diepgang). De essentie zit niet alleen 
in wat je traint, maar vooral in waarom je 
dat traint, daar kom je alleen achter als je 
door een niveau hoger geprikkeld wordt 
en je rol in het groter geheel kent. Ook is 
het mogelijk om bepaalde taken te schrap-
pen in het O&T traject van een peloton 
omdat je die specifieke eenheid, die speci-
fieke taak of rol nooit geeft tijdens het op-
treden in groter verband. Eigenlijk kan ik 
hier als cc met mijn team in de praktijk aan 
de slag met mijn doorlopende oogmerk 
over de manier waarop wij vechten. 

Randvoorwaardelijk is wel een gezamenlij-
ke visie (en kennis) over vechten, een goed 
commanders climate en daaraan gekop-
peld het ontbreken van ‘podiumangst’. 
Er moet namelijk niet het gevoel ontstaan 
dat we mensen en eenheden zomaar in 
het diepe gooien en ze doelbewust laten 
‘falen’. Het moet gaan om snel en effectief 
leren waarbij de rol van commandanten 
coachend moeten zijn i.p.v. beoordelend. 
Deze scheidslijn is dun en zit niet echt in 
onze aard. Als een bc bijvoorbeeld bij de 
compagnies after action review (AAR) 

zaakt tot het leggen van hinderlagen op 
gemechaniseerde (marder) pelotons, soms 
versterkt met een tank. Dit lukte niet op de 
manier zoals het personeel is aangeleerd 
in de exfiltratiecontext. Genie met hun AT 
mijnen, pas beschikbaar op niveau IV, in 
combinatie met onze directe middelen en 
vuursteun leken de uitkomst. Er ontstond 
echter frictie op alle niveaus door het sim-
pele feit dat de genie officieel de mijnen 
rondom dient te markeren. 

Ik hoef niet uit te leggen dat dan de hin-
derlaag of vuuroverval niet uit de verf 
komt. Terwijl voor mij de hinderlaag op niv 
II en niv III essentieel is gebleken voor mijn 
compagniesoptreden in de verdediging 
in onoverzichtelijk terrein. Kortom door 
de hinderlaag in de niveau IV context te 
trainen komen op alle niveaus ‘pijnpunten’ 
naar boven. De effort die er al vanaf de 
MFO bij de infanterist en de genist werd 
ingestoken levert niet het gewenste effect 
op binnen de niveau IV context. Hoe komt 
dit nu? Eigenlijk een vrij eenvoudige reden 
gezien het feit dat onze handboeken 
(MOT) op niveau II/III eerder in detail zijn 
ontwikkeld dan die van niveau IV en ho-
ger. Op basis waarvan zijn deze taken op 
NIV III dan tot stand gekomen? Hoe vecht 
een (MOT) compagnie en waartegen? In 
dit artikel mijn lessen over het optreden 
niveau IV in de context van het bataljons-
gevecht. Hiermee probeer ik bij te dragen 
aan de kennis over het compagniesoptre-

den in groter verband met huidige midde-
len en in de huidige context. 
Hieruit vloeien mogelijke oplossingsrich-
tingen die kunnen inbedden in onze hand-
boeken en onze wijze van gereedstellen.

Wijze van gereedstellen
De inmiddels bekende Operationele 
Gereedstellings Filosofie (OGF-21) werkt 
stapsgewijs door de niveaus. Na het basis 
X jaar mag een peloton pas optreden in 
een complete niveau IV setting (veiligheid) 
en na 6 maanden niveau IV training wordt 
een eenheid gecertificeerd waarna deze 
onder een BG mag opereren. Onze ge-
reedstelling, met 50% nieuw personeel, 
begon met een Module C oefening. Hier 
heb ik mijn mening gevormd over het nut 
en belang van ‘trainen in de echte con-
text’. Ik leerde dat een niveau IV oefening 
naar de getraindheid van de eenheid kan 
worden ingericht. Er kan prima veilig ge-
werkt worden en er is ruimte om fouten te 
maken, de complexiteit hebben we immers 
zelf in de hand. Door goed overleg met bc 
en LTC wisten we veel rendement te halen 
uit de oefening, met name voor de beeld-
vorming van niveau II/III van het compag-
niesgevecht. Dit betaalde zich terug in de 
oefeningen op niveaus II en III die daarna 
volgden. Kaderleden wisten wat er van ni-
veau I t/m niveau III verwacht werd, welke 
taken er getraind moesten worden en dat 
goede meldingen en dus SA cruciaal zijn. 
En daar zit de winst!
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voorbeeld met het aantal routes dat open 
moest blijven, het aantal uit te schakelen 
vijanden per opstelling of hinderlaag, etc. 
De pc’n hadden hiermee voldoende infor-
matie om te gaan verkennen. Het daglicht 
werd optimaal gebruikt en het verdere 
planningsproces met ondercommandanten 
stond bij invallen duister gepland. 

Ik zou die middag mijn TDOEM met de 
staf verder doorlopen. Feitelijk was dit niet 
meer dan het valideren en concretiseren 
van de vijandplaat (dreigingsintegratie) en 
de daaropvolgende verdieping aanbrengen 
in het operatieplan. Alles in ELIAS en elke 
conclusie van het TDOEM werd gelijk in de 
juiste paragraaf van het bevel gezet (niet 
via een flip over of via de planningstool). 
Bij het invallen van het duister zat ik klaar 
met mijn uitgeprinte ELIAS kaarten en 
bevelen, gereed voor de daadwerkelijke 
bevelsuitgifte. Het plan was maar minimaal 
aangepast. Toen de pc’n mijn COV tent 
achter de boxer inkwamen, besefte ik dat 
ik een fout had gemaakt… Ik was verge-
ten om in het radiobevel het H-hr van de 
vijand te vermelden. De pc’n overhandig-
den mij met zweet op het voorhoofd een 
conops overlay met de geplande opstellin-
gen, hindernissen en vuren. Ze waren ge-
wend om snel te werken en die nacht zou 
er niet geslapen worden, want de volgen-
de ochtend zou het losgaan... dachten ze. 
Maar ze waren 24 uur te vroeg… Ik schrijf 
over deze vergissing omdat er binnen 12 
uur een verdediging van niveau IV t/m ni-
veau II gepland was. In deze planning wist 
iedereen elkaars disposities, hindernissen 
en vuren. 

komt zitten kan dit als bedreigend worden 
ervaren, waarom eigenlijk? Zonde! 
Het ‘omgekeerde’ opwerktraject heeft er-
voor gezorgd dat we binnen de gegeven 
trainingstijd succesvol konden optreden in 
o.a. de Iron Wolf oefening en uiteindelijk 
ook konden bijdragen aan de certificering 
van de VJTF BG staf in RHAL. 

Als we deze ritmiek vasthouden zou er 
wellicht ook voor kunnen worden gekozen 
om een organieke battlegroup aan te wij-
zen voor VJTF, in plaats van een battle-
group staf met daaronder verschillende 
niveau IV gecertificeerde compagnieën. 
Minder goed getrainde compagnieën mis-
schien, maar wel met meer context, een-
heid van opvatting en vertrouwen dan 
eenheden van een andere brigade of zelfs 
een ander land. Nu kiezen we ervoor om 
VJTF BG samen te stellen met bijvoorbeeld 
een Litouwse compagnie. Om (politieke) 
redenen een goed idee maar ik denk dat 
een nog niet niveau IV certificeerde Neder-
landse compagnie net zo effectief, zo niet 
effectiever kan optreden onder een Ne-
derlandse BG staf. Daarnaast ben ik ervan 
overtuigd dat niveau I t/m III er veilig, veel 
van kan leren. Als we dit gedachtengoed 
doortrekken dan zou je ook  kunnen bear-
gumenteren om een deel van de BASIS X 
in Litouwen uit te voeren. Ik kan de lezer 
verzekeren dat i.h.k.v. eFP er echt ‘een 
hek’ om je eenheid heen staat. Kortom ik 
denk dat we effectiever kunnen gereed-
stellen en de juiste dingen trainen door 
eerder en gericht op een hoger niveau te 
oefenen in plaats van rigide trapsgewijs de 
niveaus af te vinken.

Planning van operaties
RHAL: De BGstaf had heel de nacht door-
gewerkt om de compagnieën om 04.00 
een bevel te kunnen geven voor de verde-
diging. Eerstvolgende tijden: 06.00 ICBB 
bij het bataljon, 08.00 BEVO straat met 
mijn compagnie, 13.00 een tussentijdse 
terugkoppeling in het terrein om ver-
kenningsresultaten te bespreken en de 
FCBB was de volgende ochtend. Ik was 
onderweg naar de bevelsuitgiftelocatie op 
de RCP van het bataljon. Het was donker 
en zeker 40 minuten rijden. Mijn deelop-
drachten voor de voorbereiding van de 
verdediging lagen verspreid over de gehele 
COLBITZ-LETZLINGERHEIDE, dus zoals 
altijd hield de tijdbalk niet over. Ik besloot 
daarom het volgende. Ten eerste gaan we 
maar één COA uitwerken en ten tweede 
gaan we deze via onze communicatiemid-
delen verspreiden, omdat we anders te 
veel tijd (en dus daglicht) verliezen. 

Hiermee was ik loyaal ongehoorzaam om-
dat voor deze oefening was bepaald dat 
iedereen in FHOP moest werken. MUX 
(datagebruik) werd te instabiel  geacht in 
verband met een softwarestoring. Na de 
ICBB bij het bataljon ging ik op weg van 
de RCP naar de BEVO straat en verzond 
ik al rijdend mijn initiële operatieoleaat 
en gaf een waarschuwingsbevel over de 
radio. Dit waarschuwingsbevel was feitelijk 
onderstaande generieke CONOPS, maar 
dan geprojecteerd op ons compagniesvak. 
Na het verzenden van het initiële operatie 
en compagnieshindernisoleaat wist de pc 
wat ik in de sector wilde bereiken en op 
welke locatie. Dit was al vrij concreet, bij-
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Generieke Conops verdediging 17B
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zie zal in hoofdlijnen, door handboeken, 
overeenkomen met collega’s cc’n. Maar 
details verschillen en deze details maken 
het verschil in het gevecht. Voor ons 
bespaarde de generieke CONOPS en het 
gedeelde idee over vechten veel tijd in de 
commandovoering. Wat mij daarbij hielp 
was dat de bc zijn ideeën over het batal-
jonsgevecht (mijn context) had gedeeld 
en met zijn ccn had besproken. Er moet 
vertrouwen en eensgezindheid ontstaan, 
zowel naar boven als naar beneden. Ik 
schrijf bewust eensgezindheid in plaats van 
eenheid van opvatting. Eensgezindheid is 
voor mij vertrouwen maar vooral enthou-
siasme over, en geloof in de manier van 
vechten. Misschien zelfs een beetje trots! 
Mijn advies zou zijn om als compagnieslei-
ding hierin te investeren.
Wat ons ook hielp bij onze command-
ovoering was dat we enthousiast zijn 
over ELIAS en ons verdiept hebben in 
het systeem. Met ELIAS kan ontzettend 
veel snelheid worden geboekt. Natuurlijk 
betekent ELIAS dat er emissie plaatsvindt 

en is er waarschijnlijk een EW-dreiging. Ik 
vind dat deze dreiging vaak niet specifiek 
genoeg is, is er daadwerkelijk 48 uur voor 
H-hr sprake van vijandelijke systemen die 
mijn emissie uitpeilen en daarop vuursteun 
afgeven? Mijn radiogolf gaat immers maar 
tot een bepaalde afstand(!). Is de verwach-
ting dat de vijand binnen dit bereik valt 
met bepaalde middelen, dan reageren we 
daar adequaat op. Dit blijkt ook te kunnen 
zo hebben we met de EOV in Litouwen 

De BG commandant stelde in zijn artikel in 
deze editie al dat de commandovoering, 
voorbereiding en inrichting van de verdedi-
ging een onderbelicht thema is. Dit beaam 
ik volledig en hier laten we in mijn optiek 
veel kansen liggen. Zoals ik hierboven heb 
beschreven in mijn ervaring tijdens RHAL 
is het mogelijk om zeer snel de planning 
te doorlopen. De lessen die ik daarover de 
afgelopen jaren heb geleerd is dat dit kan 
door slechts één COA te ontwikkelen in 
de planning, het maken van een generieke 
CONOPS op basis van een gedeelde visie 
over vechten, meester te worden op ELIAS 
en te werken in een organiek verband 
waar groot onderling vertrouwen is. Hier-
onder licht ik dat verder toe.

We stellen dat we altijd sneller door onze 
OODA-loop moeten dan onze tegenstan-
der, maar ik ervaar dat niet altijd. Als ik 
mijn handboek niveau IV MOT pak zie 
ik dat in het ‘schoolvoorbeeld’ vijf eigen 
mogelijkheden / Courses of Actions (COAs) 
uit stap M van het OATDOEM komen. We 
hebben succesvol kunnen plannen en dus 
uitvoeren, omdat we altijd maar één COA 
hebben uitgewerkt. We stellen namelijk 
hoge eisen aan de producten voor de pelo-
tons; voornamelijk de overlays vonden we 
belangrijk. Met de staf die we bezitten, 

maar vooral de korte tijd die we in grote 
oefeningen krijgen, kunnen we de eisen 
aan de producten niet waarborgen bij het 
uitwerken van twee of meer COAs. Boven-
dien gaat onze commandovoering anders 
ook niet snel genoeg. Een onderschatte, 
maar voor mij een belangrijke reden om 
snel te plannen, is de inzetbaarheid bij lan-
gere operaties. De tijd dat wakker blijven 
stoer is ligt achter ons en afdoende slapen 
(indien mogelijk) is essentieel om fatsoen-
lijk te kunnen blijven vechten. Zeker ook 
omdat gevechten met moderne techno-
logie langer en klokrond kunnen worden 
volgehouden.

Snelheid in planning kan ook worden 
vergroot door getrainde taken en klare 
begriffe. Wij maakten dat praktisch door 
onze visie op vechten te vertalen in een 
generieke concept of operations (CONOPS) 
per tactische activiteit. Met een opera-
tieschets hebben we onze manier van 
vechten opgeschreven, na hierover veel te 
hebben gesproken en te hebben beproefd 
en verfijnd. Doctrine en handboeken 
vormen natuurlijk de basis, maar zijn vaak 
niet concreet genoeg. Iedere commandant 
heeft bovendien een eigen idee over het 
voeren van het gevecht. Hoe ik inzet van 
snipers, zware wapen- of boxerpelotons 

Initieel Operatie Oleaat (excl hindernissen)



57

boogtent oleaten overtrekken… 
Ook binnen mijn eigen compagnie moe-
ten we over kunnen gaan op kaart. 
Dit kan prima want mijn CP2 heeft ook 
de bovengenoemde configuratie en wij 
zien ELIAS ook als een systeem om kaarten 
en overlays te printen, omdenken dus.
Samenvattend heeft twee jaar operaties 

plannen in de context ons veel opgele-
verd: We hebben een SOP ELIAS en een 
generieke conops per tactische activiteit 
(powerpoint slide met ELIAS operatie-
schets). Deze generieke conops dient als 
basis voor één COA die uitgewerkt wordt. 
Zeker defensief optreden vraagt veel van 
de planningsvaardigheden. Is er haast en 
kunnen we parallel plannen dan plak ik de 
generieke conops direct op het terrein en 
geef ik deze als waarschuwingsbevel aan 

getest. We kwamen erachter dat als we de 
PU radio uitzetten en de overige datara-
dio’s op een laag zendvermogen hielden, 
we verder enkel (minimale) data en geen 
voice transmissie zonden, een vijandelijke 
EW eenheid binnen enkele kilometers 
moet staan om iets zinnigs met onze 
emissie te kunnen. Ook waren we in staat 
om de frequentie van de automatische 
continue (data) synchronisatie op eens per 
uur te zetten. Adequaat reageren kan dus 
betekenen dat we heel snel de verdediging 
kunnen inrichten dankzij data en dat we 
dreiginggedreven richting H-hr van data 
overgaan op FHOP en radio stilte (data 
radio’s kunnen niet uit). Kortom sensoren 
zijn er, we moeten leren mitigeren. Binnen 
mijn eenheid eis ik dan ook dat pc’n mees-
ter worden op hun C2. Wij zijn in staat om 
BMS te gebruiken en te ‘spelen’ met onze 
elektronische emissie door verschijnende 
functies wel of niet te gebruiken en/of 
aan te zetten. Dataradio’s gedurende een 
hele operatie uitzetten werkt niet en gooit 
ons ver terug in de OODA-loop. Voor het 

‘spelen’ met elektronische emissie is een 
concrete EW analyse vanuit de twee lijn 
nodig. Laten we naast onze eigen radio’s 
en software leren begrijpen, hier eerst eens 
mee beginnen. Ik heb hier bij mijn hoger 
niveau vaak om verzocht, maar tot op 
heden nog nooit een reactie ontvangen.
En bovendien, wat is het alternatief? 
Fysieke link ups en het gebruik van runners 
kost veel tijd en levert frictie en andere 
risico’s op. Ik heb afgelopen twee jaar uren 

met verschillende commandanten, met 
de 6x42 op de borst, op de HIRSCHBERG 
gestaan. Naar mijn mening met vrij weinig 
rendement en die samenklontering van 
C2 was ook nogal een lonend doel. Op 
bepaalde punten is fysiek bijeenkomen 
nog steeds een optie, voor de tegenaanval 
of -stoot in het open terrein, een cruciaal 
aansluitpunt of een doorschrijdingspunt. 
Maar in het onoverzichtelijke terrein waar 
wij willen vechten is vaak simpelweg niet 
zo veel en ver te zien. Mijn aanbeveling is 
dus om onze C2-systemen zoveel mogelijk 
te gebruiken als we een goede vijandana-
lyse hebben. Het levert de snelheid op, 
alternatieven zijn beduidend langzamer 
en kennen ook risico’s. Als er boven RHAL 
een drone had gehangen met de juiste 
software waren alle open routes en CP’n 
in kaart gebracht aan de hand van verse 
sporen.
Natuurlijk moeten we ook nadenken hoe 
we met deze C2 systemen werken als 
er buitenlandse eenheden bijkomen of 
eenheden van luchtmobiel worden toege-

wezen? Die hebben natuurlijk geen ELIAS. 
De lessen die wij hebben geleerd is dat we 
bijv. de Bushmaster van de pbc als liaison-
voertuig kunnen gebruiken. Deze heeft 
ELIAS en met de omvormer van de CV90 
is dit CP voertuig uit te rusten met een 
printer en plastificeer machine. Hiermee 
kan elke gewenste kaart, met elk gewenst 
overlay, snel op schaal worden geprint. 
Beduidend sneller en nauwkeuriger dan 
een leger staffunctionarissen die in een 
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den daarvoor zijn inleidende gevechts-
acties, verrassing en durf. Al snel kwam 
het moment om de Duitse bc zijn ongelijk 
te bewijzen.
De Duitse compagnie lag in de verdediging 
in Pabrade en verdedigde zowel open 
terrein als wat bosrijk gebied. Aan mijnen-
velden, tankgrachten en richtmine had hij 
geen gebrek. Een frontale directe confron-
tatie zouden we verliezen dus ik besloot 
twee dingen: Inleidende gevechtsacties bij 
nacht en bij de aanval risico nemen. 
Het doel was om uit te stijgen en te vech-
ten op de plek waar ik dat wilde en niet 
daar waar de verdediger dit had gepland.
Ik heb in de nacht een derde van mijn ge-
vechtskracht ingezet voor inleidende ge-
vechtsacties. Snipers infiltreerden zowel 

te voet als bereden (met 280 CDI) met als 
doel vijandelijke C2 te vinden en bij uur U 
deze uit te schakelen of tenminste te hin-
deren. In mijn CP zag ik gedurende nacht 
via ELIAS vijandelijke hindernissen, opstel-
lingen en voertuigen oppoppen in mijn 
scherm. Niet dat de snipers de opdracht 
hadden om te verkennen, dat kan elke 

de eenheden. Door veel samen te trainen 
is er wederzijds vertrouwen waardoor een 
goed oleaat in basis voldoende is om te 
kunnen vechten. Gebruik van dataradio’s
is daarbij randvoorwaardelijk om geen 
schaarse tijd verloren te laten gaan. 
Zenden met radio’s zou onze posities en 
intenties verraden en ons mogelijk tot een 
doel maken. In mijn optiek is de vijandelij-
ke EW niet de grootste dreiging, maar ons 
gebrek aan kennis op dit vlak. We hebben 
goede en mooie systemen, investeer al in 
basis X in kennis op het elektronische en 
digitale domein. Zijn er vanuit de analyse 
gegronde redenen om dataradio’s niet te 
gebruiken? Geen probleem, ook dan blijft 
mijn pleidooi staan dat we sneller (in basis 
X) en vaker op hogere niveaus moeten 
oefenen met onze eenheden om dit über-
haupt te kunnen.

Uitvoering van operaties
In deze paragraaf wil ik de lessen delen 
die we hebben geleerd over offensieve 
operaties. De basis voor onze actie in 
RHAL hebben we gelegd tijdens de missie 
eFP. Hoewel we in de voorbereiding vooral 
defensieve operaties hebben getraind, heb 
ik gedurende de missie verrassend veel 
offensief opgetreden. Dit kwam voor-
namelijk omdat de Duitse BC zijn Duitse 
gemechaniseerde compagnie (1/2/0) graag 
zag verdedigen. De Belgische en Neder-
landse MOT cien, en soms de NOR MECH 
cie (1/1/0) liet hij daarop aanvallen. Dit 
kwam omdat onze Duitse bc niet echt wist 
hoe hij ons moest inzetten en misschien 
verwachtte hij wel een gemakkelijke 
overwinning voor zijn gemechaniseerde 

compagnie. Aanvallen met onze gemotori-
seerde Infanterie op Leopards en Marders 
is inderdaad uitdagend, maar we zijn niet 
kansloos. Essentieel is om als aanvaller 
te bepalen wanneer de klep neergaat en 
waar de Infanterie uitstijgt. Randvoorwaar-

Fysieke link up internationale BG

Hinderlaag op Marders
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bevuurd door de snipers en viel er indirect 
vuur op verschillende vijandelijke opstellin-
gen. Tegelijkertijd reden onze tien Boxers 
met 80 km/h over de vrijgemaakte route, 
waarvan de Duitsers dachten dat deze 
dicht zat, de sector in om uit te stijgen 
achter de eerste lijn van de vijandelijke 
opstellingen. Dit staat binnen ons bataljon 

infanterist, maar ze infiltreerden en meld-
den wat ze zagen. Snipers krijgen in mijn 
optiek een dure opleiding om vijand uit 
te schakelen. Hiervoor beschikken ze ook 
over gevechtsvoertuigen met radio’s, ELIAS 
en hangen deze voertuigen vol met mitrail-
leurs en panzerfausten. Een aanbeveling 
om hier in sniperopleidingen ook aandacht 

aan te besteden. Mijn zware wapenpelo-
ton kreeg een geniegroep toegewezen en 
hun taak was om ‘s nachts een route vrij 
te maken van hindernissen. De open CDI is 
geschikt om bij nacht te opereren. 
In het begin lieten we het zware wapen-
peloton nog vrije routes zoeken, maar die 
waren er eigenlijk nooit. Via goede analyse 
in het OATDOEM bepaalden wij welke rou-
te we wilden gebruiken om voorwaarts te 
gaan met de boxerpelotons. Deze moesten 
gedurende de nacht worden vrijgemaakt 
van hindernissen. Het ruimen of doorbre-
ken van hindernissen bij nacht vraagt wat 
meer van de genist en kost iets meer tijd, 
maar het werkt keer op keer verrassend 
goed. In het duister, zeker bij een Duitse 
opponent, worden hindernissen slecht 
onder waarneming gehouden. Vervolgens 
hebben wij onze mijnen offensief gebruikt 
door ze ‘s nachts te leggen op de nade-
ringsroutes van de vijand richting onze vrij 
gewaarde route of gewenst uitstijgpunt, 
waar mogelijk had het zware wapenpelo-
ton een hinderlaag voorbereid.

Via ELIAS konden we goed bijhouden hoe 
ver de aanvalsroute vrij was van hindernis-
sen en waar eigen mijnen lagen. Zodra we 
dichter bij uur U kwamen zocht het zware 
wapenpeloton met genie een gedekte 
positie. Op uur U werd de vijandelijke CP 
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en meldden wat 
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de huidige middelen. Dit staat nu niet zo 
weggeschreven in handboeken niveau 
III en wordt niet zo beoefend in basis-X, 
zonde…
Mijn opvatting is dat we door de samen-
stelling van onze eenheden in Oirschot wij 
creatief moeten zijn. Als de kleppen van 
mijn boxers neer gaan, komen er niet meer 
dan 50 infanteristen uit. De Duitse bc vond 
infanteristen traag, hier heeft hij gelijk in 
als je uitgestegen kilometers naar je aan-
valsdoel moet vechten. Het is dus belang-
rijk dat wij de mannen laten uitstijgen op 
onze voorwaarden. Mijn lessen zijn dat dat 
mogelijk is door veel tijd en capaciteit te 
investeren in inleidende gevechtsacties om 

een route open te maken en te houden, 
in combinatie met een snelle verplaatsing 
tot achter de eerste vijandelijke linies. Dit 
brengt ook risico’s met zich mee. Gewon-
denafvoer tijdens de inleidende actie is 
lastiger en voorkomen moet worden dat 
het gevecht al losbarst voor uur U. Ook 
moet de eenheid SA hebben over de 
resultaten, het heeft geen zin als er geen 
beeld is over de routes die open zijn en 
het risico op slachtoffers is (te) groot om 

shiftwissel bezig was. Ze hadden ons sim-
pelweg niet zo snel verwacht. Zonder de 
inleidende gevechtsactie hadden we niet 
zoveel tempo kunnen maken.
Concluderend na twee jaar uitvoeren van 
(offensieve) operaties, weer mijn betoog 
om eerder op een hoger niveau te trainen. 
Ik heb mijn eenheden hele gerichte en 
specifieke offensieve taken laten uitvoeren 
gerelateerd aan de huidige context met 

ook wel bekend als ‘de bold move’. 
Marders die in positie kwamen om de op-
mars van de boxers tegen te gaan reden 
op de door ons geplaatste mijnen en kwa-
men onder vuur van m’n zware wapenpe-
loton. Veel problemen tegelijk voor mijn 
Duitse opponent. Hiermee hadden we het 
initiatief en liep de Duitse verdediger direct 
achter de feiten aan. Kort daarna was het 
‘ijskast’ en zoals een goed Duitser betaamt 
ging alles opnieuw. Nu was wel ons voor-
deel weg... 
Ook in RHAL kreeg mijn compagnie een 
offensieve taak. Wij kregen de opdracht 
om een bruggenhoofd over de DOLLE te 
bevechten. Ook hier zette ik m’n sniper-
groep en zware wapenpeloton in voor 
inleidende gevechtsacties gedurende de 
nacht. Hierdoor lukte het ons om gedu-
rende de nacht een route vrij te maken en 
heimelijke een voetovergang te realiseren. 
Op uur U konden we direct doorstoten 
naar de Dolle en lieten we de klep neer om 
de Infanterie te laten uitstijgen en overste-
ken op de heimelijke oversteekplaats. 
In lijn met het oogmerk voor snelheid wis-
ten we in 30 minuten een (uitgestegen) 
bruggenhoofd te vormen. Na het ruimen
van mijnen en voorbereiden van de brug-
slaglocatie kwam de bruglegger naar voren 
en maximaal anderhalf uur na het inzetten 
van de aanval lag de brug over de Dolle. 
Het geluk was dat we verrassend weinig 
tegenstand hadden bij het vormen van het 
bruggenhoofd. Dit kwam, bleek achteraf, 
omdat de OPFOR net met de welbekende 

Boxers steken de DOLLE over
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middelen die we (nog) hebben en daar 
stemmen we op niveau IV het optreden 
op af. 

Ik heb afgelopen twee jaar gepoogd om 
dit om te draaien, de pelotons gaan zich 
afstemmen top down. Dat betekent wel 
dat we vervolgens voor mijn compagnie 
ook context en doctrine nodig hebben op 
de hogere niveaus. Dat krijgen we naar 
mijn idee door te focussen op het primaire 
proces: trainen, vechten en gereed zijn 
voor inzet met bataljons. Dan kunnen 
we misschien weer eens met z’n allen 
succesvol de mat op, 17 (MN)BG heeft een 
goede poging gedaan. Nu heb ik begre-

pen dat het streven is om in de komende 
jaren een zo organiek mogelijk compleet 
Nederlands VJTF bataljon gereed te stellen, 
dit lijkt me een goede stap. Kijken of we 
het voor elkaar krijgen! 

Voor nu, vertel ons cc’n na de niveau IV 
certificering maar bij welke bc en in welk 
land we ons moeten melden, we gaan er 
chocola van maken. Het blijft immers 
mooi werk!

blind voorwaarts te gaan. Er is vooral durf 
voor nodig. Durft de cc een gewaagd plan 
te maken en durft een bc toe te staan om 
voorafgaand aan uur U al een derde van 
z’n gevechtskracht in te zetten? En vooral, 
durven we diep in vijandelijk gebied te pe-
netreren, ook tegen een vijand met supe-
rieure wapensystemen? Durf! Het succes 
van ‘bold move’ tijdens oefening Rhino 
Altmark werd toegeschreven aan geluk 
en dit klopt ook wel. Anderzijds hebben 
we dan al twee jaar lang geluk, misschien 
dwingen we het wel af… Snelheid en durf 
zijn naar mijn idee altijd belangrijk, want 
volgens mij staan wij als Nederlandse In-
fanterie altijd tegen een overmacht!

Conclusie
In dit artikel heb ik onze lessen gedeeld 
van twee jaar opwerken, oefenen en trai-
nen met de compagnie in twee multinatio-
nale battlegroups. Deze lessen sluiten aan 
op de geleerde lessen van de 17(MN)BG 
op niveau V in het opwerktraject van de 
VJTF. In lijn met mijn vorige artikel is de 
voornaamste les over gereedstellen dat we 
sneller in de context moeten trainen. 
Voor basis-X betekent dat al direct begin-

nen in de context van optreden niveau IV. 
Alleen dan zijn we als compagnie in staat 
om uiteindelijk sneller de OODA loop te 
doorlopen dan de opponent. Ook trainen 
we de juiste dingen op basis van hoe 
sub- eenheden echt ingezet gaan worden 
door een cc. Op niveau V oefeningen leert 
niveau I t/m III ook veel als we de juiste 
randvoorwaarden en cultuur hebben. 
Als we dit weten te bereiken dan zijn we 
ook in staat om getrainde Nederlandse 
VJTF battlegroups af te leveren waar er 
onderling vertrouwen en eenheid van op-
vatting is. Nu verkiezen we een Litouwse 
compagnie boven een niet gecertificeerde 
Nederlandse.

Randvoorwaarden om te winnen: één COA 
goed uitwerken en een generieke CON-
COPS voor de aanval en de verdediging. 
Effectief gebruik van de C2-systemen, met 
kennis van de daadwerkelijke EW-dreiging. 
Voor een hoog tempo zijn inleidende 
gevechtsacties, verrassing en een gezonde 
portie durf nodig op alle niveaus. 
Eigenlijk is er een grote omgekeerde be-
weging gaande. Handboeken op de laag-
ste niveaus worden geschreven op de 


