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De Nederlandse krijgsmacht heeft de afgelopen decennia meerdere militaire operaties onder 
extreme omstandigheden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de VN-operatie in Ethiopië en 
Eritrea en de NAVO-operatie in Afghanistan. Onder extreme omstandigheden wordt verstaan: 
het militair optreden in de jungle, in de bergen en onder arctische omstandigheden. 

Militair optreden onder extreme omstandigheden kent een afwijkend risicoprofiel van militair 
optreden onder gematigde omstandigheden. De essentie van extreme omstandigheden is het 
gegeven dat extreme omstandigheden een vergrotende trap vormen: het is er kouder, warmer, 
natter, hoger en droger dan onder normale condities. Het gevolg is dat de gevolgen van een 
verkeerde inschatting worden vergroot. Extreme omstandigheden zijn, met andere woorden, 
weinig ‘vergevingsgezind’. 

Militair optreden onder extreme omstandigheden vereist specifieke kennis, vaardigheden en 
ervaring. De Leidraad Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden beschrijft de effecten 
van weer en terrein op mens, materieel en militaire operaties. De Leidraad is bedoeld voor 
officieren en onderofficieren van de Nederlandse krijgsmacht die bij een training, oefening of 
operatie onder extreme omstandigheden zijn betrokken.
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Altus et Frigidus – Hoog en Koud
Motto van de (voormalige) Whisky infanteriecompagnie, Korps Mariniers

Travel light, freeze at night
Anoniem

The jungle is neutral; it is you who makes the environment hostile or friendly
Frederick S. Chapman

Climate is what you expect, weather is what you get
Robert A. Heinlein

Moeilijk begaanbaar terrein kenmerkt optreden onder extreme omstandigheden
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VOORWOORD

Voor u ligt de eerste Leidraad Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden. Onder 
‘extreme’ omstandigheden wordt verstaan het militair optreden in de bergen, in de jungle 
en onder arctische omstandigheden.

Het schrijven van een nieuw doctrinedocument is geen eenvoudige opgave. We zijn 
daarvoor te rade gegaan bij Britse, Amerikaanse en Australische collega´s en krijgsmachten. 
Voor specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld bergredding) zijn onder andere de Oostenrijkse 
en Zwitserse krijgsmacht geconsulteerd. 

Aan dit document hebben diverse mensen van verschillende krijgsmachtdelen meegewerkt. 
De meesten van hen worden genoemd in de verantwoording, maar ik hecht eraan om 
duidelijk te maken dat een joint team aan de basis van dit document staat. Met name het 
inleidende hoofdstuk (Hoofdstuk I) en het hoofdstuk over opleiden, trainen en oefenen 
onder extreme omstandigheden (Hoofdstuk V) zijn met recht een gezamenlijk hoofdstuk 
geworden waarin gemeenschappelijke uitgangspunten voor het opleiden, trainen en 
oefenen onder extreme omstandigheden zijn vastgelegd. Daarbij is gestreefd naar 
standaardisatie en harmonisatie van opleidingen die binnen de Nederlandse 
Defensieorganisatie beschikbaar zijn voor het militair optreden onder extreme 
omstandigheden.

Wij hopen u met deze leidraad een nuttige en toegankelijke publicatie aan te bieden.

drs. E.H. Veen
Kapitein-ter-zee
Hoofd Maritiem Doctrine en Tactieken Centrum
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MILITAIR OPTREDEN ONDER
EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Hoofdstuk
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Militair optreden onder extreme omstandigheden is binnen de Nederlandse krijgsmacht 
een zogenoemd kennisdomein. Onder extreme omstandigheden wordt verstaan: militair 
optreden in de jungle, in de bergen en onder arctische omstandigheden. Dit kennis-
domein is toegewezen aan het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Hiermee is het 
Commando Zeestrijdkrachten verantwoordelijk voor de productie en publicatie van de 
relevante doctrines en handboeken op deze terreinen. In de Leidraad Militair Optreden 
onder Extreme Omstandigheden (LD MOX) worden die kennis en vaardigheden benoemd 
en beschreven. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele overwegingen die bij 
de uitvoering van militaire operaties een rol van betekenis spelen.

1.1 WAAROM MILITAIR OPTREDEN ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN?

De Nederlandse krijgsmacht heeft de afgelopen decennia meerdere militaire operaties 
onder ‘extreme’ omstandigheden uitgevoerd. Voorbeelden van recente militaire operaties 
waarin specifieke eenheden werden ingezet, zijn de VN-operatie in Ethiopië en Eritrea 
(2002) en de NAVO-operatie in Afghanistan (ISAF). Ook werd een bergreddingsoperatie 
uitgevoerd van een Chinook-helikopter nabij de Salangpas in Afghanistan (2006).

Militair optreden onder extreme omstandigheden kent een afwijkend risicoprofiel van 
militair optreden onder gematigde omstandigheden: leven onder extreme omstandigheden 
wordt al snel overleven. De essentie van extreme omstandigheden ligt in het gegeven dat die 
extreme omstandigheden een vergrotende trap vormen: het is er kouder, warmer, natter, 
hoger, droger, enz. dan onder normale condities. Tevens geldt dat de gevolgen van een 
verkeerde inschatting worden vergroot. Extreme omstandigheden zijn, met andere 
woorden, weinig ‘vergevingsgezind’. Militair optreden onder extreme omstandigheden 
vereist specifieke kennis, vaardigheden en ervaring.

Het is een gegeven dat niet alle eenheden binnen de Nederlandse krijgsmacht, voor wat 
betreft uitrusting, kennis en ervaringsniveau, geschikt zijn voor het uitvoeren van militaire 
operaties onder extreme omstandigheden. Voor dergelijke operaties is de lichte infanterie 
het meest aangewezen onderdeel van de krijgsmacht. Binnen de Nederlandse krijgsmacht is 
dit type operaties in de regel voorbehouden aan eenheden van het Korps Mariniers, het 
Korps Commando Troepen (KCT) en de 11 Luchtmobiele Brigade (LMB).

Dit betekent echter niet dat eenheden die niet primair zijn aangewezen voor operaties 
onder extreme omstandigheden, niet zouden kunnen trainen onder extreme 
omstandigheden. Integendeel, training onder extreme omstandigheden levert veel 
(bewezen) meerwaarde op voor individuen en eenheden in de zin van (individuele) 
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ervaring, leiderschap, discipline en doorzettingsvermogen, en heeft ook positieve effecten 
op de groepscohesie binnen een eenheid.

De basistrainingen onder extreme omstandigheden staan open voor alle eenheden van de 
Nederlandse krijgsmacht. De basisopleidingen zijn opgenomen in de opleidings kalender. 
De training en de instructie van door het Kenniscentrum (KC) MOX gecertificeerde 
opleidingen staan onder leiding van adequaat opgeleide en gecertificeerde instructeurs.

1.2 OVERZICHT EN HIËRARCHIE VAN PUBLICATIES

In dit deel worden de doctrinepublicaties besproken die relevant zijn voor het militair 
optreden onder extreme omstandigheden en wordt hun onderlinge samenhang verduidelijkt.

De LD MOX beschrijft niet alleen wat onder extreme omstandigheden wordt verstaan; het 
grootste deel van dit boek gaat in op de effecten van weer en terrein op mens, materieel en 
militaire operaties. Deze leidraad heeft zowel betrekking op de uitvoering van training en 
oefeningen als op de uitvoering van operaties. Het doel van deze publicatie is om 
krijgsmachtbreed aanwijzingen te geven aan commandanten en staven voor de 
voorbereiding van een operatie of training onder extreme omstandigheden. Veel van deze 

Kleine fout, grote gevolgen
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omstandigheden zijn situationeel van aard en kunnen niet als een harde wetmatigheid 
worden geponeerd. Anderzijds zijn er wel degelijk ervaringsgegevens beschikbaar. Deze 
worden in deze publicatie benoemd en toegelicht. Deze leidraad is bedoeld voor officieren 
en onderofficieren van de Nederlandse krijgsmacht die bij een training, oefening of 
operatie onder extreme omstandigheden zijn betrokken.

Inhoud en structuur van de leidraad

Deze leidraad bestaat uit vijf delen:

a. Het eerste deel ‘Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden’ geldt als een 
introductie; tevens worden generieke observaties gedaan ten aanzien van militair 
optreden onder extreme omstandigheden of dat nu in de jungle, in de bergen of onder 
arctische omstandigheden is. Beschreven wordt wat onder extreme omstandigheden 
wordt verstaan en op welke wijze deze van invloed zijn op militair optreden, welke 
specifieke kennis, ervaring en vaardigheden noodzakelijk zijn, en welke gevolgen die 
omstandigheden hebben op het leiderschap en de discipline van de enkele man. 
Vervolgens komt de planning van een militaire operatie onder extreme omstandigheden 
aan de orde en wordt, vanwege het verhoogde risico, een Operationeel 
Risicomanagementmodel (ORM) beschreven.

b. Het tweede, derde en vierde deel behandelen het optreden in respectievelijk de jungle, de 
bergen en onder arctische omstandigheden. Deze delen zijn grotendeels identiek van 
structuur. Opgenomen zijn een beschrijving of typering van de omgeving, van de invloed 
van het weer en het terrein op het leven, overleven en verplaatsen onder die 
omstandigheden, en de belangrijkste operationele overwegingen waarmee, met de zes 
functies van militair optreden (manoeuvre, vuurkracht, bescherming, 
commandovoering, inlichtingen en logistiek) als leidraad, de effecten van de omgeving 
op militair optreden worden toegelicht.

c. Het vijfde en laatste deel heeft de titel ‘Opleiden, trainen en oefenen onder extreme 
omstandigheden’. In dit hoofdstuk zijn opgenomen de planning, uitvoering en 
afwikkeling van training onder extreme omstandigheden, een overzicht van de 
beschikbare opleidingen en trainingen, de opzet van de medische zorg en nazorg en een 
beschrijving van de reddings- en evacuatieorganisatie.

De leidraad besluit met een Commanders guidance, waarin nogmaals de essentie van de 
uitvoering van een militaire operatie wordt samengevat en enkele overwegingen worden 
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toegelicht die met name de eenheidscommandant dient mee te nemen in zijn besluit-
vorming. Als bijlagen zijn opgenomen de belangrijkste militaire trainingsgebieden, een 
verklarende woordenlijst en een overzicht van gebruikte literatuur en referentiemateriaal.

Bovenliggende publicaties

De Leidraad Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden is opgehangen aan twee 
(nog in ontwikkeling zijnde) ‘kapstok’-documenten: de Grondslagen van het Maritieme 
Optreden (GMO) van het Commando Zeestrijdkrachten en de Leidraad Land Doctrine 
Publicatie (LDP) van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS).

De Grondslagen van het Maritieme Optreden is het hoogste doctrinedocument dat onder de 
verantwoordelijkheid van de Commandant Zeestrijdkrachten wordt vervaardigd. In de GMO 
zijn de uitgangspunten voor de inzet van de Zeestrijdkrachten vastgelegd, alsmede de wijze 
waarop de Nederlandse krijgsmacht maritieme en amfibische operaties uitvoert en 
landoptreden kan ondersteunen.

De Land Doctrine Publicatie beschrijft de grondslagen en uitgangspunten voor de 
voorbereiding, uitvoering en afronding van grondgebonden militair optreden. De kaders 
zoals geschetst in de LDP zijn richtinggevend voor opleidingen, trainingen, procedures en 
technieken voor grondgebonden militaire operaties.

Leidraad Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden

De Leidraad Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden geeft richtlijnen voor het 
militair optreden van de Nederlandse krijgsmacht in de jungle, in de bergen en onder 
arctische omstandigheden. Het bereik van de LD MOX is dan ook de gehele krijgsmacht en 
alle andere (civiele, militaire, publieke en private) partners die een rol vervullen in het 
militair optreden van de krijgsmacht.

Het optreden van speciale eenheden onder extreme omstandigheden valt onder het 
kennisdomein Speciale Operaties. Het Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties 
(IKSO) verzorgt de publicaties voor dit kennisdomein. 

Het doel van de leidraad is het weergeven van de Nederlandse interpretatie van het militair 
opereren in het licht van het Nederlandse defensiebeleid. In deze leidraad wordt beschreven 

Rivieren zijn de ‘highways’ van de jungle
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hoe de Nederlandse Strijdkrachten, zowel in gezamenlijke en/of multinationale context als 
door afzonderlijke krijgsmachtdelen, militaire operaties onder extreme omstandigheden 
uitvoeren over het gehele geweldsspectrum (met uitzondering van Speciale Operaties). De 
leidraad is zo geschreven dat hij informeert, instrueert en de verbinding vormt tussen 
relevante NAVO- en Nederlandse doctrinepublicaties.

Deze leidraad is afgeleid van Britse, Amerikaanse en Australische publicaties, maar is er 
geen kopie van. In dit document komen de kenmerken, uitgangspunten en 
randvoorwaarden van het militair optreden onder extreme omstandigheden aan de orde. 
De leidraad vervult zo een brugfunctie tussen Maritieme en Land Doctrinepublicaties 
enerzijds en de Standard Operating Procedures (SOP), de Standard Operating Instructions (SOI) en de 
lagere orde tactische publicaties anderzijds. Bij het opstellen van dit document zijn ook met 
enige regelmaat Amerikaanse, Britse en NAVO-documenten geraadpleegd teneinde 
aansluiting te behouden met de primaire militaire partners en de NAVO.

Grondslagen van 
het Maritieme 

Optreden (CZSK)

Handboek
Militair Optreden
onder arctische 

omstandigheden
(KC MOX)

SOPs/SOIs

Land Doctrine
Publicatie 

(CLAS)

Handboek
Militair Optreden

in de jungle
(KC MOX)

SOPs/SOIs

Handboek
Militair Optreden

in de bergen
(KC MOX)

SOPs/SOIs

leidraad Militair optreden 
onder extreme omstandigheden

(Mdtc) 

Overzicht en hiërarchie van de publicaties op het gebied van militair optreden onder extreme omstandigheden
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Onderliggende publicaties

Behalve deze LD MOX worden, in beheer van het Kenniscentrum Militair Optreden onder 
Extreme Omstandigheden (KC MOX) te Doorn, ook onderliggende handboeken opgesteld, 
te weten: het Handboek Militair Optreden in de Jungle (Handboek Jungle, HJ), het 
Handboek Militair Optreden in de Bergen (Handboek Bergen, HB) en het Handboek Militair 
Optreden onder Arctische Omstandigheden (Handboek Arctisch, HA). In de handboeken 
wordt een beschrijving gegeven van basistactieken, technieken en procedures die zijn 
vastgelegd voor het overleven, verplaatsen en optreden in de respectieve gebieden. 
Hieronder worden in het kort de doelstellingen, het bereik en de onderlinge samenhang 
van deze publicaties beschreven.

a. Handboek Militair Optreden in de Jungle. Behandeld worden de diverse onderkomens en 
noodonderkomens, watervoorziening, gebruik van kleding en uitrusting, 
overlevingsprocedures, veiligheidsmaatregelen, navigatie, verplaatsingen en 
gevechtsoperaties in de jungle;

b. Handboek Militair Optreden in de Bergen. Veel technieken en procedures voor het 
optreden in de bergen gelden ook onder Arctische Omstandigheden. Behandeld wordt 
het gebruik van het specialistisch materiaal dat noodzakelijk is voor het overleven, 
bewegen, optreden en uitvoeren van gevechtsoperaties in de bergen;

c. Handboek Militair Optreden onder arctische omstandigheden. Behandeld wordt het 
gebruik van het specialistisch materiaal dat noodzakelijk is voor het opereren onder 
arctische omstandigheden.

De LD MOX is een operationeel en richtinggevend document. Het wordt noodzakelijk 
geacht om, complementair aan de leidraad, over een voorschrift te beschikken waarin 
expliciet en specifiek de veiligheidsbepalingen en de bevoegdheden van de verschillende 
instructeurs zijn neergelegd. Besloten is te komen tot krijgsmachtbrede voorschriften 
waarin deze bepalingen en bevoegdheden zijn neergelegd. De werktitels van deze 
voorschriften zijn ‘Voorschrift Veiligheidsbepalingen MOX’ en ‘Voorschrift 
Instructiebevoegdheden MOX’.

1.3    KENNISCENTRUM MILITAIR OPTREDEN ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Het militair optreden onder extreme omstandigheden is geïdentificeerd als een specifiek 
kennisdomein dat door de bestuursstaf is ‘toegewezen’ aan het CZSK. Ter invulling van die 
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taak is binnen het Mariniers Trainings Commando (MTC) te Doorn een Kenniscentrum MOX 
opgericht. Het kenniscentrum is verantwoordelijk voor:

a. invulling geven aan de functie van kennisautoriteit (kennisfunctie MOX) van het CZSK 
voor de gehele krijgsmacht; waaronder de publicatie van de handboeken op het gebied 
van militair optreden onder extreme omstandigheden;

b. normstelling (formalisering van gezamenlijk overeengekomen normen) en 
kwaliteitsbewaking MOX;

c. advies en assistentie (instructeurs, eenheden en anderen);

d. certificering en legalisering van instructeurs.

Kennisdomein Speciale Operaties

Het optreden van speciale eenheden (Special Forces) onder extreme omstandigheden valt 
onder het kennisdomein Speciale Operaties. Het Interservice Kenniscentrum Speciale 
Operaties (IKSO) is belegd bij het Korps Commando Troepen en is verantwoordelijk voor de 
kennisontwikkeling binnen dit kennisdomein. De instructiegroep Optreden Bergachtig 
Terrein (OBT) van het KCT draagt zorg voor de opleidingen die van toepassing zijn op het 
optreden van speciale eenheden in de bergen. Om het militair optreden onder extreme 
omstandigheden te standaardiseren, houdt het IKSO nauw contact met het KC MOX.

Werkveld MOX

Het werkveld MOX is geïdentificeerd als een joint werkveld. De volgende ‘stakeholders’ voor 
het MOX zijn geïdentificeerd:
 
a. Korps Mariniers;

b. Korps Commando Troepen (KCT); 

c. Luchtmobiele Brigade (LMB); 

d. Lichamelijke Oefening (LO)/Sportorganisatie (CLAS);

e. CLSK;
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f. Koninklijke Marechaussee (KMar) (Brigade Speciale Bijstand, BSB);

g. Dienst Speciale Interventies (DSI).

De ‘stakeholders’ MOX worden uitgenodigd om een nauwe liaison met het Kenniscentrum 
te onderhouden. Deze liaison kan diverse vormen aannemen: van het bijwonen van het 
reguliere joint MOX-overleg tot het plaatsen van een functionaris binnen het kenniscentrum 
c.q. het uitwisselen van functionarissen.

Als algemeen uitgangspunt geldt een defensiebrede standaardisatie in de opleidingen, 
uitrusting, terminologie en procedures. Deze standaardisatie wordt wenselijk geacht met 
het oog op de (bedrijfs)veiligheid en een mogelijke efficiencywinst. Daartoe zijn drie 
functionele MOX-overleggen ingericht:

a. het Joint MOX-overleg. Dit is het reguliere ‘stakeholders-overleg’ waaraan de hierboven 
genoemde partijen op regelmatige basis overleggen. De vaste voorzitter is het hoofd van 
het Kenniscentrum MOX. Het Joint MOX-overleg vindt in beginsel elk kwartaal plaats. Het 
doel van dit overleg is de reguliere coördinatie te optimaliseren;

b. de Joint Materieeladviescommissie MOX. Besloten is tot oprichting van een permanente 
‘Joint Materieeladviescommissie MOX’. Deze adviescommissie geldt als een defensiebreed 
forum waarin materieelkwesties, die betrekking hebben op het militair optreden onder 
extreme omstandigheden, besproken kunnen worden. De commissie zal zich toeleggen 
op standaardisatie van materieel, zal voorstellen doen voor een ‘trials policy’ (beleid voor 
het beproeven van nieuw materieel) en zal de diverse kleding- en uitrustingpakketten 
identificeren en vergelijken. Deelnemers aan dit overleg zijn: KC MOX, Korps Mariniers, 
Korps Commando Troepen, Luchtmobiele Brigade, LO/Sportorganisatie, Staf CLAS, Staf 
CLSK, vertegenwoordiger KMar, vertegenwoordigers van de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO) en een vertegenwoordiger van de School Grond-Lucht Samenwerking 
(SGLS). Op uitnodiging van de voorzitter kan ook leveranciers worden verzocht een 
toelichting te geven op bestaand of nieuw op de markt verschenen materieel;

c. het Kwaliteitsbewakersoverleg (KBO). In de functionele hiërarchie van de instructeurs 
staat de ‘kwaliteitsbewaker’ bovenaan. Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking voor het 
MOX wordt een zogenoemd ‘kwaliteitsbewakersoverleg’ opgezet. Het KBO kent twee 
varianten: KBO Berg en Koud Weer en een KBO Jungle. Beide KB-overleggen staan onder 
vast voorzitterschap van het Hoofd KC MOX. Het KBO heeft een technisch-inhoudelijke 
focus op veiligheid, procedures, de inzet van specifiek materiaal, enz. Het KBO geldt op 
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dit vlak als het hoogste overlegorgaan binnen de Nederlandse krijgsmacht en heeft een 
belangrijke adviserende functie.

De vaste deelnemers aan het KBO Berg en Koud Weer zijn:

a. de kwaliteitsbewaker MOX;

b. de kwaliteitsbewaker KCT;

c. de kwaliteitsbewaker LMB;

d. de kwaliteitsbewaker Grens Verleggende Activiteiten (GVA) (LO/Sportorganisatie).

De vaste deelnemers aan het KBO Jungle zijn:

a. de kwaliteitsbewaker MOX;

b. de kwaliteitsbewaker KCT (Jungle);

c. de kwaliteitsbewaker LMB.

De kwaliteitsbewakersoverleggen vinden ten minste één keer per zes maanden plaats of 
zoveel vaker als door de leden nodig wordt geacht. Vaste agendapunten zijn de zogenoemde 
incidentrapportages/meldingen onveilige situaties. De notulen van beide overleggen 
worden standaard aangeboden aan de commandanten van de Operationele Commando’s 
en de Directie Aansturing en Operationele Gereedstelling (DAOG).

1.4  UITGANGSPUNTEN

De essentie van militair optreden onder extreme omstandigheden is het gegeven dat 
extreme omstandigheden een soort overtreffende trap vormen van alles wat voor normaal 
doorgaat: heuvels worden bergen, regen wordt sneeuw, mist of ijs, of juist een tropische 
regenstorm, begroeiing wordt bijna onbegaanbare jungle of ontbreekt nagenoeg geheel, 
zoals in de arctische streken. In deze publicatie worden de volgende drie uitgangspunten 
gehanteerd: lichte infanterie, zelfstandig optreden en kleine eenheden.

Extreem terrein is lastig voor militaire eenheden onder de beste omstandigheden. 
Mobiliteit en manoeuvre zijn lastig, gevechtssteun is moeilijk: pantsereenheden kunnen 
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moeilijk uit de voeten, helikopteroperaties worden bemoeilijkt onder deze 
omstandigheden en bevoorradingslijnen zijn lang en kwetsbaar. In de bergen bijvoorbeeld 
zijn snelle verplaatsingen zo goed als uitgesloten. Goede en tijdige inlichtingen over de 
positie van de tegenstander zijn van cruciaal belang. Lichte infanterie is, met de juiste 
ondersteuning van Combat Support (CS) en Combat Service Support (CSS), zo ongeveer de enige 
militaire capaciteit die met enig effect onder extreme omstandigheden kan worden ingezet.

Speciale training is vereist om de militairen te leren omgaan met dit soort omstandigheden. 
Voor de infanterist betekent dit dat hij zijn uitrusting, munitie en rantsoenen dagenlang 
achter elkaar op zijn rug moet kunnen dragen. Hij moet zich in extreme omstandigheden 
kunnen verplaatsen en opereren, en hij moet het terrein zodanig domineren dat de vijand 
absoluut geen gebruik kan maken van het gebied. Als algemeen uitgangspunt geldt dat 
lichte infanterie het leidende gevechtsonderdeel is bij gecombineerd optreden onder 
extreme omstandigheden.

Lichte infanterie is bij uitstek geschikt voor het opereren onder extreme omstandigheden
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Bergen en jungle beperken het militaire optreden meestal tot eenheden van 
bataljonsniveau of lager. Bergen en andere natuurlijke obstakels hebben een 
‘compartimenterend’ effect; het gevolg is dat eenheden fysiek gescheiden worden. Deze 
scheiding of fragmentatie maakt het noodzakelijk dat kleine eenheden als compagnies en 
pelotons, getraind worden om gedurende langere perioden zelfstandig te kunnen optreden. 
Een dergelijke kleine eenheid is enorm effectief als deze wordt ondersteund met additionele 
gevechtssteunmiddelen, zoals artillerie, helikopters of luchtsteun. Kleine eenheden kunnen 
een tegenstander binden, de aanvoer van goederen ontregelen, aanvoerroutes onbruikbaar 
maken, hinderlagen uitvoeren, enz.

Bevelvoering onder extreme omstandigheden is een gecompliceerde zaak. Hoewel het 
commando (‘de leiding’) formeel besloten ligt in de persoon van de commandant, is de 
operationele aansturing van de eenheid het problematische deel. Vanwege het 
‘compartimenterende’ effect maken bergen en jungle het lastig om eenheden effectief aan 
te sturen. Het operatieplan dient voldoende flexibel te zijn om die kansen te benutten of 
om in te spelen op gewijzigde omstandigheden, niet alleen als gevolg van operaties door 
een tegenstander maar ook als gevolg van weer en terrein. Derhalve dienen 
eenheidscommandanten veel vrijheid te krijgen in de taakuitvoering.

Zoals ook het geval is bij nachtelijke operaties, ligt bij optreden onder extreme 
omstandigheden de nadruk op beheersing, beperkte doelen, consolidatie en het gebruik 
van het verrassingselement. Infanterie-eenheden kunnen in eerste instantie worden ingezet 
voor wijdverspreide patrouilles en hinderlagen, en voor het beheersen van gebieden 
rondom eventuele verdedigde locaties. Wanneer dit is bewerkstelligd, dienen infanterie-
eenheden te worden gebruikt voor vervolgacties en om de vijand zo veel mogelijk lastig te 
vallen, daarbij gebruikmakend van hun relatieve mobiliteit, hun vuurkracht op de korte 
afstand en van de natuurlijke beschutting die het terrein biedt.

Continue uitvoering van stille en agressieve patrouille- en hinderlaagactiviteiten vormt de 
sleutel tot succes en zal normaal gesproken de kerntaak van de infanterie vormen. Bij 
aanvalsoperaties is een directe aanval op een verdedigde stelling doorgaans een kostbare 
zaak, dus dient er meer nadruk te worden gelegd op omsingeling en aanvallen op de flank, 
waarbij andere gevechtsonderdelen de vijand binden terwijl de infanterie stelling neemt.

1.5  SPECIFIEKE KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ERVARING 

Operaties, oefeningen en trainingen onder extreme omstandigheden hebben, vanwege de 
unieke klimatologische en geografische omstandigheden, unieke karakteristieken. Om 
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operaties en trainingen onder deze omstandigheden uit te kunnen voeren, dienen 
militairen over specifieke kennis, vaardigheden en ervaring te beschikken.

Om militaire operaties onder extreme omstandigheden uit te kunnen voeren, is een 
uitgebreide training noodzakelijk. De inzet van eenheden voor operaties onder extreme 
omstandigheden, zonder dat zij daarvoor adequaat getraind en uitgerust zijn, leidt tot een 
mislukking van de operatie en een stroom aan (fatale) ongelukken als gevolg van de 
omstandigheden. Het ontbreken van kennis, vaardigheden en ervaring om te overleven 
onder extreme omstandigheden maakt personeel extreem kwetsbaar; van de uitvoering van 
de operatie is dan al snel geen sprake meer.

Het is belangrijk te begrijpen dat operaties onder extreme omstandigheden uitzonderlijke 
eisen stellen aan individuele militairen, aan leiderschap op alle niveaus en aan (speciale) 
uitrusting. Leidinggevenden dienen zich te realiseren welke beperkingen het terrein en de 
omgeving opleggen en dienen derhalve een gedegen planning te maken. Operaties onder 
extreme omstandigheden zijn vaak gedecentraliseerd en vinden daardoor plaats op 
pelotons- of groepsniveau. De kwaliteit van leidinggevenden op dit niveau is daardoor van 
doorslaggevend belang voor het succes van een operatie.

Een bepaalde basiskennis is noodzakelijk om te kunnen overleven en opereren onder 
extreme omstandigheden. Niet alleen is elementaire kennis noodzakelijk van het klimaat 
en het terrein, maar ook van de basisdrills om je te beschermen tegen de elementen.

Ook voor het verplaatsen onder extreme omstandigheden en het overwinnen van obstakels 
is kennis noodzakelijk. Onder andere: de diverse drills en procedures voor het 
eenheidsgewijs verplaatsen; marsdiscipline; navigatie; het oversteken van rivieren, 
moerassen, puinhellingen, gletsjers, sneeuwhellingen en bergtoppen, en het oversteken 
van dun ijs. Ten slotte is voorafgaand aan de training of operatie onder extreme 
omstandigheden adequate kennis noodzakelijk van de veiligheidsuitrusting.

De hierboven genoemde theoretische kennis bestaat uit het theoriepakket ‘Bergen’, ‘Jungle’ 
en ‘Arctisch’. De instructie in deze theoriepakketten wordt verzorgd door gecertificeerde 
instructeurs. Cursisten dienen voorafgaand aan de Mountain Movement & Survival Course 
(MMSC) en/of de Arctic Movement & Survival Course (AMSC) de desbetreffende theorie- en 
vaardigheidspakketten te hebben gevolgd. De theoretische instructie voor het optreden in 
de jungle wordt onderwezen tijdens de acclimatisatieperiode direct voorafgaand aan de 
praktische opleiding.

21



Voor het opereren onder extreme omstandigheden zijn specifieke vaardigheden vereist. 
Onder andere: klim- en afdaaltechnieken, touwtechnieken, looptechnieken,
(basis)overlevingstechniek, navigatie, skitechniek, bivakroutine, en gebruik en onderhoud 
van de basisuitrusting. Ook de kennis van en ervaring met Tactics, Techniques and Procedures 
(TTPs) op pelotons- en groepsniveau is essentieel.

Voorts is voor militair optreden onder extreme omstandigheden (veel) ervaring vereist. Niet 
veel eenheidscommandanten beschikken over deze ervaring. Daarom worden 
eenheidscommandanten bij de uitvoering van oefeningen en operaties onder extreme 
omstandigheden ondersteund door zogenoemde ‘warfare advisers’. Dit zijn doorgaans 
gecertificeerde Mountain Leaders (ML), dan wel (onder)officieren opgeleid als Jungle Warfare 
Instructor (JWI). Dergelijke functionarissen geven specifiek advies aan de commandant over 
de haalbaarheid van een specifieke operationele opdracht op basis van hun kennis van weer 
en terrein, en van hun ervaring in het (militair) optreden in dat terrein. Dergelijke 
instructeurs/adviseurs dienen jaarlijks te worden gelegaliseerd door het Kenniscentrum 
MOX teneinde hun kennis up-to-date te houden.

Klimtechniek is een kernvaardigheid
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1.6  SPECIALE UITRUSTING 

Militair optreden in extreem terrein of onder extreme klimatologische omstandigheden 
vereist niet alleen gedegen planning en voorbereiding, maar ook hoogwaardige en 
gespecialiseerde uitrusting om de negatieve effecten van deze omstandigheden op de 
individuele militair en de eenheid te minimaliseren. Zo moet het personeel zich onder 
arctische omstandigheden beschermen tegen grote koude en natheid. Verder moet 
voortdurend rekening worden gehouden met gevaren als steenslag, bliksem, lawine, enz. In 
de jungle moet het personeel worden beschermd tegen extreme luchtvochtigheid, hoge 
temperaturen, ziekten en mogelijke gevaren van flora en fauna. Binnen Defensie is deze 
speciale uitrusting niet onbeperkt voorhanden. Commandanten dienen er bij de planning 
rekening mee te houden dat opereren onder extreme omstandigheden mogelijk de 
verwerving van additioneel materieel vereist. Speciale uitrusting die noodzakelijk is voor 
optreden en trainen onder extreme omstandigheden kan worden ondergebracht in drie 
categorieën:

a. bescherming tegen elementen;

b. verplaatsen en het overwinnen van obstakels; 

c. veiligheidsuitrusting.

Om het personeel zo veel mogelijk te beschermen tegen extreme klimatologische condities 
zijn diverse kledingpakketten samengesteld. Over het algemeen kan onder extreme 

‘Warfare
adviseur’

Eenheids-
commandant

Figuur. Schematisch overzicht van de relatie tussen warfare adviseur en eenheidscommandant

Eenheid
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klimatologische omstandigheden worden uitgegaan van het volgende samenstel van 
factoren:

Wind

 Temperatuur Neerslag

Figuur. De gevarendriehoek

De invloed van wind, temperatuur en neerslag op het individu kan resulteren in een daling 
van de lichaamstemperatuur met onderkoeling en/of bevriezing van lichaamsdelen tot 
gevolg. De persoonlijke kleding wordt door middel van het lagenprincipe gedragen. 
Gedurende de opleiding en training moet ruimschoots aandacht worden besteed aan de 
juiste wijze van gebruik en onderhoud van deze kleding. Onder speciale uitrusting wordt 
bijvoorbeeld verstaan: de bergschoenen, het gebruik van de Extreme Cold Weather (ECW) tent, 
vochtregulerend ondergoed, enz.

In de jungle is de invloed van wind, temperatuur en neerslag ook aanwezig maar vaak in een 
andere dimensie. De zeer hoge luchtvochtigheidsgraad in combinatie met hoge temperaturen 
en het veelal ontbreken van wind, stelt het individu voor zeer grote uitdagingen. Ook dient 
het personeel te worden uitgerust met aanvullende uitrustingsstukken die speciaal zijn 
ontwikkeld voor gebruik onder jungleomstandigheden. Ook voor het juiste gebruik en 
onderhoud van deze speciale kleding en uitrusting is gedegen opleiding en training nodig.

Niet alleen bieden speciale kleding en uitrustingsstukken bescherming tegen de elementen, 
ook stellen zij individuen en eenheden in staat te opereren onder extreme omstandigheden. 
Onjuist gebruik van kleding en uitrusting kan resulteren in zeer gevaarlijke en levens-
bedreigende situaties. Het correct gebruik van de specialistische uitrusting zorgt ervoor dat 
bepaalde verplaatsingen mogelijk worden of dat de verplaatsingssnelheid van de eenheid 
wordt vergroot.

In sommige situaties is het niet mogelijk een obstakel te overwinnen zonder specialistische 
uitrusting. Een zeer steile rotswand in bergachtig terrein die een verdere verplaatsing 
verhindert, is hier een voorbeeld van. Door middel van het gebruik van de verstrekte klim- 
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en afdaaluitrusting slaagt een eenheid erin om dit obstakel te overwinnen. Onder arctische 
omstandigheden kan het gebruik van sneeuwschoenen of stijgijzers het mogelijk maken 
een hindernis te overwinnen en zodoende de verplaatsing voort te zetten. In de jungle 
draagt het gebruik van een stappenteller en van het Global Positioning System (GPS) bij aan het 
vinden van de juiste route en het gebruik van een parang (kapmes) aan de 
verplaatsingssnelheid.

Voor het optreden onder extreme omstandigheden is ook specifieke veiligheidsuitrusting 
noodzakelijk. Wanneer er bijvoorbeeld wordt opgetreden onder arctische omstandigheden 
beschikt elke zelfstandig opererende eenheid over lawinescheppen en -prikkers en draagt 
ieder individu een lawinepieper. Wanneer de eenheid wordt overvallen door een lawine, is 
het door deze veiligheidsuitrusting mogelijk ondergesneeuwd personeel op te sporen en uit 
te graven. In de bergen kan een combinatie van sterke wind en lage temperatuur leiden tot 
onderkoeling. Door middel van het gebruik van een wind-/thermometer als 
veiligheidsuitrusting kan de windchill factor worden berekend en kan worden voorkomen dat 
een persoon onderkoeling oploopt.

De navolgende (niet-uitputtende) opsomming van specialistische kleding en uitrusting dient 
als voorbeeld waaraan moet worden gedacht als aanvulling op de Persoonlijke Standaard 

Een noodonderkomen biedt bescherming tegen de elementen
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Uitrusting (PSU) bij optreden onder extreme omstandigheden. Deze specialistische kleding 
dient te worden verstrekt bij training, opleiding of inzet onder extreme omstandigheden.

Overzicht specialistische kleding en uitrusting (een complete lijst staat in de respectievelijke handboeken).

 bergen arctisch jungle
 Bergschoenen Conform Bergen inclusief: Jungleboots 

 Klim- en Afdaaluitrusting Lawinezender/ontvanger Hangmat

 Fluit Lawineschep Looplijn en stappenteller

 Kompas Lawineprikker Parang (kapmes)

 High visibility card Sneeuwschoenen Waterzuivering (tabletten)

 Wind-/thermometer Crampons GPS (twee per groep)

 Air panel (één per groep) Contact handschoenen Waterzak (twee per groep)

 ECW tent Waterproof handschoenen Aide memoire (zakboekje)

 Vijftig meter klimtouw Skischoenen Survival kit

Bij het oefenen en opereren onder extreme omstandigheden wordt gebruikgemaakt van 
een zogeheten ‘lijnenconcept’. Dit lijnenconcept schrijft voor welke uitrustingsstukken 
aanwezig moeten zijn in welke lijn. Er worden drie verschillende lijnen onderkend voor 
werken in de bergen, in arctische omstandigheden en in de jungle. Voor de exacte invulling 
van de lijnen wordt verwezen naar de respectieve handboeken:

a. eerste lijn: de Basis Gevechtsuitrusting (BGU) van militair. Deze uitrusting heeft de 
militair minimaal bij zich. Hiermee is hij inzetbaar voor operaties van 24 uur of korter. 
Onder andere bestaat de basisuitrusting uit de gedragen kleding en de webbing 
(draagharnas) met daarin een ‘gestript’ rantsoen, water, overlevingspakket, thermosfles/
camelbak, handschoenen, muts, sneeuwbril, enz.;

b. tweede lijn: deze lijn bestaat uit de BGU en de zijtassen van de rugzak. Hierin zijn 
aanwezig een rantsoen, slaapmatje, bivvy bag (tentzak), brander en brandstof. De tweede 
lijn kan afhankelijk van de situatie en de militaire opdracht als uitgangspunt worden 
genomen voor operaties die tot 48 uur duren;

c. derde lijn: wordt gehanteerd wanneer de militair een opdracht dient uit te voeren waarbij 
hij langer zelfstandig (meer dan 48 uur) ingezet zal worden. De derde lijn bestaat uit de 
eerste en tweede lijn plus het ‘mainframe’ van de rugzak. Hierin zijn aanwezig een tweede 
rantsoen, brandstof, slaapzak en tent. Brandstof, munitie en (extra) rantsoenen moeten 
wel worden opgevoerd.
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Doordat het niet altijd mogelijk is materiaal per helikopter te transporteren, kan het 
noodzakelijk zijn dat militairen ‘vreemde’ lasten transporteren, zoals jerrycans, rantsoenen 
en bouwmateriaal voor verdedigende stellingen.

1.7  LEIDERSCHAP, DISCIPLINE EN MOREEL

Leiderschap onder extreme omstandigheden is moeilijker dan onder normale (gematigde) 
klimatologische omstandigheden. Dit komt doordat extreme omstandigheden meer vergen 
van het personeel en daarmee ook meer van de leider. Operaties in de bergen, onder 
arctische omstandigheden en in de jungle hebben gemeen dat ze veelal gedecentraliseerd 
plaatsvinden. De belangrijkste manoeuvre-eenheid is vaak de compagnie, het peloton of 
zelfs de groep. Het gevolg is dat het niveau waarop subalterne officieren en onderofficieren 
leiding geven, beslissend is voor de uitkomst van de operatie.

Een groepscommandant brieft zijn eenheid
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Deze paragraaf bestaat uit vijf kernen: mission command, junior leiderschap, directief 
leiderschap, discipline en moreel. Deze vijf onderwerpen zijn van kracht bij iedere militaire 
operatie, maar zijn in heviger of nadrukkelijker vorm aanwezig bij operaties onder extreme 
omstandigheden.

Mission Command (opdrachtgerichte commandovoering)

Aangezien militaire operaties onder extreme omstandigheden doorgaans bestaan uit acties 
verspreid over een groot gebied, kan het zijn dat succes of falen in een bepaald deel van het 
gevechtsveld een buitenproportioneel grote invloed heeft op het uiteindelijke doel van de 
commandant. Er dient daarom extra aandacht te worden besteed aan de tactische plannen, 
opdat deze flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de nieuwe situatie 
zonder dat daarbij het uiteindelijke doel in het geding komt.

Commandanten dienen goed op de hoogte te zijn van het optreden met verbonden wapens 
(combined arms), alsmede van de kenmerken van de verschillende gevechts- en 
gevechtsondersteunende eenheden. Door het opdoen van ervaring verwerft iedere 
commandant doorgaans het intuïtieve vermogen om op het juiste moment op de juiste 
plek te zijn. Onder extreme omstandigheden is het moeilijker dit vermogen toe te passen, 
maar toch kan het vaak het verschil betekenen tussen het slagen of falen van de operatie.

Extreme klimatologische omstandigheden zorgen ervoor dat fouten harder worden 
afgestraft. Controle van de leider op de discipline binnen de eenheid om basis skills en drills 
uit te voeren is van groot belang voor het waarborgen van de gevechtskracht van de 
eenheid.

Onder extreme omstandigheden is een leider in staat effectief leiding te geven als hij aan de 
volgende drie voorwaarden voldoet:

a. de beheersing van de basisvaardigheden voor het opereren onder extreme 
omstandigheden;

b. een zeer goede fysieke gesteldheid (fitheid); 

c. een gedegen tactische kennis van het optreden onder extreme omstandigheden.
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Junior leiderschap

Onder extreme klimatologische omstandigheden dwingt het terrein commandanten met 
kleinere zelfstandige eenheden (compagnie, peloton, groep) te opereren. Hiermee komt 
het leiderschap van deze eenheden onder een vergrootglas te liggen. Het is aan de 
eenheidscommandant om te bepalen of de individuele junior leider tegen deze taak is 
opgewassen. Eenheidscommandanten blijven altijd eindverantwoordelijk.

Onder extreme klimatologische omstandigheden wordt het moeilijk een goede controle op 
de uitvoering van operaties te houden. Extreme omstandigheden bemoeilijken de 
communicatie en logistieke lijnen zijn makkelijk te verstoren. Bevelvoering onder extreme 
omstandigheden kan niet altijd gegarandeerd zijn. Dit betekent dat eenheidscomman-
danten zelfstandig moeten kunnen optreden. Eenheden worden tot op een lager niveau 
zelfstandig op pad gestuurd. Mission command krijgt daardoor een nog belangrijkere rol 
tijdens dit soort optreden.

Commandanten op ieder niveau dienen op de hoogte te zijn van het operationele concept 
(het ‘oogmerk’ commandant), het zwaartepunt van de operatie en hun eigen rol in deze 
plannen. Bovendien dienen ondercommandanten de mogelijkheid te hebben hulp in te 
roepen van andere eenheden, het gebruik van andere middelen te coördineren en snel 
verdere tactische acties te plannen. Dit is mogelijk met een goede algemene basisopleiding. 
Deze versterkt het vermogen van de ondercommandant om effectief leiding te geven en 
draagt bij aan een meer intuïtief zelfvertrouwen.

Het uitoefenen van een goede en effectieve command and control onder extreme 
omstandigheden is moeilijker dan in andere gebieden. Daarom is het van groot belang dat 
opdrachten en intenties eenvoudig, duidelijk en direct zijn.

Directief leiderschap

Het is een gegeven dat onder extreme omstandigheden de directieve leiderschapsstijl vaker 
en sneller wordt toegepast. Dit komt doordat fouten op het gebied van de individuele 
basisvaardigheden onder extreme omstandigheden sneller tot ongelukken leiden die de 
gevechtskracht van de eenheid direct nadelig beïnvloeden. Onder extreme omstandigheden 
bestaat er een directe relatie tussen de leiderschapsstijl en het ervaringsniveau van de 
eenheid. Hoe minder ervaren het individu of de eenheid is, des te directiever moet worden 
aangestuurd.

29



Figuur. Relatie tussen type leiderschap en ervaringsniveau van de eenheid

Er is ook een relatie tussen de leiderschapsstijl en de mate van objectief gevaar waarin de 
eenheid verkeert. Hoe gevaarlijker de situatie, des te directiever wordt leidinggegeven. Het 
gevaar kan bestaan uit de directe dreiging van een tegenstander, maar in het geval van 
optreden onder extreme omstandigheden is de omgeving op zich ook een gevaar dat 
bijvoorbeeld afhankelijk van weersomstandigheden kan variëren in hevigheid.

Figuur. Relatie tussen de mate van gevaar en het type leiderschap

directief leiderschap

directief leiderschap

ervaringsniveau van de eenheid

gevaar
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Er is ook een relatie tussen de ervaring van de eenheid en de mate waarop met gevaar wordt 
omgegaan – het risicoabsorptievermogen. De relatie tussen gevaar en ervaring loopt 
evenredig op totdat de situatie door bijvoorbeeld vijandelijke acties en/of weersinvloeden 
zo extreem wordt dat een directieve leiderschapsstijl noodzakelijk is.

De gevolgen van een verkeerde beslissing

Een kenmerk van extreme omstandigheden is dat de omgeving weinig vergevingsgezind is; 
er is een kleine foutmarge. Met andere woorden: de consequenties van het handelen, van 
de genomen beslissingen onder extreme omstandigheden zijn vaak groter dan onder 
normale omstandigheden. Vaak zijn consequenties door leiders ook niet te overzien, 
doordat ze de kennis en ervaring missen van het optreden onder extreme omstandigheden. 
Daarom is het noodzakelijk een feedbackmechanisme in te bouwen. De militaire 
commandant wordt bij het optreden onder extreme omstandigheden geadviseerd door een 
‘warfare adviseur’.

De adviseur moet per zelfstandige manoeuvre-eenheid worden aangesteld. Aangezien dit 
vaak op compagniesniveau is, dient de adviseur voor planningsdoeleinden ook op dit 
niveau te opereren. Bij operaties waarbij de zelfstandige eenheid kleiner is dan een 
compagnie moet per geval worden bekeken waar de functie van adviseur wordt belegd. Voor 
grotere eenheden dan een compagnie moet op ieder hoger niveau een adviseur extreme 
omstandigheden worden ingebed tijdens de gehele fase van planning, uitvoering en 
afwikkeling.

Discipline

Leiderschap is niet los te zien van discipline. Onder extreme omstandigheden is iedere 
militair op de eerste plaats bezig met leven en overleven. Er is een hoge mate van discipline 
nodig om het leven en overleven tot een tweede natuur te maken. Als de individuele 
discipline onder extreme omstandigheden niet is gewaarborgd, komt de eenheid in 
mindere mate toe aan vechten.

De hoeveelheid aandacht die moet worden besteed aan zelfdiscipline en aan de handhaving 
van de groepsdiscipline mag niet worden onderschat. Discipline vormt de verbinding 
tussen alle andere aspecten van moreel. Een slechte discipline zal onvermijdelijk niet alleen 
de militaire prestaties van de individuele militair verslechteren, maar ook het vermogen van 
de commandant aantasten om operationeel doelmatig op te treden.
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Moreel

Hoewel moreel in principe een kwestie van gemoedstoestand, fysieke toestand en houding 
is, kan dit zeer snel veranderen. Moreel is afhankelijk van een aantal factoren. Hoog moreel 
is over het algemeen geworteld in een gezamenlijke doelgerichtheid, een duidelijk begrip 
van het doel, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander, gepaard aan effectieve training en 
strakke discipline.

Onder extreme omstandigheden kunnen bepaalde factoren, zoals de afzondering van de 
bewoonde wereld in de bergen en de indruk van een claustrofobische omgeving in de 
jungle, leiden tot psychische druk. Dit kan meestal worden overwonnen door middel van 
goed leiderschap, maar aanvullende maatregelen dienen te worden overwogen en waar 
nodig te worden toegepast.

Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:

a. Bewustwording van de weersinvloeden en terreinomstandigheden, van de ontberingen 
die ervaren worden onder extreme omstandigheden, en een geschikte fysieke en mentale 
training om de ergste effecten van deze moeilijke omstandigheden tegen te gaan;

b. Effectieve medische en tandheelkundige voorbereiding en medische training;

c. Praktische en effectieve plannen voor de afvoer van gewonden;

d. Adequate registratie en verzorging van slachtoffers. Dit betekent ook het opsporen van 
eventueel neergestorte of vermiste vliegtuigbemanningen.

De mens is erin geslaagd zich aan te passen aan tal van veranderingen in zijn omgeving. Dit 
aanpassingsvermogen houdt de mens in leven. In een overlevingssituatie is die noodzaak 
tot aanpassing extreem. Het lichaam reageert op de noodsituatie. Enkele bekende fysieke 
reacties zijn:

a. Angst. Angst is een primaire reactie op gevaren die op ons afkomen en waarvan we weten 
dat die dood, verwondingen of ziekte kunnen veroorzaken. Angst kan een positief effect 
hebben als het aanmoedigt voorzichtig te zijn in situaties waarin roekeloosheid tot 
verwondingen kan leiden;
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b. Opwinding. Opwinding kan een ongemakkelijk gevoel zijn in gevaarlijke situaties. Een 
overlever is zijn opwinding de baas als hij de taken uitvoert die hem door de beproeving 
loodsen;

c. Kwaadheid en frustratie. Als iemand er steeds niet in slaagt het gestelde doel te bereiken, kan 
hij gefrustreerd raken en – in de overtreffende trap – kwaad worden. Verdwalen, dingen 
vergeten, het weer, ongastvrij terrein, vijandelijke patrouilles en fysieke beperkingen: 
allemaal mogelijke oorzaken van frustratie en kwaadheid. Mogelijke gevolgen zijn 
impulsieve reacties, irrationeel gedrag, ondoordachte beslissingen en in sommige 
gevallen zelfs een ‘ik stop’-mentaliteit;

d. Neerslachtigheid. Nauw verbonden met kwaadheid en frustratie is neerslachtigheid. De 
ontberingen tijdens survivaltochten lopen gemakkelijk uit op een uitputtingsslag die in 
een neerwaartse spiraal in de fysieke en psychische gesteldheid kan resulteren. Op dat 
punt aanbeland ziet iemand het niet meer zitten. Een dergelijke toestand vreet energie 
en, belangrijker nog, ondergraaft de wil om te overleven;

Wakskiën als onderdeel van de ‘arctic survival & movement course’
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e. Eenzaamheid en verveling. De mens is een sociaal dier en koestert het gezelschap van 
soortgenoten. Eenzaamheid en verveling kunnen leiden tot neerslachtigheid. Militairen 
dienen manieren te vinden om hun gedachten bezig te houden en hun zinnen te 
verzetten;

f. Schuldgevoel. De redenen voor een militaire operatie onder extreme omstandigheden zijn 
soms dramatisch en tragisch. Het kan het resultaat zijn van een ongeval of een militaire 
missie waarbij mensen zijn omgekomen. Misschien is iemand de enige of een van de 
weinige overlevenden. Enerzijds is er dan de opluchting nog in leven te zijn, anderzijds de 
droefheid om het verlies van collega’s. Schuldgevoel dient iemand er echter niet van te 
weerhouden door te gaan met leven.

Opleiding, training en grensverleggende activiteiten zijn er mede op gericht om 
overlevingssituaties na te bootsen en de hierboven beschreven reacties op te wekken. Het 
onder trainingsomstandigheden geconfronteerd worden met dergelijke gevaarvolle 
omstandigheden, maakt de militair bewust van deze fysieke reacties, hetgeen hem in staat 
stelt hiermee gedurende operaties op een constructieve wijze mee om te gaan.

1.8  ALGEMENE PLANNINGSOVERWEGINGEN 

Extreme omstandigheden hebben een vergrotend effect: ze vergroten de kans op fouten en 
vergroten de gevolgen van gemaakte fouten. Maar ook geldt: de slijtage van zowel mens als 
materieel is groter. De reactie op dat vergrotend effect van die extreme omstandigheden 
moet zijn dat een organisatie als het ware ‘mee vergroot’. Dit ‘mee vergroten’ kan door:
 
a. meer mandaat (vrijheid van handelen) aan de ondercommandanten te geven. Hierdoor 

kunnen zij inspelen op wijzigende omstandigheden;

b. meer middelen aan eenheden toe te wijzen, bijvoorbeeld door helikopters of vuursteun 
toe te wijzen aan een ‘kleine’ eenheid;

c. rekening te houden met een grotere uitval van mensen;

d. meer tijd voor de operatie uit te trekken.
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De valkuil in de planning is te veel vergroting: te veel mandaat (een ondercommandant 
zonder commanders intent op pad sturen), te veel middelen (te zwaar, waardoor 
afhankelijkheid van voertuigen ontstaat), te veel mensen die worden ingezet en hun eigen 
logistieke, medische en ook operationele problemen veroorzaken (de eenheid is niet ‘klein’ 
meer). Ook kan te veel tijd voor een operatie worden uitgetrokken, waardoor dit eerder de 
veiligheid aantast dan een operationele noodzaak dient.

Het in een vroegtijdig stadium betrekken van ondersteunende eenheden en diensten bij 
planning en planvorming is van essentieel belang.

Aan de basis van iedere militaire operatie ligt een plan. Het komt vaak voor dat een plan 
door gewijzigde omstandigheden niet kan worden uitgevoerd zoals gepland. Dit betekent 
dat moet worden afgeweken van het plan. Dergelijke wijzigingen kunnen worden 
opgevangen door enige ‘rek’ in het plan in te bouwen. Die rek stelt de eenheid in staat om 
flexibel met gewijzigde omstandigheden om te gaan. Een (operatie)plan moet derhalve 
voldoende ruimte bieden aan ondercommandanten om te handelen naar de 
omstandigheden, kansen te grijpen, enz. – met de commanders intent in het achterhoofd.

Militaire operaties onder extreme omstandigheden kennen een kleine foutmarge. Kleine 
(inschattings)fouten kunnen fatale gevolgen hebben. Dit betekent dat operaties onder 
extreme omstandigheden bijzonder nauwkeurig gepland moeten worden. 

Flexibiliteit in het plan

Door de geringe kans dat een plan voor een operatie onder extreme omstandigheden 
precies wordt uitgevoerd zoals is vastgelegd, dient een plan zo simpel en robuust mogelijk 
te zijn. Daarentegen zit de crux van de planning in de details. Operaties onder extreme 
omstandigheden vragen extreem veel van personeel en materieel. Bij de planning van 
operaties moet het denken in eventualiteiten een tweede natuur worden. Het belang van 
een ‘plan B’ of een ‘back-up’ kan niet worden onderschat: er moet een ‘back-up’ zijn, altijd.

Verplaatsen onder extreme omstandigheden kost veel tijd en moeite, vaak meer dan 
oorspronkelijk gepland. Veel kan misgaan en de gevolgen van wat misgaat zijn groter dan 
onder ‘normale’ omstandigheden. Eenheden zijn veelal op zichzelf aangewezen bij de 
uitvoering van operaties, waardoor ze ook zelf hun problemen moeten oplossen. Enkele 
voorbeelden: een gewonde op een berg of in een lawine, slecht weer of het uitvallen van 
communicatiemiddelen waardoor helikopters niet bereikbaar zijn, lange en vaak kwetsbare 
logistieke lijnen waardoor de (noodzakelijke) bevoorrading moeizaam verloopt of zelfs 
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(tijdelijk) niet mogelijk is. Het plan moet derhalve simpel zijn, met voldoende flexibiliteit 
om van dat plan af te kunnen wijken.

1.9  OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

Militaire operaties zijn bijna per definitie risicovol. De crux is om waar mogelijk die risico’s 
te minimaliseren dan wel de gevolgen van een gevaarlijke situatie te dempen. Zaak is om 
dat risico te beperken terwijl opbrengst en effectiviteit van de operatie zo hoog mogelijk 
zijn. Het oefenen en opereren onder extreme omstandigheden veronderstelt de 
blootstelling van personeel en middelen aan grotere, extreme risico’s. Derhalve is adequaat 
operationeel risicomanagement van groot belang.

Operationeel risicomanagement (ORM) is een continu en systematisch proces om 
potentiële gevaren te identificeren, en de bijbehorende risico’s te beoordelen en  te 
beheersen. ORM is een hulpmiddel dat een gestructureerd, inzichtelijk en logisch proces 
biedt om met risico’s om te gaan. ORM is niet vrijblijvend; commandanten zijn verplicht om 
ORM te gebruiken bij de training en operaties onder extreme omstandigheden.

ORM is niet het enige systeem dat binnen de krijgsmacht wordt gebruikt om risico’s te 
beheersen. De risico-iInventarisatie en -evaluatie (RI&E) levert een belangrijke bijdrage om 
risicobeheersing integraal te verwerken in handboeken, procedures en controlelijsten. Dit 
uitgebreide systeem van inventarisatie en evaluatie is echter een langdurig proces. Het ORM 
is beter toepasbaar op operationele en tactische processen die onder tijdsdruk worden 
uitgevoerd.

Het past niet binnen het kader van deze leidraad om een uitgebreide beschrijving te geven 
van het ORM. Volstaan wordt met de beschrijving van de hoofdlijnen en de toelichting 
waarom ORM een integraal onderdeel moet zijn van alle operationele planning voor 
oefeningen en operaties onder extreme omstandigheden. Voor een nadere beschouwing 
wordt verwezen naar het Handboek Operationeel Risk Management binnen de Koninklijke 
Luchtmacht (uitgave staf Commando Luchtstrijdkrachten, CLSK).

Het risicomanagementproces

ORM wordt door functionarissen op elk niveau gebruikt bij het nemen van beslissingen, om 
de operationele effectiviteit te vergroten. Door te anticiperen op gevaren wordt de kans op 
verliezen verkleind. Hierdoor wordt de waarschijnlijkheid van een succesvolle missie 
vergroot.
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Anticiperen is mogelijk door je af te vragen waardoor ongevallen plaatsvinden. Enkele 
oorzaken: (1) falende individuele besluitvorming, bijvoorbeeld de militair is opgeleid en op 
de hoogte van standaardprocedures maar besluit deze niet te volgen, (2) falen van de 
ondersteuning, bijvoorbeeld niet de juiste of onvoldoende uitrusting en/of materialen 
aanwezig of beschikbaar, (3) falende leiders, bijvoorbeeld leidinggevenden dwingen 
onvoldoende af dat personeel zich aan opgedragen normen en procedures houden, en (4) 
falen door inadequate training, bijvoorbeeld militairen zijn niet of onvoldoende opgeleid 
of getraind en vormen hierdoor een gevaar voor zichzelf en hun eenheid.

De volgende vier grondprincipes zijn van kracht bij ORM:

a. Accepteer het risico wanneer het ‘voordeel’ groter is dan het risico. Bedenk daarbij: risico is inherent 
aan militaire operaties, leiders in een risicovol bedrijf moeten ‘hoge kwaliteit’ 
risicomanagers zijn en het geheel uitsluiten van risico is onmogelijk;

b. Accepteer geen onnodige risico’s. Een onnodig risico is een risico dat, indien genomen, niet zal 
bijdragen aan het slagen van de missie. Leiders die onnodig risico’s nemen, gokken met 
de levens van hun personeel. De gokker weet niet wat hem staat te gebeuren. De 
risicomanagende leider kan redelijkerwijs voorspellen wat de uitkomst zal zijn;

c. Anticipeer en beheers risico’s door planning. Risico’s zijn hanteerbaarder indien deze 
geïdentificeerd zijn tijdens de planning, omdat er dan meer tijd, middelen en opties zijn 
om met het risico om te gaan. Het verbetert de efficiency wanneer ORM vroegtijdig in het 
planningsproces wordt geïntegreerd;

d. Leg risicobeslissingen op het juiste niveau. De leider direct verantwoordelijk voor de operatie 
neemt risicobeslissingen. Wanneer het risico groter is dan het voordeel of voorbijgaat aan 
de commanders intent of wanneer hulp nodig is om controlemaatregelen te implementeren 
– overleg dan met hogere leidinggevenden.

ORM is een methode voor het identificeren en beheersen van gevaren/risico’s met behulp 
van een zesstappenplan. Deze stappen worden hieronder toegelicht.

a. Identificeer de gevaren. Maak een analyse van de activiteiten en de gevaren die verbonden 
zijn aan/met iedere activiteit. Bepaal de oorzaken van de gevaren;

b. Schat het risico in. Bepaal het risiconiveau voor elk gevaar in termen van ernst en 
waarschijnlijkheid. Het gebruik van de matrix is verplicht. Deze matrix voorziet in een 
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consistent raamwerk voor de evaluatie van operationele risico’s. Het geeft tevens het 
relatieve risicogevoel tussen de gevaren onderling aan en geeft een prioriteit aan welke 
gevaren eerst moeten worden gecontroleerd;

c. Ontwikkel risicobeheersmaatregelen. Voor elk geconstateerd gevaar moet een risicobeheers-
maatregel worden vastgesteld om het gevaar te elimineren of het daaraan verbonden 
risico tot een acceptabel niveau terug te brengen. Ontwikkel als eerste risicobeheersmaat-
regelen voor de ergste gevaren. Misschien is er geen tijd om alle gevaren te beheersen, 
bepaal dan het restrisico (dit is het risico dat overblijft nadat risicobeheersmaatregelen 
zijn toegepast op een gevaar). Herhaal stap twee met de risicobeheersmaatregelen op het 
gevaar toegepast. Neem een risicobeslissing. Met de risicobeheersmaatregelen op hun 
plaats, is dan het voordeel groter dan het risico? Accepteer het risico wanneer het 
voordeel groter is dan het risico. Wanneer het risico groter is dan het voordeel of 
voorbijgaat aan de commanders intent, neem dan contact op met hogere leidinggevenden. 
Er is nu hulp nodig om (meer of betere) risicobeheersmaatregelen te implementeren;

d. Bepaal het restrisico na toepassing van de risicobeheersmaatregel (maak daarvoor wederom gebruik 
van de risicomatrix);

e. Voer de risicobeheersmaatregelen uit. Pas de geselecteerde risicobeheersmaatregelen toe in 
SOPs, operatieorders, briefingen, trainingen en vooroefeningen. Bespreek de 
geselecteerde risicobeheersmaatregelen met eenieder tot op het laagste uitvoerende 
niveau;

f. Houd toezicht op de uitvoering. Zorg ervoor dat personeel standaards en 
risicobeheersmaatregelen naleven. Zorg ervoor dat risicobeheersmaatregelen zijn 
uitgevoerd en het gewenste effect hebben. Neem correctieve actie wanneer nodig: stop de 
activiteit en pas andere risicobeheersmaatregelen toe.

Abseilen: snel afdalen uit een helikopter
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Figuur. Risicomatrix

                                        WaarschijnlijKheid

  A B C D

  Zeer Waarschijnlijk Waarschijnlijk Mogelijk Onwaarschijnlijk

 I Dood

 II Ernstige

 verwondingen

 III Lichte

 verwondingen

 

 IV Minimale

 verwondingen

1.10 DUURZAAM TRAINEN EN OEFENEN

Het begrip ‘duurzaam’ wordt tegenwoordig op vele gebieden gebruikt. Zo bestaat er naast 
duurzame energie ook duurzaam bouwen en duurzaam ondernemen. Het is een breed 
begrip dat alle ontwikkelingen omvat – op technisch, economisch, ecologisch of sociaal 
vlak – die bijdragen aan een efficiënter, zuiniger en op lange termijn houdbaar gebruik van 
de natuurlijke rijkdommen van de aarde.

De oefenterreinen die worden gebruikt voor het uitvoeren van militaire training onder 
extreme omstandigheden zijn vaak van grote landschappelijke waarde. Ze zijn meestal ook 
ecologisch kwetsbaar en (zeer) dun bevolkt. Dit betekent niet dat de militaire 
trainingsactiviteiten geen invloed hebben op de leefomgeving van de lokale bevolking. De 
aanwezigheid van een militaire eenheid kan – ook in een dunbevolkt gebied – spanningen 
veroorzaken (‘Not In My Back Yard’). Het beperken of compenseren van de door de lokale 
bevolking ondervonden overlast van de militaire activiteiten moet deel uitmaken van de 
planning en uitvoering van de trainingen. Effectief optreden onder extreme 
omstandigheden vergt niet alleen militaire kennis, vaardigheden en kunde, maar ook 
kennis van en inzicht in de ecologische invloed van militair optreden.

e

r

n

s

t

no go

go
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Het minimaliseren van ecologische schade als gevolg van militaire training en het beperken 
van de nadelige effecten op de gezondheid van het betrokken personeel en de lokale 
bevolking is een absolute noodzaak. Derhalve is het integreren van milieuzorg in de 
voorbereiding en uitvoering van trainingen en operaties verplicht.

Milieuzorg wordt in de meeste gevallen reeds meegenomen in de overeenkomsten die 
worden gesloten met de eigenaar van het terrein. Daarin worden de maatregelen en 
verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vastgelegd. Zo zorgt een adequate beheersing 
van afvalstromen en gevaarlijke stoffen voor lage milieu- en gezondheidsrisico’s.

De lokale flora en fauna moet worden gerespecteerd
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MILITAIR OPTREDEN
IN DE JUNGLE

Hoofdstuk

2
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In dit hoofdstuk staat het militair optreden in de jungle centraal. Naast de algemene 
kenmerken, flora, fauna en geografische karakteristieken wordt in detail ingegaan op de 
effecten van de jungle op de individuele militair en het militair optreden. Voor specifieke 
procedures en tactieken wordt verwezen naar het onderliggende Handboek Jungle.

2.1 OMGEVING

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: de topografische en geografische 
kenmerken van de jungle, het klimaat en het weer.

Uit de annalen van de 3e australische divisie in nieuw-guinea ter illustratie het 
volgende citaat: ‘Dergelijke omstandigheden met regen, modder, verrotting, stank, 
duisternis en het gevoel ingesloten te zijn door een oneindig oerwoud zijn alom 
aanwezig en deprimerend. Tel daarbij het constante gevoel op dat de dood op de loer 
ligt achter de ondoordringbare begroeiing en het wordt zelfs voor de sterkste zenuwen 
te veel.’

2.1.1  TOPOGRAFIE

Met de tropen wordt het gebied op aarde aangeduid tussen de Kreeftskeerkring en de 
Steenbokskeerkring. Hoewel de landschappelijke en klimatologische omstandigheden in 
de tropen sterk variëren, gelden hoge temperaturen toch als een belangrijk kenmerk van 
het gebied. Hevige regenval en dichtbegroeid oerwoud komen vaak voor, maar ook zijn er 
droge, onvruchtbare en woestijnachtige gebieden. Met de term ‘jungle’ wordt het 
dichtbegroeide oerwoud bedoeld: vrijwel ondoordringbare bossen, die gekenmerkt worden 
door een constant hoge temperatuur, een benauwend hoge vochtigheidsgraad en hevige 
regenval gedurende het grootste deel van het jaar. Hoewel de temperatuur het hele jaar 
door nagenoeg constant blijft, verschilt de hoeveelheid regen per seizoen enorm. Er is geen 
sprake van een zomer en een winter, maar van een nat seizoen en een droog seizoen. In 
sommige junglegebieden zijn de weersveranderingen zo gering dat men helemaal niet over 
seizoenen spreekt.

De grootste jungleconcentraties bevinden zich in drie gebieden. In Azië strekt de jungle zich 
uit van Birma (Myanmar), Maleisië, Indonesië en Nieuw-Guinea tot Queensland in 
Australië. In West-Afrika beperkt de jungle zich hoofdzakelijk tot de Democratic Republic of 
Congo. In Midden- en Zuid-Amerika reikt de jungle van het schiereiland Yucatan (Belize) tot 
Bolivia, met inbegrip van het Amazonegebied.
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De behoefte van de mens aan grond voor het verbouwen van landbouwgewassen, inclusief 
de hennepteelt, heeft de laatste jaren in combinatie met moderne ontbossingstechnologie 
grote delen van het oerwoud doen verdwijnen. In plaats hiervan ontstaan uitgestrekte 
oppervlaktes secundaire en uitgeputte junglegebieden.

Landschappelijk worden de tropen gekenmerkt door een combinatie van vlaktes, heuvels 
en bergen, afgewisseld door plateaus, valleien en waterbekkens in het hoogland. Sommige 
berggebieden reiken tot een hoogte van drieduizend meter. Veelal is er sprake van ruw, 
zwaar geaccidenteerd bergachtig terrein, met diepe dalen en hoge toppen, grotendeels 
bedekt met ondoordringbare begroeiing. Daar waar het landschap overgaat in heuvelachtig 
terrein heeft de lokale bevolking de grond vaak in cultuur gebracht, in het bijzonder in 
valleien. Netwerken van stroompjes en rivieren monden uit in moerasdelta’s en 
veroorzaken doorgaans overstromingen van laaggelegen velden, alvorens de kust te 
bereiken.

Een dichte ‘canopy’ is kenmerkend voor de jungle
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Junglegebieden zijn meestal spaarzaam bevolkt. De meerderheid van de bevolking leeft op 
de open vlakte, langs rivieren en bij rivierdelta’s, en houdt zich bezig met landbouw en 
bosbeheer. Vervoer geschiedt voornamelijk over water.

De kustlijn van junglegebieden varieert van open zandstranden tot dichtbegroeide mangrove-
bossen, die zich soms uitstrekken tot diep in het binnenland. Goede haven- en aanlegfacilitei-
ten zijn zeldzaam, transport langs de kuststrook an problematisch en wellicht ook gevaarlijk 
zijn, gezien het risico van tropische stormen en de mogelijke aanwezigheid van koraalrif.

De kustlijn varieert van slufterachtige gebieden tot rotsformaties die vele meters hoog 
boven het water uitstijgen. In vlakke kustgebieden en rivierdelta’s ontbreekt doorgaans een 
goede waterafvoer, hetgeen resulteert in meerdere stromen die samen vaak eindigen in 
omvangrijke moeraslanden. In veel gevallen zijn dergelijke moerasgebieden onderhevig 
aan getijdenwerking, die zich soms tot diep in het binnenland laat gelden. 

Transport over rivieren is vaak de enige mogelijkheid om de meer afgelegen gebieden te 
bereiken. Rivieren zijn ‘the highways of the jungle’. Hevige regenval en luchtvochtigheid 
veroorzaken snelstromende rivieren die de oevers in korte tijd uitslijten, waardoor steile 
oeverkanten en stroomversnellingen ontstaan. Grote hoeveelheden vegetatie en modder 
hopen zich op tot natuurlijke dammen, zo moerasgebied creërend in rivierdelta’s.

Zelden zijn er permanente bruggen over rivieren en als ze er al zijn, zijn ze van cruciaal 
belang voor de vervoersbewegingen ter plaatse. Overstromingen zijn eerder regel dan 
uitzondering en kunnen verplaatsingen voor langere tijd onmogelijk maken, zeker als er 
bruggen zijn vernietigd.

De verschillende typen jungle worden ingedeeld op basis van de aanwezigheid van specifieke 
begroeiing, waarbij de overgang tussen de verschillende soorten vegetatie eerder geleidelijk 
dan vastomlijnd verloopt. De belangrijkste soorten jungle worden hieronder kort omschreven.

Primaire jungle. Het regenwoud beslaat de eigenlijke jungle met de oorspronkelijke 
begroeiing van eeuwig groene bomen. Sommige bomen groeien kaarsrecht tot een hoogte 
van vijftig meter voordat takken ontstaan die een bladerdak vormen. Soms bestaat het 
bladerdak uit twee of zelfs meer lagen vegetatie.

Secundaire jungle. Op plaatsen waar het primaire oerwoud is ontbost, gebruikt en weer 
verlaten, groeit een nieuwe generatie jungle. Blootstelling aan overdadig zonlicht 
stimuleert de groei van de vegetatie tot twee of drie meter per jaar.
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Moessonbos. Moessonbossen (gemengd loofverliezend bos) komen veelal voor in gebieden 
met een droog en een nat seizoen, zoals Noord-Thailand, Birma, Nieuw-Guinea en Oostelijk 
Indonesië. In het natte seizoen is het moessonbos vergelijkbaar met de jungle, maar wel 
met een lager bladerdak (vijfentwintig meter), bomen die verder uit elkaar staan, minder 
gebladerte en een lichtbegroeide ondergrond. Bamboe overheerst, is taai en kan 
verplaatsingen letterlijk in de weg staan.

Bergbos. Boven een hoogte van zeshonderd tot duizend meter is de begroeiing lichter en zijn 
de bomen kleiner. Loofverliezende en pijnbomen nemen de plaats in van de altijd groene 
bomen, terwijl varens nog overal te vinden zijn. Mosvorming vindt plaats tot een hoogte 
van één of twee meter en overdekt alle begroeiing met een dikke mosdeken. In gebieden 
waar sprake is van volwaardig droog seizoen ontbreekt mosvorming.

Moerasgebied. Moerasgebieden omvatten de volgende vegetatie:

a. Mangrove. Komt (veelal) voor in het scheidingsgebied van zout en zoet water (afhankelijk 
van getijdenverschillen en het jaargetijde) en regionen met getijdenwerking, zowel aan 
de kust bij rivierdelta’s als meer landinwaarts. Mangrovebomen variëren in hoogte van 
twee tot twaalf meter en kenmerken zich door een omvangrijk wortelstelsel onder en 
boven de waterlijn. Ze gedijen in ondiep water en modder;

b. Nipa. Nipapalmen worden aangetroffen aan de rand van mangrovebossen waar zout water 
overgaat in brak water of waar het water bij laag tij zoet is. Normaliter blijft de 
verspreiding van nipapalmen beperkt tot smalle stroken in de buurt van langzaam 
stromend water, terwijl de bomen doorgaans niet hoger dan zes meter worden;

c. Sago. De sagopalm groeit in zoetwatermoerassen en modderige ondergronden tot een 
hoogte van vijftien meter met een stam van soms een halve meter in doorsnee;

d. Zoetwatermoeras. Komt voor in laaggelegen gebieden en heeft wijdvertakte bomen op een 
doornige ondergrond, met riet, gras en bamboesoorten.

 
Struikgebied. Dicht, stekelig struikgewas, afgewisseld met open zandplaten. Men treft dit 
voornamelijk aan in het overgangsgebied tussen savanne en primaire jungle. Wordt ook wel 
eens aangeduid als savannebos. Begroeiing is vaak niet hoger dan drie meter en er is 
zodoende geen bescherming tegen de zon.
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Savanne. Natuurlijk grasland, aangeduid als savanne, komt voor in open landschappen of 
hoogvlakten met een lang droog seizoen. Sommige grassoorten bereiken een hoogte van 
vijf meter, en kenmerken zich door een grote dichtheid en hebben soms scherpe randen die 
allerlei snij- en schaafwonden kunnen veroorzaken. Doordat het zonlicht geabsorbeerd 
wordt, zijn deze grassen vaak erg heet.

Gecultiveerde jungle. De in cultuur gebrachte grond in de jungle behelst kleine stukjes grond 
waarop de plaatselijke bevolking groente verbouwt voor de eigen behoefte, tot aan 
grootschalige landbouwgronden in het bezit van multinationals. Commerciële 
landbouwgewassen laten zich hoofdzakelijk in vier categorieën indelen:

a. Boomgewassen. Koffie, rubber, kokosnoot, palmolie en cacao. Bomen worden in rijen 
geplant op regelmatige afstand van elkaar, terwijl de ondergrond doorgaans ontdaan is 
van te uitbundige begroeiing;

Rijstvelden
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b. Struikgewassen. Thee, katoen en tabak. Ook deze gewassen worden in regelmatige 
patronen geplant, maar meestal dichter bij elkaar dan boomgewassen; 

c. Droge gewassen. Maïs, gierst, suiker en bepaalde soorten rijst;

d. Natte gewassen. Rijst is het belangrijkste natte gewas. Rijstvelden worden intensief 
geïrrigeerd gedurende vijf tot tien maanden van het jaar. Droog is de grond zeer hard. 
Aarden wallen van soms een meter hoog en zes meter breed vormen de scheiding tussen 
individuele rijstveldjes.

De jungle voorziet in een grote variëteit aan eetbare wilde planten en soms ook 
gecultiveerde planten die in het wild groeien. Hoewel vegetarische voeding geen 
uitgebalanceerd dieet verschaft, kan het wel voor langere tijd in de behoefte aan voedsel 
voorzien. Noten en zaden, bijvoorbeeld, bevatten proteïnen voor dagelijks gebruik.

De verscheidenheid aan diersoorten in de jungle is enorm, hoewel zelden dieren worden 
gezien. Het bladerdak herbergt ontelbare dieren, maar door het verdwijnen van het 
regenwoud is er sprake van een sterke vermindering in soort en aantal.

Op de savanne en in nieuwe generatiebossen met veel jonge vegetatie en struikgewas 
gedijen veel grotere diersoorten. Tenzij ze geprovoceerd worden, vallen deze dieren zelden 
mensen aan, maar hun aanwezigheid kan wel veel angst teweegbrengen in de periode dat 
de militair nog niet gewend is aan het leven in de jungle. Afgezien van insecten vormen de 
meeste dieren in de jungle geen wezenlijke bedreiging voor de militair. Om niet te veel de 
aandacht van wilde dieren te trekken, dient de militair een hoog niveau van discipline en 
hygiëne te handhaven en vooral te zorgen voor een effectieve afvalverwerking.

Demografische verschillen zijn aanzienlijk in junglegebieden, zoals Java, één van de 
dichtstbevolkte junglegebieden op aarde. Deze junglegebieden zijn vaak onderontwikkeld 
en slechts bevolkt met een kleine groep autochtone mensen. Verspreid in de tropen zijn er 
bevolkte gebieden waar havens, vliegvelden, spoorwegen en een wegennet verder 
ontwikkeld zijn. Buiten deze verstedelijkte gebieden leven de mensen vooral op open 
vlaktes, nabij rivieren en in de deltagebieden. Voor de meeste mensen blijft het binnenland 
afgelegen en ondoordringbaar. De bewoners van de meer afgelegen gebieden zijn 
grotendeels zelfvoorzienende boeren.
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2.1.2  KLIMAAT

Direct rond de evenaar is nauwelijks sprake van seizoenen; hoe verder van de evenaar 
verwijderd, hoe groter de verschillen tussen de seizoenen worden. In de buurt van de 
evenaar regent het aan het eind van elke dag korte tijd, terwijl verder weg een lang droog 
seizoen afgewisseld kan worden door maandenlange stortregens of moessonperioden.
De gemiddelde temperatuur op zeeniveau is normaliter 25°C. Het verschil in de dagelijkse 
minimum en maximum temperatuur (de zogenoemde dagelijkse gang) is gering. 
Daarentegen kunnen in bergachtige jungle gematigde temperaturen en zelfs koudweer-
omstandigheden voorkomen, in het bijzonder tijdens het regenseizoen. Op de open 
savanne kan de temperatuur overdag oplopen tot boven de 37°C.

De relatieve vochtigheid in tropisch regenwoud schommelt overdag tussen de 75 en 80 
procent en stijgt ‘s nachts tot boven de 90 procent, hoewel dit ook weer verschilt per regio. 
De combinatie van temperatuur en relatieve vochtigheid kan in de tropen een beperkende 
factor zijn tijdens operaties. Daarom is het belangrijk dat bij inzet van personeel de Heat 
Index Chart wordt geraadpleegd.

De jaarlijkse neerslag in de tropen varieert sterk van 1600 millimeter in woestijn gebieden 
tot 12.000 millimeter in de moesson, met zwaartepunten in de namiddag of vroege 

Figuur. Heat Index Chart
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morgen, vaak vergezeld van hevig onweer. Stortregens doen stroompjes in korte tijd 
veranderen in woeste rivieren, waardoor stroomafwaarts in rivierdelta’s flinke overstro-
mingen kunnen plaatsvinden.
In de ochtenduren ligt er doorgaans een dikke mist over de jungle, moerassen en valleien. 
Bij perioden met krachtige stormen is vaak sprake van laaghangende bewolking op 
ongeveer 150 meter hoogte; berggebieden kennen zelden een wolkenloze hemel.

Windstoten met een snelheid van meer dan 160 kilometer per uur zijn niet ongebrui kelijk 
in de tropen; zelfs de indrukwekkendste woudreuzen worden dan ontworteld, daarbij een 
enorme chaos op de grond veroorzakend. Wervelwinden en tyfoons komen veelvuldig voor, 
op het noordelijk halfrond in de late zomer en het begin van het najaar en op het zuidelijk 
halfrond in het voorjaar. Ook onweersstormen komen frequent voor in jungle gebieden, 
maar zijn doorgaans van korte duur. Wel kunnen zij radioverkeer verstoren en vliegverkeer 
hinderen.

Een deken van mist over de jungle bij zonsopkomst
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2.2 LEVEN, OVERLEVEN EN VERPLAATSEN

Een militaire eenheid die getraind en uitgerust is om op te treden in gematigde 
klimaatzones heeft bij inzet in een tropisch gebied zowel aan het klimaat aangepaste 
speciale training als aanvullende uitrusting nodig. Deze essentiële voorbereiding kan 
eventuele bezorgdheid en onzekerheid wegnemen bij militairen die geen ervaring hebben 
met dergelijke omstandigheden en een dergelijke omgeving, maar kan ook een extra 
belasting betekenen voor commandanten op alle niveaus.

2.2.1  LEVEN

Militairen die in vochtige tropische omstandigheden optreden worden blootgesteld aan 
diverse ziekten. Het aantal niet-gevechtsverliezen kan worden verminderd door goede 
persoonlijke hygiëne, het vermijden van contact met dieren en het op de juiste manier 
afvoeren van afval.

Verschillende soorten schimmels veroorzaken de meest uiteenlopende infecties. Door 
constante blootstelling aan hoge temperaturen en luchtvochtigheid lopen veel militairen 
op den duur een schimmelinfectie op. Een dergelijke schimmelinfectie verspreidt zich snel 
indien het lichaam niet droog gehouden kan worden. Voetverzorging is zeer belangrijk, 
hoewel schimmels vaak ook voorkomen op andere lichaamsdelen.

In de jungle zijn sneldrogende, vochtafdrijvende, lichtgewicht camouflagekleding en 
webbing essentieel. Iedere militair dient van ten minste twee sets van deze kleding te zijn 
voorzien. Een persoonlijk overlevingspakket is ook essentieel. Geschikt schoeisel en 
geschikte sokken zijn cruciaal. Slijtage treedt snel op in de jungle en kleding kan zodanig 
slijten dat het huidirritatie veroorzaakt, wat uiteindelijk tot het ontstaan van een infectie 
kan leiden. Er dient een zodanige voorraad kleding beschikbaar te zijn dat regelmatig 
schone kleding aangetrokken kan worden.

Zonder water kan men niet overleven. Door het werken in de tropische omstandigheden 
van een jungleomgeving gaat het lichaam transpireren en essentieel vochtverlies lijden. Dat 
verlies kan leiden tot warmtestuwing of een hitteberoerte, beide levensbedreigende 
situaties. De symptomen hiervan dienen in een vroeg stadium te worden herkend en de 
juiste behandeling dient snel te worden toegepast om ernstige complicaties te voorkomen. 
Het beheer van water en de waterbevoorrading vereist een discipline die alle comman-
danten op het gehele operatietoneel dienen te handhaven.
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2.2.2  OVERLEVEN

De term junglecraft komt uit de Tweede Wereldoorlog en verwijst naar de activiteiten destijds 
van militairen in Birma en Nieuw-Guinea. Het omvat een groot aantal vaardig heden, zoals 
het kunnen overleven en vechten in de jungle, het van punt naar punt kunnen verplaatsen 
en het bij aankomst bij het doel fit zijn om te vechten. Daarnaast: het zo goed mogelijk 
gebruik maken van het terrein en de begroeiing, het indien nodig kunnen opgaan in de 
jungle, het gebruiken van de ogen, oren en neus zoals een dier dat doet en waar nodig het 
zich geruisloos door het donker kunnen verplaatsen, maar ook op zijn schreden terug 
kunnen keren. Na de Tweede Wereldoorlog is junglecraft ontwikkeld tijdens operaties in 
Malaya, op Borneo en in Vietnam, waarbij rekening is gehouden met de evoluerende 
technologie van dreigingen en verbeterde wapensystemen.

Kort gezegd is junglecraft de manier waarop de moeilijke omstandigheden van het oerwoud 
door de individuele militair worden overwonnen. Het is niet snel of gemakkelijk te leren, 
en dat is zelfvertrouwen ook niet, maar zonder die beide zaken is er weinig kans op succes. 
Goed leiderschap, realistische training in het oerwoud en een hoog moreel zijn de 
onontbeerlijke voorwaarden voor vaardigheid in de junglecraft. De meeste eigenschappen 
van junglecraft kunnen in tropische gebieden worden toegepast en het is evenzeer een 
kwestie van mentaliteit als van aangeleerde vaardigheden.

2.2.3  VERPLAATSEN

De vegetatie in de jungle maakt dat voortbewegen vrijwel alleen te voet gaat met een heel 
geringe snelheid, vaak in een rij of colonneverband. De belangrijkste hindernissen die bij 
verplaatsing moeten worden overwonnen zijn bomen en rivieren. Als de bomen wat verder 
uit elkaar staan kunnen rupsvoertuigen worden ingezet, maar wortels, omgevallen bomen 
en boomkruipers (bijvoorbeeld lianen) kunnen de doorgang ernstig belemmeren en voor 
grote vertragingen zorgen. Waar bamboe overheerst, kan dit gewas verplaatsingen letterlijk 
in de weg staan. Het kan voorkomen dat er redelijk goede paden en wegen beschikbaar zijn, 
die behalve verplaatsingen te voet ook de inzet van voertuigen mogelijk maken.

Het wegennet en de verbindingen in junglegebieden zijn veelal beperkt aanwezig ter 
ondersteuning van lokale commerciële activiteiten in de grotere steden. In minder bevolkte 
gebieden ontbreken deze verbindingen meestal. Wegen en spoorwegen hebben vaak een 
beperkte capaciteit en zijn onderhevig aan onderbrekingen door overstromingen, 
aardverschuivingen en wash-outs na zware regenval. Mede hierdoor zullen regelmatig 
rivieren overgestoken moeten worden, vooral in de kustgebieden.
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Buiten de verstedelijkte gebieden zijn over het algemeen weinig all-weather wegen en 
spoorwegen. Zelfs wanneer er begaanbare wegen liggen, kunnen wielvoertuigen in de 
problemen komen. Dit komt voor in zowel het droge als het natte seizoen. Overmatige 
regenval kan ertoe leiden dat wegen voor lange periode onbruikbaar zijn. Verharde wegen 
kunnen door een combinatie van regen, aardverschuivingen en overmatig gebruik 
verzakken en afbreken. In sommige gebieden kunnen rupsvoertuigen na uitvoerige 
verkenningen zich buiten de wegen verplaatsen. Rivieren kunnen ook in de behoefte voor 
verplaatsingen voorzien. Over het algemeen zijn er weinig bruggen en die zijn meestal niet 
berekend op zware voertuigen. Landeenheden zullen door bovenstaande feiten zo licht als 
mogelijk moeten opereren en daar waar nodig gebruik moeten maken van luchttransport.

De jungle beperkt het zicht zodanig dat er moet worden genavigeerd alsof het nacht is en 
daaraan dienen de navigatietechnieken te worden aangepast. Vaak wordt de methode ‘dead 
reckoning’ (schatting) toegepast. Dit is een methode waarbij de afgelegde afstand en de 

Het kompas is onmisbaar om te navigeren in de jungle
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richting worden bepaald. In de regel geldt dat bij iedere soort groep die zich zelfstandig 
door de jungle verplaatst, de commandant en nog een tweede aangewezen persoon 
verantwoordelijk dienen te zijn voor de navigatie, zodat fouten kunnen worden 
gecontroleerd en verbeterd. Het is nuttig om tijdens rustpauzes de actuele locatie te 
bepalen.

De afgelopen jaren is de introductie van GPS, dat gebruikmaakt van satellietcommunicatie 
om accurate coördinaten te bepalen, van onschatbare waarde geweest. GPS is moeilijk te 
gebruiken in de jungleomgeving. Het kan en moet worden gebruikt als een nuttig 
hulpmiddel bij het navigeren, maar het kan kaarten en magnetische kompassen niet 
vervangen. In de toekomst zullen beveiligde verbindingen, gegevens en het 
omgevingsbeeld afhankelijk zijn van GPS, maar het is onverstandig om een GPS als het 
enige navigatiemiddel in de jungle te gebruiken.

2.3 OPERATIONELE OVERWEGINGEN

De tropische omgeving is van grote invloed op militair optreden. De hitte, de vochtigheid, 
de dichte begroeiing, het verminderde zicht, het gegeven dat GPS niet of nauwelijks werkt, 
enz. dragen bij aan de extreme omstandigheden waaronder de militaire operatie moet 
worden uitgevoerd.

2.3.1  BEVELVOERING

Adequate kennis van het terrein is één van de meest cruciale voorwaarden voor een 
succesvolle bevelvoering van jungleoperaties. Kennis van in- en uitgaande routes is niet 
voldoende. In een vroeg stadium, voordat met de inrichting van de verdediging wordt 
begonnen, zijn grondige verkenningen van het omliggende terrein noodzakelijk. Bij 
voorkeur dient daarvoor het personeel te worden gebruikt dat ook daadwerkelijk in die 
omgeving ingezet gaat worden. De verkregen informatie moet goed gedocumenteerd 
worden, zodat deze gebruikt kan worden voor patrouilleorders en voor nieuw 
binnengekomen personeel dat dan gelijk een goed beeld kan verkrijgen van het terrein. De 
noodzaak goed te kunnen navigeren wordt hiermee onderstreept.

In de jungle opereren eenheden vaak geïsoleerd. Om in de jungle bevel te kunnen voeren 
moet de commandant constant en nauwkeurig geïnformeerd worden over de situatie op 
het gevechtsveld. De commandant dient het gevecht te beïnvloeden door snel zijn intentie 
naar de ondergeschikte eenheden te communiceren. Daarnaast moet de commandant zijn 
uiterste best doen om zijn ondercommandanten op de hoogte te houden van zijn 
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prioriteiten, zodat die ondercommandanten het initiatief kunnen nemen en met 
vertrouwen onafhankelijke acties kunnen uitvoeren. De commandant dient in zijn planning 
rekening te houden met de invloeden van het terrein op de snelheid van manoeuvreren en 
de fysieke belasting van de eenheden, teneinde een negatief effect op het resultaat van de 
operatie te voorkomen.

Succesvolle bevelvoering wordt het beste gerealiseerd door commandoposten (CP) zo ver 
mogelijk in de voorste linies te positioneren. De jungle beperkt echter het 
observatievermogen van eenheidscommandanten, waardoor het noodzakelijk is dat zij 
goed op de hoogte worden gehouden hoe het gevecht zich ontwikkelt en dat zij een 
duidelijk beeld verkrijgen van kritieke punten en zich daar positioneren.

Een belangrijk kenmerk van opereren in de jungle is dat het een algemene planning op het 
hogere niveau vereist, die gevolgd wordt door een decentrale uitvoering. Zo kunnen de 
schaarse middelen op de meest effectieve manier worden gebruikt. Zodra er daadwerkelijk 
in de jungle geopereerd gaat worden, is de bevelvoering in handen van de uitvoerende 
eenheidscommandanten. Eenvoud is de sleutel tot een goede planning op operationeel 
niveau. De intentie van de commandant op hogere niveaus dient dan ook goed te worden 
gecommuniceerd.

Met behulp van een maquette wordt een plan verduidelijkt
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In de jungle ligt de focus van militairen voornamelijk op het zich verplaatsen en handhaven 
in het terrein. Commandanten moeten er daarom voor zorg dragen dat hun eenheden alert 
blijven op bevelen, deze begrijpen en onmiddellijk kunnen uitvoeren. Over het algemeen 
zullen orders in de jungle worden gegeven door middel van de stem, visuele aanwijzingen, 
radioverkeer of runners, waarbij een afgesproken tijd ook een goede controlemaatregel kan 
zijn. Belangrijk is daarbij dat inschatting van tijd realistisch is en wordt gebaseerd op 
verkenningen en praktische kennis van het gevechtsveld.

De grootste obstakels zijn het aangeven van eenheidsgrenzen (boundaries), het opzetten en 
onderhouden van communicatielijnen, het opzetten van een logistieke lijn en de zorg voor 
gewondenafvoer. Gedurende het gehele planningsproces, de voorbereiding en de 
uitvoering van operaties in de jungle dienen commandanten voortdurend te beoordelen 
welke invloed het terrein en het weer hebben op de opdracht, de tegenstander, de eigen 
troepen, de beschikbare tijd en de civiele populatie.

Bij de analyse van de opdracht moeten de omgeving en markante kenmerken van het 
terrein in het operatiegebied in beschouwing worden genomen. Het verslaan van de 
tegenstander is de basisdoelstelling van tactische operaties. De taak om specifieke 
operationele terreindelen te controleren ligt hieraan ten grondslag. Op brigadeniveau en 
daaronder worden de belangrijke tactische doelstellingen normaal vertaald in taken 
betreffende het ‘nemen’, ‘behouden’ of ‘controleren’ van de belangrijke terreindelen. 
Daarom is het noodzakelijk de taken en middelen te identificeren die nodig zijn om 
toegang te hebben tot alle tactisch essentiële gebieden. Eén van de kenmerken van het 
opereren in de jungle is dat het doorgaans moeilijker is aan te vallen dan te verdedigen. 
Doordat de jungle het gezamenlijk opereren van grote eenheden niet toestaat, worden 
offensieve operaties gewoonlijk uitgevoerd in de vorm van meerdere kleinschalige 
aanvallen tegelijkertijd. Eenheden dienen de volledige hoogte, breedte en diepte van hun 
operatiegebied te gebruiken. Hierdoor moeten de eenheidscommandanten zich meer 
bewust zijn van de gevolgen van hun acties op de veiligheidssituatie van andere eenheden 
die in het gebied opereren.

Een tegenstander kan zijn eenheden in de diepte langs waarschijnlijke naderingsroutes 
positioneren. De jungle vereist een verspreiding van grote eenheden. Relatief kleine 
eenheden zullen dus tactisch essentiële gebiedsdelen in een aaneengesloten systeem van 
versterkte punten (strongpoints) bezetten. Teneinde omvattingen en omsingelingen tegen te 
gaan zal een tegenstander een meerlaagse beveiligingsring uitzetten. Het is noodzakelijk 
om een analyse van de sterkte van de tegenstander te maken en deze af te zetten tegen de 
eigen vermogens. Beoordeeld kan worden in hoeverre een tegenstander in staat is tot het 
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uitvoeren van de volgende typen operaties:

a. het benutten van de omgeving;

b. het uitvoeren van luchtoperaties; 

c. het leiden van gedecentraliseerde operaties; 

d. het opwerpen van hindernissen om de manoeuvreerbaarheid te beperken; 

e. het ondersteunen van manoeuvre-elementen; 

f. het uitvoeren van operaties bij verminderd zicht.

Bij iedere militaire operatie is een gedegen terreinstudie noodzakelijk om in kaart te 
kunnen brengen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot observatie, vuursectoren, 
obstakels, tactisch essentieel gebied (key terrain) en naderingsroutes. Bij operaties in de 
jungle is de invloed van het terrein op de uitvoering van een operatie nog vele malen groter. 
In junglegebieden kunnen bergketens en grote rivieren een natuurlijke, niet-lineaire 
begrenzing van het operatiegebied vormen.

In de jungle kan een eenheid die het terrein kent en de kennis, vaardigheden en uitrusting 
bezit om een hogere mobiliteit te genereren, eenvoudiger een verrassingselement 
inbouwen. Het op de juiste wijze benutten van de moeilijk begaanbare delen van de jungle 
bevordert de kans de tegenstander te overrompelen. Dit is tevens de beste methode om 
vijandelijke acties tegen te gaan.

Over het algemeen bemoeilijkt de jungle de mogelijkheid om te observeren over een grote 
afstand en beschikt men in de jungle over geringe vuursectoren. Steile hellingen en 
moeilijk begaanbaar terrein hebben invloed op het nauwkeurig afstandschatten. Bovendien 
bieden dode grond (dead ground, terreindeel dat niet onder waarneming is van eigen 
eenheden of van een tegenstander) en de dichte begroeiing de vijand de mogelijkheid voor 
gedekte naderingsroutes. Factoren die van invloed zijn op het uitbrengen van vuur in de 
jungle zijn:

a. het op zeer korte afstand observeren en identificeren van doelen die grotendeels worden 
afgedekt door de begroeiing;
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b. het afstandschatten met dode grond in de waarnemingssector;

c. het instinctief en accuraat kunnen vuren op korte afstand;

d. de mate waarin alle zintuigen worden gebruikt om de vijand te detecteren.

Natuurlijke obstakels als rivieren, zeer dicht begroeide terreindelen, moerassen, steile 
hellingen en afgronden, maar ook fysiek belastende terreinen hebben op verschillende wijze 
invloed op eenheden. Commandanten dienen het terrein te evalueren vanuit het perspectief 
van zowel de eigen troepen als de vijandelijke troepen, met name de invloed van de 
natuurlijke obstakels op het opereren en de mogelijkheid om deze obstakels tactisch uit te 
buiten. Commandanten dienen op de hoogte te zijn van de obstakels binnen hun operatie-
gebied en van de mogelijke invloed van deze obstakels op hun verplaatsingsschema.

De overgrote meerderheid van verrichtingen in de jungle vereist dat de commandant 
tactisch essentieel gebied en andere beslissende terreindelen in zijn operatieplan 
identificeert en benoemt om het belang hiervan aan zijn personeel en ondergeschikte 
bevelhebbers mee te delen. De commandant moet erkennen dat wat tactisch essentieel 
gebied is voor de ene eenheid een hindernis kan zijn voor de andere. Hij moet ook 
onderkennen dat goed opgeleide eenheden met betrekkelijk kleine gevechtselementen zeer 
moeilijk toegankelijk terrein kunnen gebruiken om beslissende overwinningen te behalen.

In de jungle zijn er weinig gemakkelijk toegankelijke naderingswegen; zij lopen gewoonlijk 
langs rivieren of moerassen. Dit stelt de verdediger in staat in moeilijk terrein te bezuinigen 
op gevechtskracht en het accent te leggen op gevaarlijke naderingsroutes. Een typische 
aanvalstactiek is een gecoördineerde aanval met het belangrijkste element over redelijk 
begaanbare terreindelen en ondersteunende elementen in de vorm van één of meerdere 
manoeuvre-eenheden over de moeilijke en onverwachte terreindelen. Normaal zijn hoge 
opmarssnelheden en zware concentraties van eenheden moeilijk of onmogelijk te 
realiseren in de jungle. In de jungle dient de analyse van naderingswegen te worden 
gebaseerd op een grondige verkenning, waarbij de volgende factoren worden geëvalueerd:

a. de capaciteit om verrassing te bereiken;

b. de kwetsbaarheid bij een aanval van omringende terreindelen;

c. de capaciteit om wederzijdse steun aan andere eenheden op andere naderingswegen te 
verlenen;
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d. het effect op de opmarssnelheid;

e. het effect op command and control;

f. het potentieel om misleidende operaties uit te voeren;

g. de capaciteit om noodzakelijke en essentiële operaties te steunen;

h. de toegang tot veilige rust- en halteplaatsen;

i. het potentieel om de tegenstander te fixeren en de mogelijkheid tot terugtrekken.

Weersomstandigheden en (slecht) zicht kunnen in de jungle tot ongekende voor- en 
nadelen voor eenheden leiden. Om effectief strijd te kunnen leveren dienen 
commandanten nauwkeurige weersinformatie over het operatiegebied te verwerven. Het 
klimaat in de jungle laat zich moeilijk voorspellen. Bergachtige junglegebieden zijn 
onderworpen aan frequente en snelle weersveranderingen, met inbegrip van mist, sterke 
winden, extreme hitte en koude en zware regen. Eenheidscommandanten dienen op het 
operatiegebied georiënteerde voorspellingen te ontwikkelen door de algemene 
weersverwachting te combineren met lokale observaties (temperatuur, wind, neerslag, 
wolkenpatronen, luchtdruk en omringend terrein). Het juist voorspellen van het weer in 
het junglegebied vergroot de kans om de voordelen ervan te benutten en de ongunstige 
gevolgen ervan te minimaliseren.

Commandanten dienen de tactische gevolgen van de omgevingsinvloeden in te schatten op 
mobiliteit, bescherming, vuurkracht en logistiek. Dat is niet altijd eenvoudig en vaak zelfs 
heel complex. Zo kan het in de jungle voorkomen dat een infanteriebataljon niet in staat is 
een verdedigende infanteriecompagnie te verslaan of dat er een bataljon nodig is om een 
goed gepositioneerd peloton te verslaan. Toch moeten de bevelhebbers elke situatie als 
uniek beschouwen en beoordelen op alle aspecten van gevechtskracht (manoeuvre, 
vuurkracht, leiding, bescherming en informatie), wanneer zij het aantal eenheden schatten 
dat benodigd is om de opdracht te verwezenlijken.

Voorafgaand aan en tijdens een jungleoperatie dienen eenheidscommandanten invloeden 
van terrein en weer, en de ervaring uit vorige gevechtsoperaties voortdurend te analyseren 
en te evalueren, teneinde van hun eenheid het vermogen in te kunnen schatten om de 
opdracht uit te voeren. Het kan zijn dat commandanten om die reden het tempo van hun 
operatie vertragen en hun eenheid op kracht laten komen om op het juiste moment 
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effectief te kunnen toeslaan. Te vaak beoordelen commandanten de gevechtskracht van hun 
eenheid op basis van kwaliteit en volume van materieel en logistieke ondersteuning, terwijl 
zij de menselijke factor (de invloed op de mens van het optreden in jungleomstandigheden) 
uit het oog verliezen. Deze eenzijdige denkwijze vergroot het risico op het verlies van levens 
en daarmee de faalkans van de operatie.

Over het algemeen zijn in de jungle bewonersconcentraties te vinden in minder 
dichtbegroeide gebieden, zoals aan de randen van de jungle, dicht bij waterbronnen of in 
de buurt van (water)wegen. Mede door de mogelijke aanwezigheid van vluchtelingen kan 
de druk op de doorgaans beperkte infrastructuur de mobiliteit van eenheden sterk 
verminderen en het uitvoeren en ondersteunen van operaties bemoeilijken. 
Commandanten dienen bij het uitvoeren van operaties in de jungle rekening te houden 
met het effect van hun acties op de lokale bevolking en de veelal eenvoudige 
levensomstandigheden. Indien goederen en diensten lokaal worden aangeschaft ten 
behoeve van een operatie, moeten commandanten waken voor een prijsopdrijvend effect 
dat de plaatselijke economie verlamt. Zoals in elk buitenlands gebied moeten 
commandanten er alles aan doen lokale inlichtingen in te winnen. Met name in de jungle 
is een welwillende bevolking van onschatbare waarde met betrekking tot kennis van 
terrein, paden, waterwegen en onbegaanbare gebieden, maar ook van de flora en fauna. 
Tevens kunnen lokale jagers worden gebruikt om vijandelijke eenheden op te sporen.

2.3.2  MANOEUVRE

Door de toepassing van de manoeuvregerichte benadering en opdrachtgerichte 
commandovoering kan men in tropische gebieden veel succes boeken. Door de aard van de 
begroeiing zal de infanterie de belangrijkste rol spelen. Het gevaar van een plotselinge 
confrontatie met sterkere troepen, het feit dat het moeilijk is troepen snel te verplaatsen en 
het gemak waarmee een sterke verdedigingsconstructie kan worden opgezet, geven aan dat 
het in de jungle essentieel is dat er op basis van verbonden wapens (combined arms) wordt 
opgetreden. Taken op het gebied van mobiliteit en contramobiliteit kunnen worden 
bevorderd door de inzet van genietroepen, eventueel met gebruik van helikopters, boten en 
landingsvaartuigen.

De vuurkracht kan worden vergroot door middel van pantsering, artillerie, mortieren, 
scheepsartillerie en luchtsteun waar van toepassing. De flexibiliteit kan worden vergroot 
door middel van betere verbindingen en de toevoeging van luchttransport voor logistieke 
bevoorrading, verplaatsing en versterking. De organisatie en coördinatie van militaire 
operaties in de jungle neemt altijd veel meer tijd in beslag. Zaken die in andere gebieden 
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niet van toepassing zijn, kunnen hier zeer belangrijke factoren vormen, zoals het precies in 
stelling brengen van pantservoertuigen om vuursteun te leveren, het verzorgen van voer 
voor lastdieren die munitie en voorraden dragen en zelfs gewoon slecht weer. Het welslagen 
van iedere militaire operatie in de jungle is voor een groot deel afhankelijk van de zorg en 
aandacht die wordt gegeven aan het vooraf plannen van de rol die aan de verschillende 
gevechtsonderdelen en krijgsmachtdelen wordt toegewezen.

2.3.3  GEVECHTSSTEUN

De hoge luchtvochtigheid en de dichte begroeiing van de jungle leveren de nodige 
problemen op bij het gebruik van indirecte vuursteun. De ladingen worden aangetast door 
de hoge luchtvochtigheid waardoor de effectieve dracht afneemt. Het is noodzakelijk 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de ladingen droog blijven. De dichte 
begroeiing zorgt ervoor dat het effect van de munitie afneemt. Munitie verschoten met een 
tijdbuis of nabijheidsbuis is bij zeer dichte begroeiing niet effectief. Munitie verschoten met 
vertragingsbuis of fosfor geeft vaak meer effect. Door de dichte begroeiing is het ook 
mogelijk vuur dichter bij eigen troepen af te geven ten opzichte van open terrein. Tijdens 
patrouillegang moet enige vorm van vuursteun verzekerd zijn. Ter ondersteuning van het 
kleinschalige optreden in de jungle kan worden gekozen voor een vuurbasis met enkele 
vuurmonden in plaats van de inzet van een volledige eenheid.

De waarnemingsmogelijkheden zijn zeer beperkt in de jungle. Dit levert veel problemen op 
bij doelopsporing. Waarneming vanuit de lucht kan hiervoor een oplossing zijn. Het vuren 
met steilbaan en het gebruik van lichte mortieren heeft de voorkeur in de jungle. Rook 
afgegeven in de jungle blijft lang hangen, maskeert eigen bewegingen en verstoort de 
manoeuvre van de vijand.

De verplaatsing van eenheden wordt belemmerd door de vaak slechte bodemgesteldheid 
van de schaars aanwezige paden en wegen in de jungle. Buiten deze paden is het voor 
vuureenheden bijna onmogelijk om te verplaatsen. Het risico op aanvallen vanuit de lucht 
is tijdens verplaatsingen over de weg zeer groot. De verkenning van stellingen en de 
voorbereiding op de stellingname nemen meer tijd in beslag. De keuze is door de 
terreinomstandigheden ook zeer beperkt. Er moet rekening worden gehouden met het 
verwijderen van begroeiing om te voorkomen dat de vrije schootsbaan wordt belemmerd.
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Effecten op de vuurkracht

In de tropen is degene die het slagveld domineert meestal degene die door effectieve 
vuurkracht het overwicht krijgt. In open, gecultiveerde gebieden in de tropen kan op de 
normale wijze vuur worden afgegeven, maar in de jungle, waar het zicht beperkt is en de 
schootsvelden slecht zijn, wordt de doelmatigheid van groepwapens met een groter bereik 
verminderd.

Wapens waarmee de infanterist tegenwoordig optreedt, maken het mogelijk om de 
tegenstander op korte tot middellange afstand aan te grijpen. 

a. Kleinkaliberwapens. Het huidige geweer met zijn korte loop, zijn lichte gewicht en zijn 
letaliteit is vrijwel ideaal voor gebruik in de jungle. Het machinegeweer MAG kan als 
lichte mitrailleur een waardevolle aanvulling zijn op de vuurkracht van het peloton. Het 
kan een belangrijke rol spelen in iedere verdedigingsoperatie als het wordt gebruikt om 
ononderbroken vuur af te geven. Het gewicht van het wapen en de munitie kunnen de 
effectiviteit in het aanvallend gevecht verminderen. Snipers kunnen een belangrijke rol 
spelen in de jungle waarbij zij goed gebruik maken van zichtdekking om de vijand te 
verrassen en diens verplaatsingen te verstoren. De traditionele rol van de sniper, waarbij 
deze opereert op grotere afstand, is normaal gesproken echter niet mogelijk;

b. Mortieren. De 81 millimeter is zeer effectief in open en begroeid terrein in de tropen. Door 
zijn ballistische baan kan deze wel door het bladerdak heen dringen en produceert hij 
een uitstekende combinatie van een springpunt in het bladerdak (goed tegen 
sluipschutters), halverwege de stam (vergelijkbaar met een springpunt in de lucht) en een 
maaiveldexplosie met gebruik van een snelle ontsteking. De 60 millimeter mortier is 
nuttig voor operaties aan de rand van de jungle, maar het is geen junglewapen en heeft 
een beperkt nut in de diepe jungle;

c. Antitankwapens. In niet-secundaire jungle kunnen antitankwapens met een kort bereik 
worden gebruikt, zoals een Panzerfaust, maar aan de inzet daarvan dient zorgvuldige 
planning en verkenning vooraf te gaan. De lichtere, mobielere wapens kunnen tegen 
puntdoelen, groepen vijandelijke militairen op korte afstand en bunkers worden 
gebruikt. Draadgeleide antitankwapens zouden kunnen worden gebruikt om 
basisgebieden te verdedigen, waar vrijgemaakte en langere schootsvelden kunnen 
worden voorbereid aan de rand van de jungle. Bij gebruik van nachtzichtapparatuur 
kunnen antitankwapens ook in het donker worden ingezet;
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d. Granaten. De granaat is zeer effectief in junglegebieden, waar de doelmatigheid wordt 
versterkt door de korte afstanden; de geruisloze inzet ervoor zorgt dat niet vast te stellen is 
waar de granaat vandaan komt. Bij het gebruik van rookgranaten als aandachtssignaal dient 
men rekening te houden met de mogelijkheid dat de rookpluim onder het bladerdak door 
afdrijft en vervolgens op een ander punt dan waar de rookgranaat werd afgeschoten door 
het bladerdak heen dringt, hetgeen tot vertraging, verwarring en gevaar kan leiden. 
Granaatwerpers lenen zich uitstekend voor gebruik bij operaties in de jungle, omdat ze licht 
zijn, gemakkelijk te bedienen zijn en op korte afstand een zwaar vuurgewicht leveren.

Artillerie
 
Voor nabijsteun heeft getrokken of luchtvervoerbare (niet-gemechaniseerde) artillerie het 
voordeel dat deze flexibeler en breder inzetbaar is over grotere afstanden. Algemene 
ondersteuningsartillerie kan nodig zijn om het bereik en het vuurovergewicht te vergroten, 
maar het is onwaarschijnlijk dat deze in de jungle zal worden ingezet, tenzij in adequate 
verplaatsingsroutes kan worden voorzien.

Vuursteun: de inzet van een machinegeweer
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Bij tropische operaties heeft de artillerie een aantal voordelen boven luchtsteun: ze kan 
nauwkeuriger en continu vuur afgeven, is dag en nacht beschikbaar, kan binnen enkele 
minuten van doel wisselen en wordt bovendien minder beperkt door de 
weersomstandigheden. Artillerie heeft echter wel te allen tijde bescherming nodig en als 
standaardprocedure in de jungle dient het geschut ter bescherming binnen een 
vuursteunbasis te worden opgesteld. Doelopsporing is de belangrijkste en tevens 
moeilijkste taak van de artillerie. De prestaties van de doelopsporingsradars kunnen worden 
verminderd door de hoge luchtvochtigheid.

De tropen hebben een duidelijk effect op het vermogen van de artillerie-eenheden om hun 
taken uit te voeren. Het gaat hierbij om de volgende factoren:

a. terreinmeting. Alle terreinmetingen worden verricht met behulp van GPS en 
traagheidsnavigatiesystemen. Satellietdekking en de initiële instelling kunnen nog steeds 
problemen opleveren, maar deze kunnen worden opgelost door fouten ‘eruit te schieten’ 
of een gezamenlijk coördinatenstelsel toe te passen;

b. meteorologisch. Het weer en de meteorologische omstandigheden zijn aan snelle en grote 
veranderingen onderhevig, wat een negatief effect kan hebben op de nauwkeurigheid. 
Lichtgewicht meteorologische systemen kunnen in principe in combinatie met het 
geschut worden ingezet;

c. doelopsporing. Waarneming en doelopsporing kunnen zeer moeilijk en tijdrovend zijn;

d. stellingen. Geschikte geschutsopstellingen zijn niet altijd gemakkelijk te vinden in de 
jungle en het vrijmaken van stukken grond vergt tijd, hoewel artillerie vuur kan afgeven 
onder een hoge elevatie;

e. ontstekers. Het bladerdak in de jungle kan granaten beletten hun beoogde doel te treffen. 
Hiervoor kunnen vertragingsbuizen worden gebruikt maar ook deze zijn niet altijd effectief;

f. het verplaatsen van geschut. Er dient rekening te worden gehouden met de problemen bij het 
verplaatsen van rijdende artillerie die niet geschikt is voor luchttransport. De tijd die 
hiervoor nodig is kan het tempo van de operatie vertragen.

Voor alle artillerie kan in de jungle de standaardtypen vuursteun worden gebruikt. 
Getrokken artillerie voor nabijsteun kan over water worden verplaatst, worden gedropt of 
als underslung load onder een helikopter snel naar een andere locatie worden verplaatst.
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Artillerie kan afzonderlijk worden ingezet, in tweetallen, of in één of meerdere batterijen, 
maar altijd binnen een beschermd gebied (meestal een vuursteunbasis). De artillerie-
commandant dient ervoor te zorgen dat het geschut in het ene beschermde gebied steun 
kan leveren aan een andere verdedigde locatie en andersom. Zware artillerie en 
raketsystemen zullen altijd, wanneer de omstandigheden het toelaten, een grote bijdrage 
leveren. Vanwege de problemen met betrekking tot de beperkte mobiliteit en de zware 
logistieke belasting is de inzet hiervan minder voor de hand liggend, tenzij de operatie 
plaatsvindt op een kustvlakte of in daarmee vergelijkbare omstandigheden.

De moeilijkste taak in de jungle is die van voorwaartse waarnemer. Deze waarnemer bevindt 
zich over het algemeen dicht bij de infanteriecommandant en dus meestal niet op de beste 
plaats om de inslag van het schot effectief te kunnen waarnemen. Een waarnemingspost in 
de lucht is een mogelijk alternatief. De effectiviteit wordt beïnvloed door de wisselvalligheid 
van de weersomstandigheden en de dichtheid van het bladerdak.

De verplaatsing van mortierstukken door de lucht
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Vuurcorrectie is in de jungle en in gebieden met struikgewas altijd moeilijk. Het vereist een 
gedegen training om effectieve inzet van de artillerie te garanderen. Er worden 
verschillende methoden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is auditieve correctie (aural 
adjustment). Ieder kaderlid vanaf het niveau van opvolgend geweergroepscommandant dient 
in staat te zijn als gelegenheidswaarnemer indirect vuur aan te vragen en te corrigeren door 
middel van auditieve correctie.

Mortieren

Een Mortar Fire Controller (MFC of waarnemers) kan fysiek gescheiden van de compagnieën 
opereren. Compagniescommandanten (CC) moeten trachten de MFC te ontplooien op 
hoger terrein. Het gezichtsveld kan hierdoor worden vergroot, maar de inslagen kunnen 
niet waarneembaar zijn door het dichte bladerdak. Dit kan worden voorkomen door het 
gebruik van observatieposten (OP) in de lucht.

Vanwege de problemen met het verkrijgen van een coördinaat vanaf de kaart zullen de 
locaties van doelen in de jungle vaak ten opzichte van de eigen locatie moeten worden 
bepaald, door de afstand en de richting te bepalen. Het inschieten van doelen kan worden 
versneld door meerdere observatieposten hetzelfde doel te laten identificeren. MFCs dienen 
ervaring op te doen met het herkennen van het geluid van inslagen van mortiervuur op 
verschillende afstanden. De nauwkeurigheid van het mortiervuur kan worden vergroot door 
met een zo hoog mogelijke elevatie te schieten. Dit vermindert ook de noodzaak om veel 
begroeiing weg te kappen voor een vrije vuurbaan.

Bij uitwerkingsvuur kan het noodzakelijk zijn om de eerste granaten op Point Detonating (PD) 
in te stellen om de dichtheid van het bladerdak te verminderen. Ook kunnen granaten op 
Delay worden ingesteld om het bladerdak te doorboren en een detonatie op de grond te 
creëren. Rookgranaten kunnen worden gebruikt om doelen te markeren. Het 
gecombineerd aanvatten van doelen door artillerie, mortieren en vliegtuigen kan 
begroeiing verwijderen en versterkte opstellingen blootstellen.

Omdat de opmarssnelheid in de jungle onvoorspelbaar is en sterk kan variëren, is een Timed 
Fire Plan in de jungle bijna niet uitvoerbaar. Fire Plans in de jungle zullen dus altijd on-call zijn. 
Het onderhouden van verbindingen vereist het gebruik van steunzenders. 

Stellinggebieden zullen zich vaak bevinden langs junglepaden of in open gebieden als 
plantages en graslanden. Stellingen kunnen zich ook bevinden tussen de infanterie-
eenheden als bescherming tegen de infiltrerende tegenstander. De grond dient goed 
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voorbereid te worden met zandzakken en hout. Personeel moet kunnen opereren met 
helikopters voor het ontvangen van bevoorrading door underslung. Antennes van radio’s 
zullen hoog opgehangen moeten worden om VHF-signalen te kunnen ontvangen.

Mortieren zullen vaak ontplooid worden in moeilijk toegankelijk terrein om de gehele 
Tactical Area of Responsibility (TAOR) te kunnen bestrijken. Mortiersecties zullen licht uitgerust 
moeten worden om hun mobiliteit te vergroten. De bevoorrading van de mortiersecties 
moet goed worden overdacht in de planningsfase van de operatie. Mortiersecties en hun 
uitrusting kunnen op de volgende manieren worden verplaatst:

a. manpacked;

b. helikopter;

c. air dropping;

d. kleine vaartuigen;

e. transport door dieren;

f. voertuigen.

Mortieren en andere uitrusting zullen extra worden blootgesteld aan vocht en moeten dus 
goed geolied worden. Er zullen meer weigeraars ontstaan door de effecten van vocht op de 
aanvuurladingen.

De effecten van het terrein op de inzet van mortieren is aanzienlijk. Enkele 
aandachtspunten zijn:

a. bamboe: bamboe kan exploderen wanneer geraakt door mortiervuur. Dit kan klinken als 
een tweede explosie of een contact. MFCs dienen op de hoogte te zijn van de locaties van 
grote gebieden met bamboe;

b. moeras: inslagen van mortieren in moeras kunnen overkomen als blindgangers. 
Moerasgebieden dienen bekend te zijn bij de MFCs;

c. bladerdak: de hoogte van het bladerdak kan variëren van dertig tot zestig meter. Een 
gedeelte van de granaten zal detoneren in het bladerdak of halverwege. Het gecombi-
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neerde gebruik van artillerie en mortieren vergroot de hoeveelheid granaten die 
ontploffen op de grond. MFC’s moeten er rekening mee houden dat tien procent van de 
granaten niet detoneert;

d. Tree Blow Down: door indirect vuur kunnen takken naar beneden komen en bomen 
omvallen, wat een gevaar kan opleveren voor infanterie-eenheden. Grote takken of 
bomen hebben geen last van mortiergranaten, maar wel van artillerie of vliegtuigmunitie 
(vijfhonderd kilogram);

e. begroeiing: dichte begroeiing kan een scherfwerend effect hebben op de werking van 
indirecte wapens. Dit betekent dat er dichter bij eigen troepen kan worden gevuurd.

Genie

Vanaf het begin van de inzet dienen voldoende genisten in het operatietoneel aanwezig te 
zijn. Dan kan zo snel mogelijk worden begonnen met de bouw van veilige uitvalsbases en 
eventuele andere benodigde faciliteiten. De prioriteiten voor de genietroepen dienen op 
het hoogste operationele niveau te worden bepaald. Genietroepen hebben, evenals 
gemechaniseerde eenheden, tijdens de operatie infanteriebescherming nodig.

Zodra de operatie is begonnen, is de eerste prioriteit van de commandant het verbeteren en 
in stand houden van de mobiliteit in de jungle. Normaal gesproken zullen de 
geniemiddelen in eerste instantie hiervoor worden aangewend. Daarna komt het 
tegenwerken van de mobiliteit van de tegenstander. Bij de planning van offensieve en 
defensieve handelingen dient rekening te worden gehouden met de toewijzing van 
genietroepen. Getracht moet worden aan alle eenheden genietroepen toe te voegen. 
Zodoende is er altijd advies en assistentie van genie troepen voor mijnen, valstrikken, 
bunkersystemen en andere hindernissen.

De bouw en het onderhoud van wegen en paden vormen de eerste maatregel om de 
mobiliteit te verbeteren. Mogelijk zware regenval, begroeiing, afwatering en obstakels 
bemoeilijken het verplaatsen van materieel en voorraden. Als wegen en paden eenmaal zijn 
aangelegd, moeten deze regelmatig worden onderhouden.

Er moeten landings- en droppingszones worden aangelegd, om logistiek transport via de lucht 
binnen het operatiegebied te verbeteren. Met training en advies moet het mogelijk zijn 
voor niet-genietroepen deze taak over te nemen.
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Voor het passeren van hindernissen zoals grote rivieren kan advies nodig zijn van genisten 
en is er mogelijk behoefte aan materieel en machines. Zodra materiaal beschikbaar is 
gemaakt voor de bouw van boten, vlotten en kleine bruggen kan de taak doorgaans door 
andere troepen worden afgemaakt. Het overbruggen van hindernissen waar voertuigen 
moeten passeren, dient een taak voor de genie te blijven.

Het ruimen van mijnenvelden in de jungle blijft een genietaak. Genietroepen kunnen ook 
worden ingezet om vijandelijke verdedigingsstellingen te doorbreken.

De genie heeft ook een belangrijke contramobiliteitstaak. Deze taak bestaat uit het 
blokkeren van wegen, het leggen van mijnen en valstrikken en het uitvoeren van 
vernielingen. Het blokkeren van wegen of paden is altijd bijzonder effectief omdat dit de 
vijand vertraagt, zijn bewegingen kanaliseert en mogelijkheden biedt voor tegenacties als 

Een Baileybrug gebouwd door de genie
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een hinderlaag of een luchtaanval. Contramobiliteit kan ook nuttig zijn bij het ontwikkelen 
van een misleidingsplan. Een misleidingsplan dient op het hoogste betreffende niveau te 
worden gecoördineerd.

Genietroepen hebben daarnaast een scala aan andere taken en verplichtingen waar zij hun 
aandacht op moeten richten. In de vroege fasen van een missie hebben deze taken en 
verplichtingen doorgaans betrekking op het opzetten van een veilige basis. Bij operaties in 
tropische omstandigheden zijn de prioriteiten in dit verband over het algemeen:

a. het behandelen, zuiveren en leveren van water. Dit gebeurt in samenwerking met de 
medische autoriteiten;

b. de aanleg van verdedigingsopstellingen, veldversterkingen en beschermde locaties voor 
gevechtsvoorraden;

c. het voorbereiden van geschutsstellingen voor artillerie;

d. het leveren van cartografische en andere terreinmeetdiensten waar nodig.

Inzet snipers

De inzet van snipers voor langere duur is in de meeste gevallen alleen mogelijk met een team 
van acht man. Diverse andere combinaties zijn mogelijk naargelang de opdracht, maar 
rekening moet worden gehouden met het effect van de omstandigheden op het individu, de 
mogelijkheid van verdediging bij vijandcontact en de bemoeilijkte bevoorrading en 
ondersteuning. Als richtlijn kan worden aangehouden: 2-mansteam 48 uur, 4-mansteam 96 
uur, 8-mansteam zeven dagen plus.

Snipers dienen een Sniper Operating Sector (SOS) toegewezen te krijgen. Doorgaans hebben 
snipers de vrijheid om zich binnen deze SOS naar eigen inzicht te bewegen. De inzet van 
andere troepen en vuursteun binnen deze SOS is alleen na nadrukkelijke coördinatie 
mogelijk. Snipers kunnen worden ingezet voor andere taken, zoals harrassment-operaties, stay 
behind-operaties, het uitschakelen van wachtposten tijdens de nadering van een kamp of 
sector, en voor het vergaren van inlichtingen.

Het verdient de voorkeur gebruik te maken van een wapen met geluiddemper met 
subsonische munitie. De schootsafstanden zijn vaak kort tot zeer kort, waardoor er slechts 
een beperkte inzetmogelijkheid is van grotere kalibers voor grotere afstanden. Langere 
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schootsafstanden komen vooral voor in en rond bebouwde gebieden, rivieren, 
gecultiveerde gebieden en hogere terreindelen.

Gebruik van ghillie suits is beperkt. Door de hoge omgevingstemperatuur en de hoge 
luchtvochtigheid kan een ghillie suit leiden tot oververhitting van de sniper. Tijdens een Close 
Target Recce (CTR) kan de ghillie suit eventueel gedurende de nacht gedragen worden. Als de 
tegenstander ‘s nachts met licht zoekt, kan een ghillie suit helpen bij het verhullen van de 
contouren. Afhankelijk van het soort terrein kan het moeilijk zijn zich met een ghillie suit te 
verplaatsen, doordat de jute aan de vegetatie kan blijven hangen. Het dragen van alleen de 
head and shoulders kan voldoende zijn om de eigen aanwezigheid te verhullen. Verder is 
voldoende natuurlijke vegetatie voor camouflage aanwezig.

Een sniper met ghillie suit
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Door de junglespecifieke weersomstandigheden zal materiaal beter en vaker onderhouden 
moeten worden. Er zal rekening moeten worden gehouden met het dubbel meenemen van 
missie-essentiële uitrusting. 

Alle waarnemingsapparatuur kan in de jungle worden gebruikt, er moet echter rekening 
worden gehouden met de dichte vegetatie die het noodzakelijk maakt om een doel zeer 
dicht te naderen.

Special Forces

In Nederland beschikt over Special Forces (SF) die de juiste training, uitrusting en organisatie 
hebben om speciale operaties in de jungle te kunnen uitvoeren. Over het algemeen worden 
zij in het kader van nationale afspraken ingezet voor strategische doeleinden. Bij het 
optreden binnen een bondgenootschap of een coalitie dienen Nederlandse commandanten 
er rekening mee te houden dat andere landen eventueel een ruimere interpretatie van het 
begrip Special Forces hanteren en dat in die landen de rol van dergelijke strijdkrachten 
wellicht niet dezelfde is als in Nederland. De bevelslijn voor Nederlandse SF kan ook 
verschillen van die van andere Nederlandse eenheden.

Er bestaan goede mogelijkheden voor het inzetten van SF in een jungleomgeving, vooral op 
het gebied van het vinden en binden van de vijand. Een mogelijke operationele taak is 
onder andere het aanvallen van de bevelvoeringsfaciliteiten van de vijand om zodoende zijn 
operatietempo te vertragen en zijn cohesie aan te tasten. Mogelijke tactische taken zijn direct 
action, evacuatie- en reddingsopdrachten, verkenningsopdrachten in grensgebieden en 
eventueel gezamenlijk optreden met lokale strijdkrachten.

De inzet van pantservoertuigen

De tropen bieden niet de beste omstandigheden voor pantservoertuigen. Het gebruik van 
pantser in de jungle moet echter niet worden uitgesloten. Alvorens troepen worden 
uitgezonden op een missie in de tropen dient besloten te worden of pantserwagens voor die 
troepenmacht al dan niet bruikbaar zijn. Dat besluit dient te worden gebaseerd op een 
analyse van de typen pantserwielvoertuigen en pantserrupsvoertuigen die op dat moment 
beschikbaar zijn en de aard van de potentiële dreiging.

De lage wieldruk, beperkte bescherming, snelheid en vuurkracht maken bepantserde- en 
verkenningsvoertuigen tot een ideale gevechtseenheid. Bij optreden op wegen, paden en 
open terrein kunnen verkenningsvoertuigen optimaal gebruik maken van hun radio’s, 
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optische apparatuur en warmtebeeldapparatuur om informatie te verschaffen over 
vijandelijke bewegingen en locaties.

In dichter begroeide gebieden zullen sommige van deze capaciteiten afnemen en in 
sommige gebieden zelfs ineffectief worden. Het begeleiden van konvooien en het leveren 
van een snelle reactiemacht zullen altijd tot de routinetaken voor gepantserde en 
verkenningseenheden blijven behoren. Voor militairen in deze rol zijn de uitgestegen 
infanterievaardigheden van essentieel belang.

Voor het verplaatsen met lichte tanks en gepantserde personeelsvoertuigen is vaak een 
aanvullende inspanning van de genie nodig. Hellingen en zachte grond zijn ernstig 
beperkende factoren bij het gebruik van deze voertuigen, zodat voorafgaand aan de inzet 
een degelijke verkenning dient te zijn uitgevoerd. In open terrein kunnen zij offensiever 
worden ingezet en de commandant meer mogelijkheden geven om te manoeuvreren en de 
tegenstander te treffen. Pantserwagens zijn bij gevechten in de jungle ook zeer kwetsbaar 
voor mijnen en valstrikken. Dit is misschien wel de factor die sneller en algemeen gebruik 
van pantserwagens in de jungle nog het meest in de weg staat en mag dus zeker niet worden 
genegeerd of onderschat.

Tijdens verdedigingsoperaties kunnen pantservoertuigen gebruikmaken van hun hoofdbewa-
pening mits er geschikte schootsvelden kunnen worden voorbereid. De mogelijkheden voor 
het opzetten van een tegenaanval met gebruik van pantserwagens zijn weliswaar beperkt, maar 
dienen niet buiten beschouwing te worden gelaten, mits er genoeg tijd is om voorbereidingen 
te treffen. In meer open junglegebieden en cultuurland kunnen tanks en pantservoertuigen 
worden ingezet bij hinderlagen en als ondersteuning bij de versterking of extractie van troepen.

Bij offensief optreden zijn tanks en pantservoertuigen het nuttigst in de vuursteunrol bij het 
vrijmaken van routes, het leveren van vuursteun en de vernietiging van steunpunten. Als 
snelheid en doelmatigheid van essentieel belang zijn, zijn wapens voor directe vuursteun 
hierbij nuttiger dan die voor indirecte vuursteun. Infanteriebescherming is echter een 
kritieke factor voor het slagen van de operatie.

De methode voor de correctie van pantservuur is zeer beperkt. De coaxiale mitrailleur wordt 
gebruikt om het vuur in te schieten op het doel, waarna de tank het doel aangrijpt met hetzij 
de mitrailleur hetzij de hoofdbewapening. Het is mogelijk dat de infanteriecomman dant het 
pantsergevechtsvoertuig zelf niet kan zien, maar hij moet wel een nauwkeurig beeld hebben 
van waar het zich bevindt op basis van het geluid dat door de motor of de bewapening wordt 
geproduceerd, of van aanwijzingen die hij van andere infanteristen in de omgeving ontvangt.
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Inzet overige militaire capaciteiten

Hieronder wordt een aantal bijzondere militaire capaciteiten en uitrustingsstukken 
besproken, deze lijst is echter niet compleet:

a. gebruik van honden. De omstandigheden in de jungle zijn gunstig voor honden. Honden 
worden ingezet ter bescherming van infanterie-eenheden en als speurders. Speurhonden 
zijn vooral effectief onder het bladerdak en kunnen worden ingezet om een tegenstander 
na contact op te sporen;

b. pantserrupsvoertuigen (bijvoorbeeld Viking). Het beschermende pantser, de mobiliteit en de 
vuurkracht die typerend zijn voor dit soort voertuig, kunnen zeer waardevol zijn wanneer 
het terrein en de rupsbanden kunnen worden gebruikt. Het nut ervan als vaste radiobasis, 
vuursteuncentrum, vrachtwagen en algemeen ‘gevechtsvoertuig’ weegt vaak wel op tegen 

Honden kunnen infanterie-eenheden in de jungle ondersteunen
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het potentiële nadeel in moeilijk terrein. Vooropgesteld dat er een goede verkenning 
wordt uitgevoerd, dient dit type voertuig bij de tactische planning niet buiten 
beschouwing te worden gelaten;

c. pantserwielvoertuigen (bijvoorbeeld Patria). Wielvoertuigen zijn meestal minder geschikt voor 
verplaatsing door junglegebieden dan rupsvoertuigen, maar toch kunnen zij nuttig zijn voor 
het leveren van vuurkracht en bescherming op geruimde paden door de jungle of vaste routes 
tussen verdedigde gebieden. Chauffeurs en troepen dienen vooraf afgesproken en geoefende 
procedures te hebben voor de te volgen werkwijze in het geval van vijandelijk contact;

d. explosieven. Het gebruik van claymore-mijnen en andere explosieven (struikeldraadlicht-
seinen en verlichtingspijlen) ter ondersteuning van verdedigende of aanvallende operaties, 
om de tegenstander het gebruik van specifieke terreindelen te ontzeggen of te vertragen, is 
een normaal gegeven in ieder operatiegebied. In de jungle kunnen deze middelen van 
groter belang zijn en kunnen zij de tegenstander buitenproportioneel verstoren;

e. waarnemingsapparatuur. In de jungle vormen de hoge temperaturen en luchtvochtigheid 
gecombineerd met een kort gezichtsveld en zelfs overdag weinig licht voor de militair een 
formidabele uitdaging op het gebied van de waarneming. Zorg dragen dat de 
waarnemingsapparatuur onder deze omstandigheden blijft functioneren, vormt ook een 
zware logistieke belasting. Elektro-optische apparatuur heeft speciale zorg nodig om te 
voorkomen dat er zich een waas vormt op de optische vlakken, en ook al zouden de hoge 
temperaturen de gebruiksduur van accu’s moeten verlengen, de verhoogde 
luchtvochtigheidsgraad heeft juist het tegengestelde effect, tenzij de juiste 
voorzorgsmaatregelen worden genomen. Nachtkijkers zijn oncomfortabel indien zij ’s 
nachts gedurende lange tijd moeten worden gebruikt en overdag zijn ze een extra last die 
moet worden meegedragen. Nachtzichtapparatuur, warmtebeeldapparatuur, 
laserafstandsmeters en satellietnavigatiemiddelen zijn voorbeelden van apparatuur die, 
in de juiste omstandigheden, nuttig zijn voor militaire operaties in de jungle.

2.3.4  LUCHTSTEUN 

Luchtsteun is, onder extreme omstandigheden, een buitengewoon belangrijke vorm van 
gevechtsondersteuning. Hieronder worden eerst de algemene principes en uitgangspunten 
van het geven en inzetten van luchtsteun onder extreme omstandigheden gegeven alvorens 
wordt ingegaan op de luchtsteun bij jungleoptreden. In de Hoofdstukken III en IV zal 
worden volstaan met de specifieke eisen verbonden aan de inzet van luchtsteun bij militair 
optreden in de bergen en onder arctische omstandigheden.
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Algemene uitgangspunten voor de inzet van luchtsteun

Vliegtuigen en helikopters kunnen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de 
mobiliteit en het voortzettingsvermogen van grondeenheden. De mobiliteit van 
grondeenheden is beperkt. Snelle verplaatsingen en logistieke ondersteuning zijn veelal 
alleen mogelijk via bijvoorbeeld waterwegen, te voet en door de lucht. Daarnaast dienen 
bewapende vliegtuigen en helikopters vaker vuursteun te geven aan grondeenheden, 
aangezien de beschikbaarheid van grondgebonden vuursteun afneemt. Het nadeel van het 
gebrek aan goede kaarten of duidelijk herkenbare punten ten behoeve van de navigatie is 
met de komst van satellietnavigatie geminimaliseerd. De vrije keuze voor het inrichten van 
een Forward Operating Base (FOB) of Forward Arming and Refuelling Point (FARP) kan worden 
beperkt door de geografische en topografische omstandigheden. 

Het ingezette vliegend en onderhoudspersoneel dient getraind en geacclimatiseerd te zijn. 
Daarnaast dienen vliegende bemanningen getraind te zijn om voor enige tijd te kunnen 
overleven in het operatiegebied als hun vliegtuig of helikopter is neergestort. De 
nooduitrusting van de vliegende bemanning moet zijn aangepast aan de omgeving. 

De beperkte beschikbaarheid aan geschikte landingsplaatsen voor helikopters of dropzones 
voor airdrops kan nadelige gevolgen hebben voor de mobiliteit en het voortzettingsvermo-
gen van grondeenheden. Bij het plannen en uitvoeren van operaties is de identificatie en zo 
nodig de constructie van geschikte landingsplaatsen of dropzones dan ook een belangrijk 
aandachtspunt. Veelal zal er slechts sprake zijn van relatief kleine landingsplaatsen, ook wel 
Landing Points (LP) genoemd. Deze LPs bieden in de regel plaats aan één helikopter. Wanneer 
geen LP kan worden gecreëerd, kan in de jungle gebruik worden gemaakt van gaten in de 
dichte begroeiing, de zogenaamde ‘winch holes’. Grondeenheden houden tijdens hun 
opmars een overzicht van bestaande, natuurlijk gevormde winch holes, zodat in voorko-
mende gevallen de dichtstbijzijnde winch hole kan worden gebruikt. In noodgevallen kan 
met behulp van explosieven een winch hole worden gecreëerd. In bergachtige gebieden kan 
in sommige gevallen een ‘pinnacle’-landing worden uitgevoerd, waarbij slechts een deel 
van het landingsgestel de grond raakt.

Inzet van vliegtuigen en helikopters

Vliegtuigen en helikopters kunnen worden ingezet voor de volgende taken:

a. transport van personeel en materieel;
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b. verkenningen en artilleriewaarneming;

c. vuursteun;

d. konvooibegeleiding;

e. vliegende commandopost;

f. evacuatie;

g. insertie en extractie van verkennings- en interventie-eenheden;

h. elektronische oorlogvoering.

Het vervoeren van personeel en materieel zal één van de belangrijkste taken zijn. 
Helikopters kunnen personeel op normale wijze embarkeren en debarkeren indien gebruik 
wordt gemaakt van een geschikte landingsplaats. Indien noodzakelijk kan personeel ook 
embarkeren of debarkeren met alternatieve in- en uitstijgmethoden zoals low hover, winching, 
abseilen, SPIE-ops en fastroping. Personeel kan ook boven water worden gedebarkeerd vanuit 
een low hover. Dit kan mét een eigen opblaasbaar vaartuig (soft duck) en/of zonder 
(helo-casting).

Helikopters kunnen materieel zowel intern als extern vervoeren. Bij intern vervoer dient de 
helikopter te landen voor het in- en uitladen. Vanwege de benodigde tijd voor in- en 
uitladen kan dit alleen op een veilige landingsplaats. Bij kleine hoeveelheden kan gebruik 
worden gemaakt van een lier, waardoor de afhankelijkheid van een veilige landingsplaats 
vervalt. Deze methode is ook bruikbaar voor het bevoorraden van grondeenheden die in 
dichtbegroeide gebieden opereren. Bij extern transport kunnen naast reguliere pallets met 
materieel ook grotere objecten (volume), zoals geschut of voer- en vaartuigen worden 
vervoerd. Deze methode maakt het mogelijk om in een kort tijdsbestek het materieel op te 
pikken en af te zetten. De transittijd neemt echter wel toe en is afhankelijk van de 
aerodynamische karakteristieken van de externe lading.

Vliegtuigen kunnen personeel en materieel transporteren tussen geschikte vliegvelden of 
door middel van parachutes droppen boven geschikte dropzones. Vliegtuigen zijn vanwege 
hun grotere laadvermogen en hoge vliegsnelheid in staat grotere hoeveelheden personeel 
en materieel sneller te verplaatsen dan helikopters.
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Helikopters en vliegtuigen kunnen, zowel bemand als onbemand, verkenningen uitvoeren 
boven grote gebieden in relatief korte tijd. De effectiviteit is echter afhankelijk van onder 
andere vliegsnelheid, dichtheid van de begroeiing (in de jungle), omvang van het doel en 
effectiviteit van de gebruikte sensoren (dag en nacht). De effectiviteit neemt bijvoorbeeld 
toe bij lagere vliegsnelheid, maar de kwetsbaarheid ten aanzien van licht 
luchtafweergeschut en draagbare luchtafweersystemen neemt gelijktijdig toe. Veelal is een 
effectieve verkenning alleen mogelijk indien er geen vijandig luchtoverwicht bestaat. 
Helikopters en langzaam vliegende vliegtuigen kunnen worden ingezet voor 
artilleriewaarneming.

Bewapende helikopters en vliegtuigen kunnen in het gehele operatiegebied directe en 
indirecte vuursteun geven aan grondtroepen, in tegenstelling tot grondgebonden 
vuursteun die beperkt verplaatsbaar is. De commandant van de grondeenheden kan met 
behulp van indirecte vuursteun tactische voordelen behalen door de aanvoerlijnen, 
verzamelplaatsen en knooppunten (zoals bruggen en tunnels) van de tegenstander aan te 
laten vallen en/of te laten ontwrichten.

Langzaam vliegende (onbemande) vliegtuigen en bewapende helikopters zijn uitermate 
geschikt om colonnes te begeleiden tijdens verplaatsingen. Mogelijke hinderlagen kunnen 
bijtijds worden onderkend door de route voor de colonne uit te verkennen vanuit de lucht. 
Bovendien kan onmiddellijk directe vuursteun worden gegeven indien de colonne onder 
vijandelijk vuur komt te liggen.

Het aansturen van grondeenheden in compagniesverband of groter kan vanuit een 
vliegende commandopost. Met het oog op vliegduur en laadvermogen zijn 
transportvliegtuigen hiervoor beter geschikt dan helikopters. Essentieel is dat de 
communicatiemiddelen aan boord van de helikopter of het vliegtuig de rol van 
commandopost mogelijk maken. Indien adequaat uitgerust kunnen vanuit de vliegende 
commandopost betere verbindingen met de eenheden op de grond worden onderhouden 
en een goede situational awareness worden verkregen. Ook kan een vliegende commandopost 
dienen als doorzendstation (relay) tussen eenheden op de grond.

Een snelle afvoer van gewonden en slachtoffers is in de meeste gevallen alleen mogelijk met 
helikopters die bij voorkeur zijn ingericht voor medische evacuatie. Het oppikken van 
gewonden en slachtoffers is meestal alleen mogelijk indien een geschikte landingsplaats 
aanwezig is. In enkele gevallen kan, zonodig met een speciale brancard, een gewonde 
worden opgepikt met de hijslier. Begeleiding van de gewonde door een speciaal opgeleide 
redder is daarbij een voorwaarde. Bescherming van de ingezette helikopters door 
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bewapende helikopters en/of vliegtuigen is veelal noodzakelijk om een evacuatie in de 
gevechtszone mogelijk te maken. Afhankelijk van de situatie kan vervolgtransport ook 
worden uitgevoerd door transportvliegtuigen die zijn ingericht voor gewondentransport.

Tactische insertie van kleine verkennings- en interventie-eenheden kan in het gehele 
operatiegebied plaatsvinden met helikopters en vliegtuigen. Het verrassingseffect en het 
snel uitvoeren van de insertie, indien noodzakelijk met speciale technieken zoals fastroping, 
SPIE-ops, abseilen en per parachute, beperken de kwetsbaarheid van de helikopters of 
vliegtuigen en de korte blootstelling aan de tegenstander bevordert het onopgemerkt 
ontplooien van de eenheid. Omgekeerd kan de eenheid na het uitvoeren van een missie 
weer worden opgepikt, indien noodzakelijk met behulp van SPIE-ops of winching. Waar nodig 
dienen bewapende helikopters of vliegtuigen de extractie te ondersteunen door het met 
vuursteun onderdrukken van vijandelijke eenheden.

Extractie van een eenheid door een Britse helikopter

79



Helikopters en vliegtuigen die zijn uitgerust voor elektronische oorlogvoering kunnen 
effectief worden ingezet om vijandelijke intenties te onderkennen en vijandelijke 
communicatienetwerken te bestrijden door ze te storen. Hierbij dient wel rekening 
gehouden te worden met de mogelijke afscherming van signalen door bijvoorbeeld bergen. 
Een goede positionering van het vliegtuig of de helikopter is daarom essentieel. 
Concentraties van meerdere vijandelijke eenheden leiden veelal tot een toename van 
informatie-uitwisseling via draadloze communicatienetwerken. Tijdige onderkenning van 
deze toename biedt de mogelijkheid tot verstoring van de opbouw, voorbereiding en 
uitvoering van vijandelijke operaties. Aangezien grondeenheden in bijvoorbeeld een 
jungleomgeving voor hun informatie-uitwisseling afhankelijk zijn van draadloze 
communicatienetwerken kan een tactisch voordeel worden verkregen indien deze 
draadloze communicatienetwerken kunnen worden gestoord.

Luchtsteun in de jungle

Het opereren met helikopters en vliegtuigen in junglegebieden vergt geen specifieke 
aanpassingen aan het materieel, behoudens het prepareren voor de hoge luchtvochtigheid. 
De dichte begroeiing minimaliseert het effectieve gebruik van (elektro-)optische sensoren 
en vormt tevens een dempend effect bij de inzet van wapens. Anderzijds levert het 
dempende effect van de dichte begroeiing een tactisch voordeel op, aangezien het geluid 
van helikopters en vliegtuigen minder ver doordringt. Het verrassingseffect van 
luchtoperaties wordt daardoor versterkt. Helikopters die zijn uitgerust met een hijslier 
kunnen in de jungle worden uitgerust met een jungle penetrator om hijsoperaties uit te 
voeren door dichtbegroeid bladerdak. Defensie beschikt momenteel niet over een jungle 
penetrator.

Het klimaat in junglegebieden heeft vanwege de hoge temperaturen een nadelig effect op 
de prestaties van helikopters en vliegtuigen. De beschikbare nuttige lading van helikopters 
en vliegtuigen wordt hierdoor beperkt. Voor vliegtuigen is de beperking wat betreft nuttige 
lading mede afhankelijk van de lengte van de beschikbare startbanen. Het effect op 
helikopters kan indien mogelijk enigszins worden beperkt door het gebruik van speciale 
starttechnieken, mits de startlocatie dit mogelijk maakt.

De hoge temperaturen en luchtvochtigheid beperken het effectieve gebruik van sensoren 
die werken met thermal imaging. Perioden met zware regenval kunnen effect hebben op 
vliegoperaties vanwege slecht zicht en lage wolkenbasis. Tropische onweersbuien en 
stormen kunnen gevaar opleveren voor alle vliegbewegingen.
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In de jungle worden accuratesse en effectiviteit van de inzet van vliegende eenheden voor 
vuursteun beperkt door het effect van de dichte begroeiing op de doelsaanwijzing, de 
doelsmarkering en de uitwerking van de vuursteun. Het geven van directe vuursteun aan 
grondeenheden die in vuurcontact zijn met vijandelijke eenheden, kan vanwege de 
beperkte zichtbaarheid in de dichtbegroeide jungle het risico vergroten van blue-on-blue. 
Correcte procedures, gekwalificeerde Forward Air Controllers (FAC) en visuele middelen om de 
locatie van eigen eenheden te markeren (zoals rookmarkering of lichtsignalen), dienen 
gebruikt te worden om het risico te reduceren. Alleen in lichtbegroeide gebieden kunnen 
bewapende helikopters zelfstandig doelen aanvallen.

2.3.5  VERBINDINGEN

Voor een efficiënte en effectieve planning en uitvoering van een jungleoperatie is 
informatieoverdracht van groot belang. Derhalve dient een robuuste 
verbindingsorganisatie, met het daarbij behorende verbindingspersoneel en –materieel, te 
worden gepland en opgezet. 

Betrouwbare informatie- en communicatiediensten tussen uitgezonden of oefenende 
eenheden en Nederland (rear link) is noodzakelijk. Niet alleen om operationele, logistieke en 
administratieve redenen, maar ook uit oogpunt van personeelszorg. Rear link-verbindingen 
bestaan zowel uit beveiligde als onbeveiligde telefoon- en datalinks. De verbindingen 
moeten robuust zijn en voor elke verbinding moet een back-up aanwezig zijn.

Gevoelige elektronische apparatuur als een computer, een modem, enz. is niet of slecht 
bestand tegen de temperatuur en de luchtvochtigheid die wordt aangetroffen in de jungle. 
Tijdens verkenningen naar locaties waar deze operaties worden uitgevoerd, dienen 
geconditioneerde ruimten ten behoeve van de staf of de commandopost te worden 
geclaimd.

Tactische verbindingen

Informatie-uitwisseling ten behoeve van de coördinatie van de operatie tussen de 
organiserende staf en deelnemende eenheden en/of tijdens de tactische fase tussen 
deelnemende eenheden onderling geschiedt middels Combat Net Radio-verbindingen. 
Derhalve dienen communicatiemanagers en uitvoerend verbindingspersoneel zich bewust 
te zijn van de invloeden die een jungleomgeving heeft op radiocommunicatie.
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De primaire jungle wordt gekenmerkt door relatief weinig begroeiing op de grond maar een 
zeer dicht bladerdak of canopy. Bij secundaire jungle is de grond daarentegen vaak dicht 
begroeid en is de canopy een stuk minder dicht. Dicht gebladerte, bomen en struiken 
dempen radiogolven in het gehele elektromagnetische spectrum. Hoe hoger de gebruikte 
frequentie, hoe groter de demping. Hierdoor zijn reguliere planningsafstanden voor 
manpacked radio’s, HF (twintig kilometer) en VHF (twaalf kilometer) niet meer valide. De 
overbrugbare afstanden in de jungle zijn door demping significant kleiner; in extreme 
gevallen tot enkele honderden meters.

In geografisch opzicht worden primaire en secundaire junglegebieden gekenmerkt door het 
gegeven dat ze op of relatief dicht tegen de evenaar aan liggen. Deze eigenschap heeft een 
positief effect op HF skywave-verbindingen. Dit wordt makkelijker en de kans op verbinding 
neemt aanzienlijk toe. Anderzijds is de invloed van atmosferische ruis op HF-verbindingen 
ook het grootst in deze gebieden.

Communicatiemanagers dienen de navolgende overwegingen in hun planning voor 
jungleoperaties mee te nemen. Voor de specifieke handelingen om de verbindingen onder 
jungleomstandigheden te optimaliseren wordt verwezen naar het Handboek Jungle:

a. HF-verbinding. Maak een bewuste keuze, afhankelijk van de te overbruggen afstand, tussen 
groundwave- of skywave-propagatie;

b. VHF-verbinding. Verbindingen in dit deel van het elektromagnetische (EM)-spectrum 
ondervinden aanzienlijke demping door de jungleomgeving. Hierdoor neemt de 
maximale afstand die met een VHF-verbinding kan worden overbrugd af;

c. UHF. Verbindingen in dit deel van het EM-spectrum ondervinden zeer ernstige demping 
door de jungleomgeving. Met betrekking tot UHF-communicatie geldt:

(1) UHF Ground. In secundaire jungle dienen UHF Inter- of Intrateam-verbindingen te 
worden vermeden in verband met de grote demping door de begroeiing.

(2) UHF Ground-Air. Zowel in primaire als secundaire jungle is dit goed mogelijk. De canopy 
laat voldoende EM-energie door om Ground-Air-verbindingen tot stand te brengen.

(3) UHF MilSatcom. Zowel in primaire als secundaire jungle is dit goed mogelijk. De canopy 
laat voldoende EM-energie door om UHF MilSatcom-verbindingen te onderhouden.
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d. Kabels. Het gebruik van kabels (bijvoorbeeld glasvezel) is binnen bepaalde scenario’s een 
uitstekend alternatief. Wel zijn de navolgende randvoorwaarden van kracht:

(1) het leggen van kabels, vooral in secundaire jungle, is uitermate inspannend en dient 
beperkt te blijven tot minimale afstanden;

(2) de kabels dienen onder observatie of binnen een (administratief ) kamp te liggen;

(3) de kabels dienen voorzien te zijn van goede bescherming voor connectiepunten tegen 
weersomstandigheden en luchtvochtigheid;

(4) kabels dienen van de grond aangebracht te worden.

Bij artillerieverbindingen ligt de nadruk op kortbereik UHF- en VHF-radionetwerken en in 
combinatie met de bijbehorende vuurleidingsapplicatie kunnen deze een zwakke schakel 
vormen in het leveren van accurate en tijdige vuursteun in junglegebieden. Line of Sight (LOS) 
voor VHF-radio is niet altijd mogelijk en de meeste computers zijn afhankelijk van hun 
accu, die in jungleomstandigheden snel leeg kan raken.

2.3.6  INLICHTINGEN

Inlichtingenvergaring in de jungle zal doorgaans door mensen geschieden. Dat kunnen 
verkenners zijn maar ook de lokale bevolking. Verkenning vanuit de lucht is beperkt 
bruikbaar in geval van primaire en secundaire jungle. Het gebruik van Unmanned Aerial 
Vehicles (UAVs) in combinatie met radar zou waardevol kunnen zijn in de volgende gebieden:

a. rivieroperaties. Een UAV, uitgerust met warmtebeeldsensor, kan een prima combinatie 
vormen met een patrouillevaartuig op de rivier;

b. mangroves en moerassen. Bijvoorbeeld om bergplaatsen te zoeken. Infanterie-eenheden 
kunnen dan gericht actie ondernemen;

c. secundaire jungle en gecultiveerde jungle om menselijke activiteiten op te sporen;

d. kustlijn om maritieme activiteiten op te sporen.

Gevoelige volg- en opsporingsapparatuur kan worden ingezet om posities van een 
tegenstander op te sporen. Lokale omstandigheden kunnen de effectiviteit aanzienlijk 
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beïnvloeden. Geluidmeetapparatuur heeft een bewezen veelzijdigheid, met name bij 
gebruik in combinatie met radar.

2.3.7  BESCHERMING (FORCE PROTECTION)

De jungle voorziet de vijand in de mogelijkheid een gedekte route te nemen die tijdige 
waarneming in de weg kan staan. Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de beveiliging 
moeten voorkomen dat de vijand hier voordeel uit kan halen, bij zowel een verkenning als 
een aanval. De volgende maatregelen dienen te worden genomen:

a. waarnemingseenheden. Screening en covering forces, die ook bijdragen aan de voorwaartse 
diepte van de verdediging, zijn de ogen en de oren van de defensieve eenheid;

b. actieve patrouillegang. Het terrein tussen de screening en covering forces en de defensieve 
posities kan door een actieve patrouillegang worden gedomineerd. Hiermee wordt de 
tegenstander de mogelijkheid ontzegd tot verkennen, infiltreren, het inrichten van een 
verzamelgebied;

c. wachtposten en luisterposten. Wachtposten en luisterposten moeten worden ingezet om 
verrassingsaanvallen te voorkomen.

Bij het creëren van alternatieve posities moet de commandant zwaar laten wegen dat de 
eigen eenheid bij de verplaatsing naar de alternatieve positie kan worden beperkt en dat 
een tegenstander de alternatieve posities kan infiltreren.
 
De jungle biedt de mogelijkheid om verdedigende posities van dichtbij te verkennen. De 
tactische waarde van het gebruik van dummyposities is in de jungle beperkt. Sterker nog, 
dummyposities kunnen zelfs de eigenlijke verdedigingsposities prijsgeven! Ook 
vrijgemaakte paden in de verdediging kunnen een tegenstander helpen bij het vinden van 
de verschillende posities binnen de stelling. Echter, de neiging om paden te volgen, en dus 
gekanaliseerd te worden, werkt het succesvol gebruik van hinderlaagtactieken door de 
eenheden in de verdediging in de hand. Om onderkenning van posities binnen de 
verdediging te voorkomen kan men een strikte sporendiscipline handhaven en een 
misleidend sporenplan creëren.

De beveiliging van de commandopost is essentieel. Het hoofdkwartier is een belangrijk 
doelwit voor de vijand die met onder meer raids of indirect vuur probeert de bevelvoering te 
ontwrichten. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn commandoposten binnen de 

84



infanterieposities onder te brengen. Extra infanterie-eenheden moeten worden ingezet 
voor de beveiliging van een commandopost.

2.3.8  LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

De logistieke ondersteuning in en naar het operatiegebied vormt waarschijnlijk de 
moeilijkste en meest frustrerende taak waarvoor de logistieke staf wordt gesteld. 
Conventionele bevoorradingsmethodes, vaak afhankelijk van gemotoriseerd transport, zijn 
vaak niet uitvoerbaar. De verschillende methodes die wel mogelijk zijn, worden hieronder 
besproken.

a. Wegen/paden. Wegen die in alle weersomstandigheden begaanbaar zijn, zijn in de jungle 
zelden te vinden. Bij paden is er snel sprake van spoorvorming en erosie. Bij zware 
regenval worden paden snel onbegaanbaar en zal de genie een grote inspanning moeten 
leveren om deze operationeel te houden. De inzet van lokale arbeid voor 
wegwerkzaamheden kan helpen de route open te houden, maar in de vroege fasen van de 
operatie zullen logistieke verplaatsingen over wegen of paden waarschijnlijk beperkt 
mogelijk zijn totdat adequaat wegenonderhoud kan worden uitgevoerd;

b. Spoorwegen. Deze zijn meestal beperkt tot het laagland en de kustgebieden en bestaan 
vaak maar uit één lijn die aangelegd is om de landbouwgewassen naar havens of 
spoorweghoofden te transporteren. Buiten het onderhoudsgebied dient het gebruik van 
een spoorlijn echter te worden beschouwd als een bonus en niet als pijler van het 
logistiek plan;

c. Waterwegen. Riviermondingen en rivieren kunnen een economisch middel zijn om 
voorraden de jungle in te verplaatsen. Militaire vaartuigen en amfibische voertuigen zijn 
hiervoor geschikt. Deze kunnen eventueel worden aangevuld met lokale vaartuigen en 
met vlotten die van inheems materiaal worden gebouwd. Afgezien van mogelijke 
problemen met diepgang en ondieptes zijn boten kwetsbaar voor aanvallen vanaf de 
oever, vaak vanuit de dichtbegroeide jungle. Het is niet mogelijk de oever volledig te 
beveiligen, dus dient het risico van een dergelijke onderneming zorgvuldig te worden 
beoordeeld bij het plannen van dit type logistieke route;

d. Bevoorrading door de lucht. Luchttransport kan worden gebruikt om veel van de beperkingen 
van het vervoer over de grond weg te nemen. Transporthelikopters zijn zeer geschikt voor 
de bevoorradingstaak en kunnen op kortere afstanden worden ingezet, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van hun kortere omlooptijd om het tempo van de bevoorrading te 
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verhogen. Voorraden kunnen ook worden afgeworpen door fixed-wing vliegtuigen of 
vanuit helikopters naar beneden gelierd worden om afgelegen of onbereikbare locaties in 
de jungle te bevoorraden. Ten slotte is er bevoorrading door middel van een 
‘jungleparachute’, waarbij een lading aan een band van ongeveer vijftig meter onder een 
parachute wordt gehangen. Op deze manier kan de lading door het bladerdak heen 
dringen zonder dat de parachute verstrikt raakt;

e. Lastdieren. Ondanks de vooruitgang in militaire mobiliteit kan het gebruik van lastdieren 
nog steeds nuttig zijn om voorraden en goederen te vervoeren. Muildieren, ezels, 
paarden en olifanten kunnen nog altijd zeer nuttige diensten leveren, mits men weet hoe 
ze het best kunnen worden ingezet. Lokale begeleiders dienen waar mogelijk ingezet te 
worden. Dit bespaart personeel en zal waarschijnlijk de omlooptijd verkorten. Essentieel 
is dan echter de controle op de begeleiders, de aanvoer van voer en de beschikbaarheid 
van enige diergeneeskundige ondersteuning; dit om de effectieve inzet van de dieren te 
garanderen. Aan het front kan echter blijken dat deze dieren en hun begeleiders eerder 
een belemmering dan een voordeel opleveren;

f. Dragers. Op sommige locaties kan de inzet van dragers om voorraden te vervoeren een 
mogelijkheid zijn. Hoewel langzaam en arbeidsintensief kan deze vervoersmethode toch 
zeer nuttig zijn.  Er zijn echter enkele nadelen aan verbonden, die soms zeer moeilijk op 
te lossen zijn. De veiligheid, de voedselvoorziening en de bescherming van de dragers zijn 
hier voorbeelden van.

Gevechtsvoorraden

In het operatiegebied dienen voldoende voorraden aanwezig te zijn om te voorzien in de 
essentiële gevechtsbehoeften (rantsoenen, munitie en de nodige medische artikelen). 
Artikelen met een hoge omloopsnelheid (kleding, laarzen, basisgevechtsuitrusting en 
eventueel beschermende kleding tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire 
((CBRN)) stoffen) dienen ook voldoende voor handen te zijn.

In de tropische omgeving dient de voorraad die op eenheidsniveau wordt aangehouden ook 
berekend te zijn op de mogelijkheid dat een tegenstander of het weer de aanvoerroute voor 
langere tijd onbruikbaar maakt.

a. Munitie. Het beperkte waarnemingsvermogen en de moeilijkheden bij de doelopsporing 
leiden tot een groter gebruik van munitie, met name van gekleurde rook en 
fosformunitie. Voor de bouw van verdedigingslocaties zijn ook springstof en andere 
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soorten pyrotechnische middelen nodig. De beveiliging en het beheer van voorraden 
nemen waardevolle mankracht in beslag. Als munitie en explosieven door de lucht 
kunnen worden aangevoerd, kan een beperkte voorraad worden aangehouden.

b. Brandstof, Oliën en Smeermiddelen (BOS)/Milieuonvriendelijke Stoffen (MOS). In de voorste linie zal 
slechts een beperkte behoefte aan voertuigbrandstof zijn, daarentegen zal er een 
aanzienlijke behoefte aan bulkhoeveelheden brandstof zijn voor de helikopters en 
vliegtuigen. Bulkbijtanken is doorgaans een geschikte oplossing. Hiervoor kunnen 
verpakte brandstof of door de lucht vervoerbare brandstofcontainers gebruikt worden. De 
verontreiniging van brandstof door luchtvochtigheid gecombineerd met vervuiling en 
het altijd aanwezige brandgevaar maakt dat de opslag van brandstof een potentieel 
ernstig (logistiek) probleem vormt, dat gemakkelijk de operationele capaciteit zou 
kunnen beïnvloeden.

De opslag van voorraden

Hoewel alle voorraden dienen te worden behandeld zodat zij bestand zijn tegen de 
tropische omstandigheden, blijft zorgvuldige aandacht voor de optimale opslag van 
voorraden essentieel. De opslag van voorraden, in depots en binnen het 
bevoorradingssysteem, is de verantwoordelijkheid van de bevoorradingsdienst. Deze geeft 
technische instructies uit en haar bevoorradingseenheden kunnen advies geven met 
betrekking tot opslageisen. De opslag van voorraden in eenheidsgebieden is de 
verantwoordelijkheid van de eenheid in kwestie.

Hete en vochtige omstandigheden kunnen snelle aantasting van voorraden veroorzaken door 
absorptie van vocht, verrotting, roest en schimmels. Aanvullende maatregelen dienen te 
worden getroffen om de aantasting van voorraden in opslag tot een minimum te beperken.

Eenheden die mogelijk voorraden moeten aanhouden, moeten voldoende bijlen, wiggen 
en touwmateriaal bij zich hebben om lokale materialen te kunnen gebruiken. Standaard 
opslagplaatsen, tentenmateriaal en gezaagd stuwmateriaal zullen zelden beschikbaar zijn in 
het voorterrein en dus dienen lokale middelen gebruikt te worden, zoals:

a. hele of gespleten boomstronken als stuwmateriaal;

b. dekzeilen die worden opgezet op frames van lokaal hout;

c. schuilplaatsen met dakbedekking van lokaal materiaal.
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Aantasting kan snel optreden, ook van voorraden die normaal gesproken niet aan bederf 
onderhevig zijn. Zelfs bij eenheden die slechts kleine voorraden hebben dient het volgende 
in acht te worden genomen:

a. frequente inspectie van de voorraden is nodig om aantasting tijdig te ontdekken;

b. uitrusting in opslag (met name wapens) kan sneller worden aangetast dan wanneer deze 
is uitgegeven of in gebruik is. Uitrusting die bij de eenheid is opgeslagen dient regelmatig 
geïnspecteerd en onderhouden te worden;

c. er dient gelet te worden op dat uitrusting die wordt ingeleverd of uit gebruik is genomen, 
geschikt is voor opslag;

d. om te voorkomen dat uitrusting zo lang is opgeslagen dat aantasting optreedt, is een 
hoge omloopsnelheid van de voorraden benodigd. Er moet met name voor worden 
gezorgd dat de voorraden onderop en achteraan in de stapels niet zo lang opgeslagen 
blijven dat ze onbruikbaar worden.

Overdekte opslag van voorraden in de jungle
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Naast extra veiligheids- en beveiligingsoverwegingen zijn alle maatregelen voor de juiste 
opslag van voorraden ook voor munitievoorraden van toepassing. De logistieke steun, 
benodigd voor artillerie-eenheden in junglegebieden, zal meestal zeer aanzienlijk zijn en 
zal de middelen en vindingrijkheid van het logistiek personeel danig op de proef stellen. 
Veel zorg en aandacht moet worden besteed om ervoor te zorgen dat op de basislocaties in 
het operatiegebied voldoende munitievoorraad is voor operationele inzet.

Onderhoud van materieel en uitrusting

Door het klimaat en het terrein is het onderhoud aan en de reparatie van voertuigen en 
uitrusting moeilijker en tijdrovender. Elektronische apparatuur is erg gevoelig voor 
luchtvochtigheid en het kan praktischer zijn dit type apparatuur permanent ingeschakeld te 
laten om de gevaren van condens door vochtige omstandigheden te vermijden. Motoren 
raken oververhit, wapens corroderen en regelmatige onderhoudsbeurten zijn vaak moeilijk 
te realiseren. Hoewel een vooruitgeschoven reparatiesysteem in andere operatiegebieden 
gebruikelijk is, kan het in de jungle toch praktischer zijn de reservevoorraad voor het 
belangrijkste materieel en de belangrijkste uitrusting te vergroten en een 
vervangingssysteem te hanteren. Hierbij kan belangrijk materiaal beter worden gerepareerd 
in een veiliger omgeving. Helikopters kunnen dit proces aanzienlijk versnellen.
 
2.4 OPERATIES

In dit deel worden het offensief en het defensief optreden in de jungle behandeld. Een 
aparte paragraaf is gewijd aan het rivieroptreden in de jungle.

2.4.1  OFFENSIEF OPTREDEN

Bij offensief optreden in de jungle of in dichtbegroeid terrein zijn de beperkte waarneming 
en de beperkte mobiliteit belangrijke factoren . De mogelijkheden van een commandant 
voor volledige verkenning en grondige identificatie van doelen en routes zullen beperkt 
zijn. Ook het gebruik van indirecte vuursteun en luchtsteun wordt gehinderd.

Het bepalen en vasthouden van de richting is moeilijk. Aanvullende beheersmaatregelen 
zijn derhalve noodzakelijk:

a. om botsing en verwarring tussen flankerende aanvalseenheden te vermijden, kan aan 
iedere eenheid een eigen rookkleur worden toegekend, die wordt gebruikt om de flanken 
van de eenheid te markeren;
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b. om te zorgen voor effectieve en snelle onderlinge herkenning wanneer onderdelen een 
doel via verschillende routes benaderen (hoewel dergelijke situaties indien mogelijk 
vermeden dienen te worden).

Nadat de aanval van start is gegaan, kunnen verplaatsingsbeperkingen de inzet van 
reserve-eenheden belemmeren. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de 
positionering van reserve-eenheden.

Tropisch dichtbegroeid terrein biedt vele kansen om gebruik te maken van het 
verrassingselement, en maakt nabije en precieze verkenningsoperaties met behulp van 
bekwame patrouilles mogelijk. Tegelijkertijd creëert het omstandigheden waarin de 
intenties en operaties van de eigen troepen gecompromitteerd kunnen worden. Het effect 
van een kleine troepenmacht zal dikwijls buitenproportioneel groot zijn. Eenheden en 
onderdelen krijgen regelmatig de kans om te manoeuvreren. Alle troepen dienen op de 
hoogte te zijn van het plan van de hogere commandant, zodat eigen initiatief kan worden 
ontplooid en de mogelijkheden doeltreffend kunnen worden uitgebuit.

Statische waarnemingsposten zullen normaal gesproken niet in staat zijn voldoende 
informatie over vijandelijke verplaatsingen en vijandelijk terrein te leveren. Om de 
vijandige posities en zijn sterke en zwakke punten te bepalen zullen actieve, gerichte 
patrouilles noodzakelijk zijn.

Wanneer zelfs gedurende korte tijd het contact met de vijand wordt verloren, kan dit 
ingrijpende gevolgen hebben voor de operatie. De vijand kan zich gedurende deze periode 
terugtrekken of hergroeperen, waardoor herstel van het contact verlies van tijd, inspanning 
en manschappen met zich mee kan brengen. Waarneming en voorbereidend vuur kunnen 
ineffectief worden. Daarom moet er, zodra de commandanten voldoende informatie tot 
hun beschikking hebben om plannen te kunnen opstellen, voortdurend agressief worden 
gepatrouilleerd om het contact in stand te houden.

In een tropische omgeving kunnen de sterkere nadruk op patrouillering en beveiliging van 
de aan- en afvoerlijnen en de voorafgaande operaties om verzamel- en uitgangsgebieden 
veilig te stellen, tot gevolg hebben dat de strijdmacht verspreid en gebonden zal zijn op 
momenten dat concentratie voor de commandant juist het belangrijkst is. Daarom moet 
ervoor worden gewaakt dat de mankracht die aan deze taken wordt gebonden niet groter is 
dan wat minimaal voor een effectieve uitvoering is vereist.
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Ten aanzien van de timing van de operatie, dient met het volgende rekening te worden 
gehouden:

a. Verplaatsing bij nacht. In dichtbegroeid terrein zal verplaatsing bij nacht geen wezenlijk 
betere zichtdekking opleveren aangezien de waarneming als gevolg van de vegetatie reeds 
ernstig wordt belemmerd. Beheersing en coördinatie kunnen echter zeer moeizaam zijn 
in het donker en nachtelijke aanvallen dienen uitsluitend door goed getrainde, ervaren 
troepen te worden uitgevoerd;

b. Timing van aanvallen. Dichtbegroeid terrein kan adequate dekking bieden, ook bij daglicht. 
Wel kan worden geprofiteerd van de duisternis voor de benadering van het doel, om 
vervolgens bij dageraad tot de aanval over te gaan. De aanwezigheid van licht maakt 
beheersing van de aanvalsbeweging en het hergroeperen eenvoudiger. Bij een aanval aan 
het eind van de dag verloopt de benadering van het doel gemakkelijker en vindt de 
feitelijke aanval onder dekking van de duisternis plaats.

Verplaatsingssnelheid

Indien leidende eenheden gedwongen zijn zich een weg te banen door de ondergroei zal de 
verplaatsing zeer langzaam verlopen en moet rekening worden gehouden met de gevolgen 
van vermoeidheid. Met de tijdsfactor dient ook zorgvuldig rekening te worden gehouden bij 
het afstemmen van de planning van dekkingsvuur met die van de aanval;  mogelijk moet 
hier gericht op worden geoefend.

Routes vanuit de verzamelgebieden en uitgangsgebieden, en startlijnen dienen duidelijk 
gemarkeerd te zijn. De aanvalsas dient of gemarkeerd te zijn of in de vorm van een 
kompasrichting te zijn gespecificeerd.

De beheersing is beter wanneer de voortgang rechtstreeks vanuit het hoofdkwartier kan 
worden waargenomen, maar in dichtbegroeid terrein is dit niet altijd mogelijk. Daarom 
dient er voor informatie over de voortgang van het gevecht meer te worden vertrouwd op 
radioverkeer en andere communicatiemiddelen. De locatie van een hoofdkwartier dient 
zodanig te worden gekozen dat deze voldoende zichtdekking biedt maar tegelijkertijd 
effectieve radiocommunicatie mogelijk maakt en eenvoudig kan worden gevonden door 
ordonnansen. Situering in de nabijheid van markante terreinkenmerken kan het laatste 
bevorderen, waarbij wel voldoende rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid 
dat al te markante kenmerken de tegenstander kan helpen bij plaatsbepaling of een Named 
Area of Interest (NAI) of Target Area of Interest (TAI) kunnen zijn. Indien een aanval in meerdere 
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fasen verloopt, kan het voor de commandant, om over optimale beheersing te beschikken, 
wenselijk zijn zich naar tussenliggende doelen te verplaatsen zodra deze zijn veiliggesteld.

Bestaande wegen en paden worden vaak aangemerkt als essentieel terrein; vaak bevinden er 
zich verdedigingsposities aan weerszijden, met betrekkelijk nauwe fronten en aanzienlijke 
diepte. Frontale aanvallen en pogingen tot doordringing van dergelijke posities zullen 
slechts geringe kans van slagen hebben, tenzij zeer zware vuursteun beschikbaar is. Wel zijn 
er mogelijkheden voor omvatting of infiltratie.

Vuursteun

Close Air Support (CAS) kan worden geleverd door vliegtuigen of aanvalshelikopters. De inzet 
hiervan kan echter worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt door 
weersomstandigheden. De volgende lucht-grondwapens kunnen worden ingezet: ongeleide 
munitie, geleide munitie en boordgeschut.

Vanwege het mogelijk grote vernietigingseffect en vanwege het feit dat ongeleide munitie 
minder nauwkeurig is, gelden grotere veiligheidsafstanden voor onbeschermde troepen 
dan bij grondvuursteunmunitie. Soms is het noodzakelijk dat troepen die in 

Hergroepering na een succesvolle aanval
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gevechtscontact zijn zich terugtrekken van het doel zodat ze zich op de vereiste 
veiligheidsafstand bevinden. De tegenstander moet ervan worden weerhouden een tactiek 
van nabije omvatting toe te passen door zich in de nabijheid van de eigen troepen te 
bewegen en te handhaven. Dit maakt veilig gebruik van ongeleide munitie onmogelijk. 
Soms is het noodzakelijk vijandelijke en achtergelaten eigen posities met grondvuur aan te 
grijpen om de tegenstander te binden en de eigen troepen de gelegenheid te geven zich 
terug te trekken voordat de luchtaanval begint.

De doelen en posities van eigen troepen in dichtbegroeid terrein zullen vanuit snel 
vliegende fixed-wing vliegtuigen dikwijls niet goed te onderscheiden zijn. Aanvallen met 
fixed-wing toestellen met ongeleide munitie zullen vaak worden beheerst of gecoördineerd 
door een voorwaartse luchtwaarnemer in de lucht, die communiceert met zowel de 
voorwaartse grondtroepen als de aanvalsvliegtuigen.

Bij een bombardement kunnen er rondom het doel veel bomen omvallen, en grote kraters 
en brand ontstaan. Hierdoor kunnen de waarnemings- en schootsvelden aanmerkelijk 
groter worden, maar omgevallen bomen en bomkraters kunnen de verplaatsing ook 
aanzienlijk bemoeilijken. In dit verband kan het nodig zijn munitie te gebruiken die niet al 
bij contact met het bladerdak detoneert.

Deze wapens worden afgevuurd door fixed-wing of rotary-wing vliegtuigen en zijn geschikt 
voor het vernietigen van puntdoelen voor zover deze kunnen worden geïdentificeerd. 
Problemen met doelopsporing en geleiding, en met de identificatie van eigen troepen 
kunnen worden beperkt door alleen gebruik te maken van helikopters of onbemande 
vliegtuigen.

Fixed-wing en rotary-wing vliegtuigen zijn vaak uitgerust met boordkanonnen of -mitrailleurs. 
Deze wapens kunnen een destructief en neutraliserend effect sorteren met betrekking tot 
oppervlaktedoelen, maar het gebruik ervan wordt beperkt door problemen in verband met 
doelopsporing en identificatie van eigen troepen, en door de korte duur van het 
neutraliserende effect.

Tactisch opererende aanvalshelikopters kunnen in nauwe samenwerking met grondtroepen 
nabije en nauwkeurige vuursteun leveren. Hun mobiliteit biedt ze betere mogelijkheden 
voor waarneming en doelopsporing dan waarover grondtroepen beschikken en ze kunnen 
ook in nabijheid van eigen aanvallende troepen vijandelijke doelen vernietigen of 
neutraliseren.
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De uitvoering van een aanval

Hoewel een aanval in dichtbegroeid terrein zich doorgaans over een nauw front zal 
afspelen, zal er een zekere mate van verspreiding optreden. Dit komt doordat routes worden 
gekozen waar men kan profiteren van de veranderingen in vegetatie met het oog op 
bijvoorbeeld waarneming, dekking of navigatie, wat de beheersing ten goede komt.

Door de dekking die de vegetatie biedt is het mogelijk om reservetroepen reeds voor het 
begin van de aanval ver voorwaarts te positioneren, op een plaats die het meest gunstig is 
voor hun toekomstige inzet en van invloed kan zijn op het verloop van de strijd. Reserve-
eenheden zullen de aanvalseenheden in de regel op korte afstand volgen. Een voordeel 
hierbij is dat de tussenliggende doelen door de reservetroepen worden bezet, zodat wordt 
voorkomen dat vijandelijke troepen die erin zijn geslaagd de flank van de aanval te 
ontlopen, deze posities opnieuw kunnen innemen nadat de aanvalseenheden verder zijn 
getrokken. Gidsen moeten voorkomen dat de aanvalsmacht en reserve-eenheden zich 
mengen.

Dichtbegroeid terrein biedt kleine vijandelijke groepen mogelijkheden om verborgen te 
blijven en kleine posten kunnen door aanvalseenheden over het hoofd worden gezien. 
Kleine verzetshaarden die nog aanwezig zijn nadat de aanvalseenheden verder zijn 
getrokken, kunnen een ontregeling veroorzaken die niet in verhouding staat tot hun 
grootte. Daarom valt zuivering van ieder aanvalsdoel gewoonlijk onder de 
verantwoordelijkheid van de aanvalseenheid waaraan het betreffende doel is toegekend. 
Hiertoe dienen de grenzen van de inzet te zijn benoemd en bekend te zijn.

Indien de doelen eenvoudig te identificeren zijn, zijn de grenzen van de inzet dat mogelijk 
ook. Wanneer het doel niet eenvoudig te identificeren is, is de voorwaartse commandant 
het best in staat om dan de grens van inzet te bepalen. Voor de voortzetting dienen 
voorwaartse aanvalseenheden ingezet te worden, omdat zo het contact met de tegenstander 
wordt gehandhaafd en de tijd die anders nodig zou zijn voor de aanvoer van verse troepen 
wordt bespaard. Wanneer voorwaartse aanvalseenheden worden ingezet voor de 
voortzetting, dienen andere eenheden te worden aangewezen voor de bezetting van reeds 
ingenomen posities.

De dichte begroeiing biedt goede dekkingsmogelijkheden
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Voor eenheden die tegen voorwaartse doelen worden ingezet, kan het moeilijk zijn om de 
positie van de vijand te bepalen. Daarnaast kunnen er onverwachts tegenaanvallen 
plaatsvinden. Wanneer een doel is bereikt, dient er zo snel mogelijk hergroepering plaats te 
vinden om de verdediging tegen tegenaanvallen zeker te stellen. Ondersteuningswapens 
moeten snel naar voren worden verplaatst en ook moeten er voorwaarts van de positie en 
aan de flanken snel actieve patrouilles worden ondernomen.

2.4.2  DEFENSIEF OPTREDEN

Statische, mobiele en vertragende defensieve operaties worden in de jungle met dezelfde 
basisprincipes uitgevoerd als in andere omgevingen. De effecten van de jungleomgeving 
moeten echter wel in overweging worden genomen.

a. Verkort daglicht. Het bladerdak zorgt ervoor dat het geruime tijd voor het ondergaan van de 
zon al donker is en dat het geruime tijd na het opkomen van de zon pas licht is. Eenheden 
in een defensieve operatie moeten getraind worden in het graven en het uitvoeren van 
defensieve werkzaamheden bij duisternis;

b. Fysieke belastbaarheid personeel. De tropische warmte en de hoge luchtvochtigheid zijn een 
beperkende factor voor de fysieke belastbaarheid van het personeel. Met name bij de 
opbouwende fase. Het werken onder chemische of biologische dreiging doet deze 
belastbaarheid alleen maar afnemen.

c. Neerslag. Tropische regenval moet bij de opzet van een verdedigende stelling zeer goed in 
overweging worden genomen. Goede afwatering van de ingegraven stelling is van 
essentieel belang bij het operationeel houden van de verdediging.

d. Opslag van voorraden. Opslag van munitie, voeding en ander bevoorradingsmateriaal dient 
op een dusdanige manier te geschieden dat aantasting door het klimaat (ongedierte, 
vocht, zonlicht en hitte) voorkomen of geminimaliseerd wordt.

e. Prepareren van de verdediging. Moeilijkheden bij bevoorrading kunnen ervoor zorgen dat het 
inrichten van de verdediging trager verloopt dan gepland.

Eenheden vooraan in een verdedigingslinie kunnen tijdens het gevecht vaak moeilijker 
worden bevoorraad dan de eenheden achterin, terwijl juist vooraan de noodzaak hoger is.
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De volgende punten dienen in overweging genomen te worden:

a. Strikte controle op de uitgifte van munitie;

b. Restricties op de hoeveelheid munitie voor prikacties op de naderende tegenstander en 
misschien zelfs voor Defensive Fire (DF, artillerie of mortieren) kunnen noodzakelijk zijn 
om voldoende munitie voorradig te houden voor de Main Defensive Position;

c. Tegenaanvallen en andere verdedigingsondersteunende offensieve operaties moeten 
eventueel worden uitgesteld totdat voldoende munitie aanwezig is.

Door het beperkte zicht in de jungle worden de schootsafstanden gereduceerd en wordt een 
hoge vuurintensiteit van kleinkaliberwapens afgegeven op de naderende vijand. Het 
munitieverbruik zal navenant groter zijn. Een defensive area bestaat uit diverse onderling 
verbonden verdedigende posities, ingenomen door pelotons en compagnies, en zijn op een 
dusdanige wijze gepositioneerd dat de tegenstander toegang tot een gebied van 
operationeel belang wordt ontzegd. De volgende factoren zijn van toepassing:

a. Mutual Support. Onderlinge ondersteuning tussen de verdedigende posities. Bij een 
defensieve operatie in open terrein kan de tegenstander zelden tussen twee verdedigende 
posities door zonder dat zij voor lange tijd onderworpen worden aan grote hoeveelheden 
zwaar en effectief vuur. In de jungle zijn kleinkaliberwapens pas effectief wanneer de 
tegenstander dicht genaderd is. Het kappen van schootsvelden in de voorbereiding kan 
een optie zijn. Ook het gebruik van indirect vuur wordt bemoeilijkt door de dichte 
begroeiing, terwijl de inzet over het algemeen pas zal gaan plaatsvinden wanneer de 
tegenstander al dicht bij de eigen stellingen is;

b. Infiltratie. Het tijdens het gevecht infiltreren van de eigen stellingen door de tegenstander 
is onacceptabel. Pogingen hiertoe dienen zo veel mogelijk belemmerd te worden door 
het inrichten van posities in diepte die permanent bemand zijn of pas worden 
ingenomen bij acute dreiging. Methodes om vijandelijke infiltratie tegen te gaan, zijn:

(1) Gevechtspatrouilles binnen de eigen defensive area. Deze kunnen vijandelijke 
elementen opsporen en uitschakelen en daarmee voorkomen dat zij zich kunnen 
hergroeperen in een verzamelplaats.

97



(2) Hinderlagen op voor de hand liggende posities of zwakke punten in de eigen positie. 
Deze hinderlaagposities worden pas betrokken wanneer de eerste signalen van 
infiltratie optreden. 

(3) Agressieve patrouillegang in gebieden waarvan men verwacht dat daarvandaan 
infiltraties geïnitieerd worden.

Wanneer men een defensieve operatie plant, is het belangrijk dat de betrokken eenheden 
informatie vergaren over het terrein en tegelijkertijd de tegenstander verhinderen hetzelfde 
te doen. De tegenstander moet op voldoende afstand worden gehouden van de geplande 
positie van de defensieve operatie, zodat verkenningseenheden hun taak kunnen uitvoeren. 
Speciale aandacht van de verkennende eenheden moet uitgaan naar de mogelijke eigen 
naderingsroutes richting de defensieve positie. Bij het surveillance plan (waarnemings- en 
beveiligingsplan) voor de defensieve operatie wordt rekening gehouden met het beperkte 
zicht in de jungle. Het plan is sterk afhankelijk van patrouilles en luisterposten, 
ondersteund door warmtebeeldapparatuur en onbemande grondsensoren (indien 
bruikbaar).

Rivieren vormen een natuurlijke hindernis
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De jungle zelf biedt ruim voldoende materiaal voor het creëren van obstakels.
De opvoer van kunstmatige obstakels is erg gecompliceerd. Verder kan worden gesteld dat 
de jungle op zichzelf al een obstakel is. De jungleomgeving maakt het relatief makkelijk om 
eenheden te verbergen of te camoufleren. Beperkingen in schootsvelden en zicht limiteren 
het gebruik van de diverse wapens bij de verdediging. Transportproblemen verhinderen 
vaak het gebruik van luchtverdedigingsartillerie.

Het bevuren van pantservoertuigen over lange of middellange afstanden is onwaarschijnlijk 
in de jungle. Gepantserde vuurkracht geeft een groot voordeel in het gevecht, waardoor 
men de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen om het vijandelijk pantser uit te 
kunnen schakelen.

a. Korte-afstand antipantserwapens, in grote hoeveelheden gepositioneerd in 
vooruitgeschoven posten;

b. Gevechtspatrouilles rondom mogelijke naderingsroutes met toevoeging van 
antitank(antipantser)wapens.

De verdediging van defensieve posities

Alhoewel onderlinge ondersteuning (mutual support) tussen naast elkaar gelegen defensieve 
posities niet onder alle omstandigheden bewerkstelligd kan worden, moet de onderlinge 
ondersteuning binnen de eigen positie, dus tussen de posten onderling, te allen tijde 
worden gehandhaafd. De afstand tussen de diverse defensieve posities zal in de jungle 
kleiner zijn dan in open terrein. Dit om er zorg voor te dragen dat zij effectief 
ondersteunend vuur kunnen afgeven. Het kappen van schootsvelden kan ook om deze 
reden noodzakelijk zijn.

Doordat de jungle zich leent voor het ongezien omvatten of infiltreren door de vijand moet 
meer nog dan in open terrein rondombeveiliging in overweging worden genomen. Elke 
afzonderlijke verdedigende positie moet ook in staat zijn om het gevecht in alle richtingen 
te kunnen voeren.

Defensieve posities dienen met diepte te worden gecreëerd, zodat een tegenstander die een 
post gepasseerd is, met een volgende (schuin achtergelegen) post wordt geconfronteerd. 
Elke post veroorzaakt zo een bepaalde mate van vernietiging en oponthoud voor de 
tegenstander. Voorwaartse diepte wordt gecreëerd door gevechtspatrouilles, luisterposten 
en reguliere patrouilles voor eigen linies.
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Defensieve posities moeten overlappend vuur kunnen afgeven en alternatieve vuursectoren 
moeten worden aangewezen, zodat maximale vuurkracht kan worden afgegeven op de 
meest voor de hand liggende vijandelijke naderingsroutes. Vuurdiscipline en 
controlemaatregelen zijn noodzakelijk.

Bij defensieve operaties in een jungleomgeving moet rekening worden gehouden met de 
methodes van communicatie op de verschillende niveaus van commandovoering.

a. Geweergroeps- en pelotonsniveau. Onderlinge communicatie en bevelvoering geschieden 
meestal door middel van spraak en door middel van arm- en handsignalen, aangevuld 
met veldtelefoon en radio. Het is wenselijk dat minimaal één individuele put per 
geweergroep (bij voorkeur die van de geweergroepscommandant) zich op spraakafstand 
van de pelotonsstaf bevindt;

 Rivierovergang met een drijfpakket

100



b. Compagnies- en bataljonsniveau. Communicatie zal plaatsvinden via radio- en lijnverbinding. 
Men moet over beide middelen beschikken tijdens de verdediging, zodat verbinding en 
bevelvoering gewaarborgd blijven;

c. Patrouilles. Onderling gebruikt men arm- en handsignalen en een persoonlijke radio, maar 
voor contact met de commandopost (CP) gebruikt men de radio. Indien mogelijk is het 
raadzaam om zowel VHF- als HF-verbinding mee te nemen op patrouille. Het gebruik van 
de radio stelt de patrouille in staat om indirect vuur aan te vragen en berichtenverkeer te 
onderhouden met de CP.

De junglevegetatie biedt een goede natuurlijke camouflage voor eenheden in de 
verdediging. Wanneer men daarnaast de gecamoufleerde stellingen onderhoudt 
(verkleurende vegetatie tijdig vervangt), licht- en geluidsdiscipline handhaaft, afval opruimt 
en spoorvorming minimaliseert, is het heel moeilijk voor de tegenstander om de exacte 
positie van de verdediging te bepalen. Een grote mate van verrassing zal bewerkstelligd 
worden wanneer de tegenstander de aanval inzet. Een tegenstander zal misschien prikacties 
uitvoeren om de posities van de zwaardere wapens te ontdekken; vuurdiscipline is dan van 
belang. Men moet zich niet laten verleiden deze zwaardere wapens voortijdig te gebruiken. 
Dat dient pas te gebeuren bij de aanval van de hoofdmacht, zodat het voor een tegenstander 
erg moeilijk is het zwaartepunt van de aanval te bepalen. Het kappen van schootsvelden kan 
van belang zijn voor een effectieve inzet van wapens, maar er moet altijd een balans worden 
gevonden met de camouflage van de eenheid.

Gevechtspatrouilles kunnen een tegenstander verhinderen om verkenningen uit te voeren 
op defensieve posities. Zogenoemde screening en covering forces geven een commandant de 
tijd om te anticiperen op de acties van de tegenstander voorafgaande aan het gevecht. Door 
goede inlichtingen van deze vooruitgeschoven eenheden kan de commandant een reële 
inschatting maken van waar het zwaartepunt van de vijandelijke aanval komt te liggen.

Vuursteun

Inzet van indirect vuur op doelen binnen de eigen verdediging is beperkt, omdat de 
veiligheid van het eigen personeel dan niet gewaarborgd is. Indirect vuur wordt over het 
algemeen gebruikt op naderingsroutes en op posities waar veel vijandelijke eenheden 
geconcentreerd zijn.

Met interdiction fire wordt bedoeld het aanhoudend vuur op een bepaalde positie, bijvoor-
beeld een weg of brug, waardoor de vijand de toegang tot of de doorgang langs die positie 
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wordt ontzegd. Een eenheid die zich nog aan het ontplooien is voor de aanval kan in tweeën 
worden gedeeld door interdiction fire, waardoor de startlijn niet betrokken kan worden zoals 
men had gepland. Ook tijdens de aanval zelf kan interdiction fire de nodige bevelvoerings-
problemen veroorzaken. In de jungle kan een bepaalde naderingsroute op deze wijze 
ontzegd worden waardoor de vijand gedwongen wordt moeilijk terrein in te gaan.

De meest effectieve inzet van artillerie is het afgeven van Defensive Fire op de voor de hand 
liggende vijandelijke naderingsroutes. Verkenningen en het surveillance-plan dienen te 
voorzien in informatie die bruikbaar is voor het selecteren van DF-posities. Patrouilles, 
luister- en wachtposten geven door welke DF target areas bezet worden door de tegenstander 
en zeker reguliere patrouilles zijn zodoende vaak versterkt met vuursteunwaarnemers.

Het positioneren van vuursteunelementen als mortieren en artillerie brengt specifieke 
problemen met zich mee.

a. Het terrein moet worden geselecteerd zodanig dat het groot genoeg is, en het moet 
vrijgemaakt zijn van vegetatie, zodat het efficiënt bedienen van de stukken mogelijk is. 
Ook dienen ze zo hoog te liggen dat ze bij hevige regenval niet overstromen. Hoge 
bomen die de vuurpositie belemmeren moeten worden verwijderd of er dient onder een 
aangepaste hoek te worden gevuurd. Het ruimen van bomen vergt de nodige inspanning 
en is meer een taak voor de genie. Het geruimde terrein biedt weinig dekking meer tegen 
observatie vanuit de lucht;

b. Indien de bodemgesteldheid niet van dien aard is dat men er stukken op kan plaatsen, zal 
men vuurplatforms moeten creëren. Ook daar is vaak ondersteuning van de genie bij 
benodigd;

c. Wegen en paden naar geschikte vuurposities toe bestaan niet of zijn in slechte staat. De 
inzet van helikopters voor het transport van stukken naar de gewenste positie is een 
mogelijkheid, maar er dient rekening mee te worden gehouden dat bevoorrading van 
onder andere munitie een groot beslag zal leggen op de helikopters. De commandant 
moet bepalen of het creëren van een begaanbare weg naar de gewenste vuurpositie de 
moeite waard is.

De vuurposities van mortieren en artillerie dienen zich binnen de eigen defensieve posities 
te bevinden. De omvang van dergelijke defensieve posities moet eventueel worden vergroot 
om de vuursteunelementen te kunnen herbergen. Indien dat niet mogelijk is, worden de 
vuurposities tussen de defensieve posities geplaatst, daar waar maximale overlappende 
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beveiliging kan worden geboden. Vuurposities moeten zichzelf kunnen beveiligen en 
verdedigen, ook wanneer zij zich binnen een defensieve positie bevinden.

Obstakels en genietaken 

De jungle biedt van nature zo veel obstakels dat het nauwelijks de moeite loont om 
kunstmatige hindernissen aan te leggen. Ook kunnen kunstmatige obstakels niet 
gemakkelijk onder vuur worden gelegd in verband met het beperkte zicht. Doordat de 
dichte vegetatie een aanvallende eenheid al sterk vertraagt, is het gebruik van prikkeldraad 
minder effectief dan in open terrein. Lage draadversperringen, ondersteund door bomen en 
takken, kunnen het vertragende effect van de begroeiing verder versterken.

In een gebied waar een tekort is aan early warning devices, of waar specifieke early warning 
devices onbruikbaar zijn doordat er veel beweging is van eigen patrouilles en wilde dieren, 
kunnen geïmproviseerde, geen letsel veroorzakende waarschuwingsmechanismen worden 
geplaatst. Lijnen, lianen, struikeldraden en lege frisdrankblikjes kunnen worden gebruikt 
om wachtposten te waarschuwen voor vijandelijke beweging en infiltratie, zeker bij 
duisternis.

De constructie van ligsleuven in zachte, natte grond kan lastig zijn. Een afwateringssysteem 
zal eventueel moeten worden aangelegd. De opvoer van materiaal voor de constructie van 
stellingen is minimaal en men zal gebruik moeten maken van hout uit de jungle.

Paden vormen een belangrijk gedeelte van het defensieve raamwerk. Het creëren, 
verbeteren en onderhouden hiervan is een continuproces. Dit is een moeilijke en 
tijdrovende taak, specifiek voor de genie. Gevechtseenheden zullen in eerste instantie 
ingezet worden voor opbouwwerkzaamheden en worden daarbij aangestuurd door de 
genie. Specifieke taken, zoals het bedienen van specialistisch materieel of het gebruik van 
springmiddelen, zullen zij zelf uitvoeren.

2.4.3  RIVIEROPERATIES

In de Nederlandse krijgsmacht wordt de volgende definitie van rivierengebied of ‘riverine’ 
gehanteerd:  ‘The riverine environment is an inland, coastal or delta area comprising both land and water, 
characterised by limited land lines of communication, with extensive water surface and/or inland waterways 
(including lakes) that provide natural routes for transportation and communications. Riverine operations are 
distinct from water crossing operations.’ Het komt dus neer op rivieren, meren, deltagebieden en 
moerassen. Met name in de jungle is het belang van rivieren in het gebied enorm groot, 
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daar het omringende land zeer weinig tot geen infrastructuur kent en nagenoeg 
ondoordringbaar is door de dichte begroeiing. Waterwegen zijn dus niet alleen belangrijke 
middelen van transport en communicatie maar ook vaak de enige.

Rivieroperaties zijn operaties die gevechtskracht tegen de vijand genereren door de 
bewegingsruimte die wordt geboden door de riverine environment, maximaal te exploiteren. 
Dit soort operaties kan alleen worden uitgevoerd door een Riverine Task Force die is 
samengesteld voor de unieke eigenschappen van een riverine environment. Bovendien moet er 
de capaciteit zijn om opdrachtgericht een taakgroep samen te stellen om de zwakke punten 
van de tegenstander te exploiteren of deze te creëren. In het geval van de jungle zal de 
taakgroep ten eerste opgeleid moeten zijn om onder de extreme omstandigheden die de 
jungle met zich meebrengt te kunnen opereren. Verder is de flexibiliteit van de 
samenstelling van de taakgroep in de jungle gelimiteerd door de mate waarin de eenheden 
en het materieel zich door de jungle kunnen verplaatsen en door de mate waarin de 

Kleine, snelle boten zijn ideaal voor verplaatsingen in de jungle
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taakgroep zich efficiënt over de waterwegen kan verplaatsen. Belangrijke kenmerken van de 
jungle zijn dat de rivieren in sterke mate meanderen, dat vaak tot ver in de jungle het tij van 
invloed is op de rivier en dat veel obstakels in de vorm van zandbanken en omgevallen 
boomstammen de diepte en begaanbaarheid van de rivieren beïnvloeden. Dit vraagt een 
speciaal soort, wendbare boot met een zeer geringe diepgang. Alleen eenheden die en 
materieel dat in deze boten te verplaatsen en in te zetten is, kan in een taakgroep voor een 
rivieroperatie in de jungle worden samengesteld.

De commandant van een jungle riverine taakgroep dient de capaciteit te hebben om zijn 
commando-element snel te kunnen verplaatsen naar de plek waar zijn eenheden zijn 
leiding kunnen gebruiken, daar de kanaliserende omstandigheden op een rivier en de 
onoverzichtelijkheid van de jungle de bevelvoering bemoeilijken. Zoals in alle 
jungleoperaties is het wederom van essentieel belang dat zowel de intentie van de 
commandant als de main effort van de operatie tot op het laagste niveau bekend is. UAVs of 
helikopters kunnen de commandant van goede informatie voorzien voor wat betreft 
hetgeen zich op de waterwegen afspeelt. Eenmaal onder de canopy komt het op de eigen 
troepen aan hun commandanten te blijven voorzien van actuele informatie.

Tijdens het plannen van een rivieroperatie in de jungle dient de commandant zijn plan te 
baseren op zowel de tegenstander als op de specifieke kenmerken van dat riverine environment.
De volgende zaken zijn van belang tijdens het plannen van rivieroperaties in de jungle:

a. het bereik van het tij, dat in rivieren in de jungle tot vele kilometers landinwaarts 
merkbaar is;

b. de stroomsnelheid en -richting die onder andere beïnvloed worden door het tij, maar ook 
door de grote hoeveelheden regen die in een korte tijd kunnen vallen en van een rustige 
stroom een wilde rivier maken. Dit beïnvloedt ook direct de breedte en de diepte van de 
rivier. Al deze zaken zijn van invloed op het type boten waarmee de rivieroperatie kan 
worden uitgevoerd;

c. de delen waar troepen of materieel kunnen landen moeten worden geïdentificeerd. In de 
jungle zullen veel oevers dicht begroeid zijn. Zelfs met een overhang tot vier meter boven 
de rivier. Vaak geeft dit wel een goede dekking om ongezien aan land te gaan, maar het 
kan betekenen dat men soms via de takken van de overhang naar de kant moet klimmen. 
De boten moeten dus goed tussen de takken kunnen manoeuvreren om de juiste plek te 
vinden. De landingsplekken zijn beperkt en bieden plaats aan één boot. Daardoor zal een 
landingseenheid zich moeten verspreiden over een lang stuk oever, het landingsgebied;
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d. de begaanbaarheid van een rivier kan bemoeilijkt worden door zandbanken, 
rotsformaties, stroomversnellingen, en dode (dead fall) en levende vegetatie;

e. aangezien er diep in de jungle geen andere infrastructuur aanwezig is, zal er ook tot diep 
in de jungle lokaal bootverkeer aanwezig zijn;

f. tijdens rivieroperaties in het algemeen, maar bij rivieroperaties in de jungle in het 
bijzonder, is men kwetsbaar voor hinderlagen. De oevers in de jungle bieden zulke goede 
zichtdekking dat bijna overal een hinderlaag is in te richten. Goede SOPs, wendbare en 
snelle boten, en de juiste keuze en verdeling van vuurkracht kunnen dit tegengaan. Het 
verplaatsen van zware wapens is gemakkelijker over de rivier dan door de jungle;

g. de keuze van het te gebruiken vaartuig, die afhankelijk is van de kenmerken van de rivier 
en de te verwachten dreiging.

Bij het samenstellen van een riverine taakgroep dient men te streven naar een taakgroep die 
voor zo lang mogelijke tijd zelfonderhoudend is en tegelijkertijd relatief klein, wendbaar en 
verdedigbaar is in overeenstemming met de opdracht. In de jungle kan een riverine 
taakgroep voor langere tijd op zichzelf zijn aangewezen. De boten moeten dan ook 
makkelijk te repareren zijn. In de basic load moet in eerste instantie gedacht worden aan 
eten, water en munitie voor de geëmbarkeerde eenheden van de taakgroep maar ook 
brandstof, medische goederen en gereedschap dienen hierin opgenomen te zijn.

Een rivieroperatie in de jungle zal voor de logistieke aan- en afvoerketen wederom op de 
rivier zelf zijn aangewezen. In dringende gevallen kan een helikopter worden gebruikt, al 
zal deze vaak niet kunnen landen. Tijdens de planning zal rekening moeten worden 
gehouden met drijvende logistieke stations, Forward Operating Bases, en waterpatrouilles om 
de bevoorradingsroute richting de riverine taakgroep open te houden.

Een rivieroperatie is altijd ingedeeld in de volgende fasen: planning, beladen en 
embarkeren, verplaatsen, eventueel landen, operatie uitvoeren en een geplande terugtocht 
indien de opdracht dit vereist. In de jungle zal extra aandacht moeten worden besteed aan 
de volgende zaken:

a. door de dichte begroeiing van de oevers en van de jungle in het algemeen is men niet 
altijd op de hoogte van de exacte locatie van de vijand. Dit brengt met zich mee dat de 
leden van een riverine taakgroep altijd rekening dienen te houden met onvoorziene 
omstandigheden en gedurende de hele verplaatsing alert moeten zijn;
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b. door de kanaliserende omstandigheden is vaak adequate actie van één of twee boten en 
hun geëmbarkeerd personeel vereist. Zowel de geëmbarkeerde eenheden als de 
bootbestuurders dienen dan ook goed gebrieft te worden;

c. omdat de locatie van de vijand niet altijd bekend is, kunnen in de jungle, in tegenstelling 
tot minder dicht begroeide gebieden, relatief vaak targets of opportunity voordoen. 
Rekening houdende met de Rules of Engagement (ROE) en de beschikbare tijd kan een 
commandant beslissen om zulke kansen uit te buiten. Om dezelfde reden is het 
belangrijk dat tijdens een landing of andere manoeuvres de tegenovergelegen oever altijd 
gedekt is, fysiek of door vuurdekking;

d. goede inlichtingen over de vijandelijke locaties zijn zoals gezegd niet altijd accuraat of 
voorradig. Hoewel het doel van een operatie en het beoogde effect altijd zijn gebaseerd 
op de tegenstander, kan het nodig zijn dat operaties gebaseerd zijn op geselecteerde 
doelen of mogelijke vijandslocaties aan de hand van het terrein. Desalniettemin blijft de 
tegenstander het doel en niet het terrein;

e. vijandelijke eenheden zullen ook rivieroperaties uitvoeren; het leggen van hinderlagen is 
een zeer effectieve manier om de tegenstander toegang tot de waterwegen te ontzeggen.

Oevers moeten continu gescand worden op vijandelijke activiteiten
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MILITAIR OPTREDEN
IN DE BERGEN
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Een kleine veertig procent van de landmassa van de aarde bestaat uit bergachtig 
terrein. De kans dat eenheden van de Nederlandse krijgsmacht worden ingezet voor 
militaire operaties in de bergen is reëel. Recent is het belang van militair optreden in 
bergachtig terrein onderstreept door missies in Eritrea, de Balkan en Afghanistan.

De Nederlandse krijgsmacht heeft vanaf de jaren ‘70 de taak gehad om de noordflank 
van de NAVO (Noord-Noorwegen) te beveiligen. Voor deze taak was een bataljonsgroep 
van het Korps Mariniers in een samenwerkingsverband met het Verenigd Koninkrijk 
inzetbaar onder bergachtige en arctische omstandigheden. Met die taakstelling is de 
basis gelegd voor de opbouw van expertise en ervaring voor het militair optreden in de 
bergen en onder arctische omstandigheden.

In principe kan de gehele krijgsmacht worden ingezet voor operaties in bergachtig 
terrein of het opereren in grote koude. Echter, ervaringen tonen aan dat lichte 
infanterie het meest geschikt is voor het optreden onder dergelijke extreme 
omstandigheden. Met als gevolg dat in beginsel drie eenheden binnen de Nederlandse 
krijgsmacht bij uitstek geschikt zijn voor het uitvoeren van dergelijke operaties: het 
Korps Mariniers, het Korps Commando Troepen en de Luchtmobiele Brigade. Dit wil 
echter niet zeggen dat gemechaniseerd optreden in de bergen onmogelijk is; wel is het 
zo dat gemechaniseerde eenheden gebonden zullen zijn aan wegen en dalen. 
Eenheden van het Korps Mariniers, het Korps Commando Troepen en de Luchtmobiele 
Brigade kunnen het gemechaniseerd optreden in dit opzicht ondersteunen.

Het uitvoeren van militaire operaties in de bergen stelt een eenheid voor andere 
uitdagingen dan onder gematigde omstandigheden. Weer en terrein zijn in de bergen 
van grote invloed op militair optreden. Steile hellingen, natuurlijke obstakels, een 
gebrek aan begaanbare routes, enz. beperken de mobiliteit, bemoeilijken de 
bevoorrading en stellen hogere eisen aan het mentale doorzettingsvermogen, de 
fysieke belastbaarheid, en kennis en ervaring van militairen.

3.1  OMGEVING

In deze paragraaf worden de topografische en klimatologische omstandigheden van 
berggebieden behandeld; ook worden enkele specifieke (terreinafhankelijke) gevaren 
benoemd.
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3.1.1  TOPOGRAFIE

Bergen kunnen zeer steil oprijzen uit vlakten en een reusachtige barrière vormen of 
geleidelijk oplopen als een reeks parallelle bergkammen die zich onafgebroken over lange 
afstanden uitstrekken. Zij kunnen bestaan uit uiteenlopende combinaties van losstaande 
pieken, afgeronde toppen, geërodeerde bergruggen, hoogvlakten doorsneden door 
valleien, kloven en diepe ravijnen. Sommige bergen, bijvoorbeeld die in woestijngebieden, 
zijn droog en dor met temperaturen variërend van extreme hitte in de zomer tot extreme 
kou in de winter. In tropische gebieden zijn de bergen vaak bedekt door dichte oerwouden, 
met zware seizoenregens en weinig temperatuurverschillen. Hoge, steile rotsen, 
vergletsjerde toppen en eeuwige sneeuw zijn te vinden in bergketens op vrijwel iedere 
geografische breedte in het westelijke deel van het Amerikaanse continent en in Europa en 
Azië. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze bergen is het ruige terrein.

Optreden in hoog alpien terrein
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Operationele terreinclassificatie

Er bestaat geen eenvoudig systeem om berggebieden te classificeren. De samenstelling van 
de bodem, de configuratie van het oppervlak, de hoogte en de klimaatpatronen bepalen de 
specifieke kenmerken van iedere grote bergketen. Bergen worden doorgaans echter 
geclassificeerd of beschreven aan de hand van het reliëf. Voor militaire doeleinden kunnen 
bergen worden ingedeeld in operationele terreinniveaus en naar de eisen die worden 
gesteld op het gebied van uitgestegen mobiliteit en vaardigheden.

Lage bergketens hebben een lokaal reliëf van drie- tot negenhonderd meter, met toppen die 
doorgaans onder de boomgrens liggen. Het lokale reliëf van hoge bergen is meestal hoger 
dan negenhonderd meter. Deze bergen worden gekenmerkt door kale alpiene zones boven 
de boomgrens, gletsjers en eeuwige sneeuw. Deze obstakels maken het verplaatsen met 
militaire eenheden uitdagend en soms gevaarlijk.

Voor de militaire classificatie van bergen en gebergtes worden drie operationele 
terreinniveaus onderscheiden:

a. niveau 1: dalen en gebieden langs de belangrijkste verbindingswegen;

b. niveau 2: bergruggen, -hellingen en -passen die uitkijken over lagergelegen grond;

c. niveau 3: de hoogstgelegen gebieden.

Terrein op niveau 1 bevindt zich in dalen en langs de belangrijkste verbindingslijnen. Zware 
eenheden kunnen op dit niveau optreden, maar zijn gebonden aan wegen en beschikken 
over weinig manoeuvreerruimte, waardoor ze kwetsbaar zijn. Derhalve wordt de inzet van 
zware eenheden gecombineerd met de inzet van lichte eenheden. Lichte eenheden kunnen 
de hoge grond bezetten ter bescherming van de zware eenheden. 

Terrein op niveau 2 bevindt zich tussen de dalen en de toppen van de bergen in. Het systeem 
van bergruggen wordt over het algemeen doorkruist door smalle wegen en paden die 
dienen als secundaire verbindingslijnen. Grondgebonden mobiliteit is moeilijk (veelal te 
voet). Het beheersen van dit terrein is in militair opzicht lonend doordat vanaf deze hoogte 
controle kan worden uitgeoefend op al het lagergelegen terrein.
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Terrein van niveau 3 omvat de hoogstgelegen gebieden. Niveau 3 omvat ook het hoog-
alpiene terrein en wordt gekenmerkt door specifieke gevaren zoals gletsjerspleten. 
Grondgebonden mobiliteit op niveau 3 is buitengewoon moeilijk. Slechts eenheden die 
beschikken over specifieke ervaring, kennis en uitrusting kunnen de mogelijkheden van dit 
terrein uitbuiten, bijvoorbeeld door een tegenstander vanuit de flank of vanuit het 
achtergebied aan te vallen. Op dit terreinniveau kunnen geacclimatiseerde militairen met 
uitgebreide bergtraining infiltreren om militaire acties uit te voeren.

Technische classificatie bergachtig terrein

De bergen kunnen ook worden ingedeeld in vijf technische moeilijkheidsgraden op basis 
van de individuele vaardigheid die vereist is voor de verplaatsing. Operaties die worden 
uitgevoerd in terrein dat in categorie 1 of 2 valt, vereisen weinig of geen specifieke 
bergvaardigheden. Operaties die worden uitgevoerd in terrein van categorie 3, 4 of 5 

Figuur. De hoogste bergtoppen van de wereld
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vereisen voor een veilige en efficiënte verplaatsing grotere vaardigheid in het 
bergbeklimmen. De commandant dient zijn plannen en voorbereiding op bergoperaties 
voor een belangrijk deel op een dergelijke terreinanalyse te baseren.

Figuur. Overzicht moeilijkheidsgraden bergachtig terrein.

 categorie terrein eisen ten aanzien Vereist vaardigheidsniveau
   van mobiliteit

 1 Glooiende hellingen, Trektochtvaardigheden Geen specifieke vaardigheden vereist
  paden   Geen assistentie Mountain Leaders/
    Heeres Berg Führer (HBF) vereist 
 2 Steiler/ruiger terrein Gebruik van de handen Specifieke vaardigheden mogelijk
   soms nodig (mogelijk vereist
   bevestigde touwen op
   onbeschutte plekken 
 3 Gemakkelijk klimmen Bevestigde touwen Specifieke vaardigheden vereist
    Assistentie Mountain Leaders/HBF
 4 Steil/onbeschut Bevestigde touwen, voor- vereist
  klimmen en naklimmen vereist  
 5 Vrijwel verticaal Technisch vaardig Specifieke vaardigheden vereist
   klimmen vereist Specifiek materiaal vereist
    Uitvoering door Mountain Leaders/HBF

Een bijzonder kenmerk van bergen is de mogelijkheid om over grote afstanden te kunnen 
waarnemen of om grote terreindelen met een enkel wapensysteem te kunnen bestrijken. 
Zeer steile hellingen en moeilijk begaanbaar terrein beïnvloeden het nauwkeurig schatten 
van afstanden en onttrekken andere terreindelen aan de waarneming (‘dode grond’). 
Factoren die van (negatieve) invloed op observatiemogelijkheden in bergachtig terrein zijn:

a. zonnestraling: het observeren en identificeren van doelen wordt door sterke zonnestraling 
(tegen de zon in kijken) bemoeilijkt;

b. dode grond: het schatten van afstanden wordt bemoeilijkt met dode grond in de 
waarnemingssector;

c. sterke wind: beïnvloedt de baan van een kogel of projectiel.
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Naderingswegen

Naderingswegen zijn in berggebieden beperkt en lopen veelal door valleien, langs water-
wegen en over zadels. Door deze terreinomstandigheden kan een verdediger efficiënt 
omgaan met zijn middelen en zijn eenheden concentreren langs de meest waarschijnlijke 
naderingswegen. Een veel voorkomende offensieve tactiek in berggebieden is een 
gecoördineerde aanval waarbij de nadruk voor de hoofdmacht ligt bij de naderingswegen. 
Verkenningseenheden worden doorgaans ingezet om de hoge grond te domineren. Dode 
grond kan worden gebruikt om eenheden ongezien te naderen en om verrassingsaanvallen 
uit te voeren.
 
Enkele factoren bij de analyse van mogelijke naderingswegen zijn:

a. de mogelijkheid om een verrassingsaanval uit te voeren;

b. de kwetsbaarheid van een eenheid voor een aanval vanaf hoge grond;

c. de mogelijkheid voor wederzijdse ondersteuning;

d. de snelheid van opmars;

e. de mogelijkheid om een afleidingsmanoeuvre uit te voeren;

f. de mogelijkheid om een tegenstander te fixeren;

g. het type eenheid dat zich verplaatst.

3.1.2  KLIMAAT

Over het algemeen zijn bergklimaten een koudere, nattere versie van de klimaten van de 
omliggende laaglanden. De meeste berggebieden hebben ten minste twee verschillende 
klimaatzones, een zone in de lager gelegen gebieden en een in het hooggebergte. Soms kan 
er binnen één berggebied verschillende lokale (micro)klimaten bestaan. De 
omstandigheden verschillen sterk, afhankelijk van hoogte, breedtegraad en blootstelling 
aan atmosferische wind en luchtmassa’s.

Bergketens die dicht bij een oceaan of een andere grote watermassa liggen, hebben meestal 
een zeeklimaat. Bij een zeeklimaat zijn de temperaturen doorgaans mild en de hoeveel-
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heden regen en sneeuw groot. Bergen die verder landinwaarts liggen hebben eerder een 
landklimaat, dat gekenmerkt wordt door zeer koude winters en zeer warme zomers. In 
berggebieden met een landklimaat valt minder regen en sneeuw dan in berggebieden met 
een zeeklimaat.

Bij grote bergketens laten luchtmassa’s en stormsystemen aanzienlijke hoeveelheden regen 
en sneeuw vallen op de loefzijde van de bergketen. Als de luchtmassa’s over de bergen heen 
trekken, valt er aan de lijzijde veel minder neerslag dan aan de loefzijde. Het is niet 
ongebruikelijk dat het klimaat aan de loefzijde van een bergketen vochtig is en aan de 
lijzijde droog. Het weer in de bergen kan zeer wisselvallig zijn en binnen een kort 
tijdsbestek of over een korte afstand variëren van harde wind tot windstil en van extreme 
kou tot relatieve warmte en andersom. De extreme wisselvalligheid van het weer in de 
bergen vereist dat militairen voorbereid zijn op zowel warmte als grote koude en op weinig 
tot zeer veel neerslag. 

In de hoge bergen is het op de bergruggen en -passen zelden windstil. Daarentegen komt 
harde wind in beschutte dalen zelden voor. Normaal gesproken stijgt de windsnelheid met 
de hoogte en wordt deze versterkt in bergachtig gebied. De windsnelheid neemt toe 
wanneer de wind over bergruggen en -toppen wordt gedreven of wanneer de wind door 
nauwe bergvalleien, -passen of ravijnen stroomt. Op onbeschutte berghellingen of -toppen 
kan de kracht van de wind zeer groot zijn. Als de windsnelheid verdubbelt, wordt de kracht 
die de wind op een object uitoefent bijna verviervoudigd.

De snelle stijging van luchtmassa’s bij bergen creëert specifiek lokale weerpatronen. 
Maximale bewolking en neerslag komen meestal voor op circa 1800 meter hoogte. Meestal 
is het gebied waar maximale neerslag voorkomt, te herkennen aan een band met zeer 
dichte bebossing.

Onweer in de bergen is doorgaans plaatselijk en van korte duur. Niettemin kan onweer 
militair optreden sterk beïnvloeden. Bergen met een landklimaat kennen meer onweer dan 
bergen met een zeeklimaat. Onweer gaat vaak gepaard met harde wind en soms zelfs met 
sneeuwjacht. Verder komt onweer vaker voor in de zomer dan in de winter. Een storm die 
het gevolg is van een uitgebreide atmosferische storing gaat gepaard met harde wind en 
hevige neerslag en is het zwaarste weertype dat in de bergen voorkomt.

Mist en laaghangende bewolking komen vaak voor in bergachtig terrein. Deze beïnvloeden 
militair optreden doordat deze het oriëntatievermogen aantasten, en het zicht en de 
observatiemogelijkheden beperken. Mist kan echter ook heimelijk (‘covert’) optreden 
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vergemakkelijken, zoals infiltratie. Routes door gebieden waar veel mist voorkomt, dienen 
eventueel gemarkeerd en in kaart te worden gebracht.

Temperatuur in relatie tot de hoogte

Normaal gesproken ervaart de militair een afname in temperatuur van ongeveer anderhalf 
tot drie graden Celsius bij een stijging in hoogte van driehonderd meter. In vochtige lucht 
daalt de temperatuur ongeveer een halve graad Celsius bij een hoogtestijging van honderd 
meter. In zeer droge lucht is dat ongeveer één graad Celsius per honderd meter. Op grote 
hoogte kan het temperatuursverschil tussen de zon- en schaduwhelling wel twintig tot 
dertig graden Celsius bedragen. Dit is vergelijkbaar met het temperatuursverschil tussen dag 
en nacht dat in sommige woestijngebieden ervaren wordt. Naast de mogelijkheid tot snel 
opwarmen bij heldere lucht op grote hoogte, leidt het ’s nachts ook tot snelle afkoeling. Als 
gevolg stijgt de temperatuur snel na zonsopgang en daalt deze weer snel na zonsondergang. 
Een groot deel van de afgekoelde lucht stroomt naar beneden waardoor de temperatuurs-
verschillen tussen dag en nacht in de dalen groter zijn dan op de hellingen.

3.1.3  GEVAREN

Voorbeelden van gevaren die in de bergen aanwezig zijn: steenslag, gletsjerspleten, 
overhangend ijs, sneeuwbruggen, verijsde ondergronden, lawines, weersomstandigheden 
zoals bliksem, mist en een combinatie van wind, neerslag en temperatuur. Ook 
onwetendheid, onbekendheid met het terrein, roekeloosheid, het verkeerd gebruik van 
uitrusting of het gebruik van verkeerde uitrusting kunnen leiden tot gevaarlijke of zelfs 
levensbedreigende situaties. Een goede uitrusting, goede voorbereiding, gedegen kennis en 
ervaring stellen de militair in staat om deze gevaren te overwinnen, zonder overigens dat 
daarbij alle risico’s kunnen worden uitgesloten! Een risicoanalyse dient deel uit te maken 
van de operationele planning. Risicobeheersmaatregelen dienen vooraf geïdentificeerd en 
uitgevoerd te worden. Eenheden moeten dan zo goed mogelijk worden voorbereid om met 
deze gevaren om te gaan.

3.2  LEVEN, OVERLEVEN EN VERPLAATSEN

Berggebieden zijn complex en weinig vergevingsgezind voor gemaakte fouten. In de bergen 
worden deze factoren uitvergroot en kunnen militairen in dusdanige problemen raken dat 
levensbedreigende situaties ontstaan. Vanwege de blootstelling aan de extreme 
omstandigheden moeten militairen preventieve maatregelen nemen en dienen zij op de 
hoogte te zijn van de symptomen van koudweerblessures. Naast het herkennen van deze 
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symptomen is het van groot belang dat militairen ook weten hoe ze deze symptomen 
moeten behandelen om ernstig letsel te voorkomen. Kennis van voeding en water, 
hypothermie, bevriezing en hoogteziekte zijn voorwaarden om te kunnen opereren onder 
deze omstandigheden.

3.2.1   LEVEN

Militair optreden in de bergen kan pas dan succesvol zijn als de militair fit en gezond is. Dit 
veronderstelt fysieke, mentale en dental fitheid. Onvoldoende of slechte voeding draagt 
ertoe bij dat militairen eerder slachtoffer worden van ziekte en blessures, verminderd 
inzetbaar zijn en vatbaar worden voor koudweerblessures. Een slechte voedingsdrill leidt tot 
niet of minder inzetbaar personeel! Bij optreden in de bergen is de caloriebehoefte groter 
als gevolg van de hoogte en de kou. Het vernieuwde Rantsoen Optreden in Extreme Koude 
(ROEK) voorziet in deze behoefte.

In de bergen scheidt het lichaam, bij grote inspanning, meer lichaamsvocht uit dan 
normaal. Het is dan belangrijk voldoende te drinken. Dorst is geen goede indicator van 
vochtverlies. Dorst is een (eerste) teken van uitdroging. Verlies van lichaamsvocht speelt een 
belangrijke rol bij het oplopen van hoogteziekte en koudweerblessures. Het is raadzaam 
veel te drinken en de veldflessen waar mogelijk bij te vullen. Hoewel bergwater puur en 
helder lijkt, is het altijd beter om water uit natuurlijke bronnen te zuiveren en chemisch te 
steriliseren om parasitaire aandoeningen (darminfectie) te voorkomen.

3.2.2  OVERLEVEN

Het grootste gevaar dat militairen lopen bij het optreden op grote hoogte is hoogteziekte. 
Hoogteziekte is de naam voor een verzameling van ziekteverschijnselen die optreden als 
een persoon zich te snel naar grote hoogte verplaatst. Vanaf 2500 meter kan bij niet-
geacclimatiseerde mensen hoogteziekte optreden. Het menselijk lichaam heeft enige 
weken nodig om extra rode bloedlichaampjes aan te maken om die verminderde 
zuurstofopname te compenseren. Vanaf een hoogte van ongeveer 6000 meter kunnen zelfs 
goed geoefende en geacclimatiseerde personen slechts enkele dagen op deze hoogte 
verblijven.

De belangrijkste verschijningsvorm van hoogteziekte is Acute Mountain Sickness (AMS). Bij AMS 
horen symptomen als hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, misselijkheid en verlaagde 
urineafgifte. Deze symptomen kunnen sterker worden naarmate de hoogte toeneemt. De 
persoon die deze symptomen vertoont, dient dan ook onmiddellijk 500 tot 1000 meter af te 
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dalen. Deze daling heeft een verlichtend effect op de symptomen die na een aantal dagen 
verdwenen moeten zijn. Niet ingrijpen bij patiënten met symptomen heeft vrijwel altijd 
fatale gevolgen. Tijdens de planning van militaire operaties in de bergen moet voldoende 
tijd worden ingeruimd om eenheden te laten acclimatiseren.

3.2.3  VERPLAATSEN

Verplaatsingen in het berggebied zijn onder goede omstandigheden al uitdagend. Als 
militairen onervaren zijn met het optreden in de bergen, het weer verslechtert (sneeuw, ijs), 
men geconfronteerd wordt met waterhindernissen en obstakels, en dan ook nog een 
tactisch plan moet uitvoeren, wordt het verplaatsen in de bergen een enorme, mogelijk 
onoverkomelijke, opgave. Om een grote eenheid door een berggebied te verplaatsen zijn 
twee voorwaarden cruciaal: actief en positief leiderschap door álle leidinggevenden en een 
uitgekiende selectie van de te volgen route.

Het bepalen van de meest geschikte route vergt een groot inzicht, vooral in berggebieden. 
De kortste weg is meestal niet het slimst en het langs een rechte lijn beklimmen en afdalen 
van berghellingen kan rampzalige gevolgen hebben. Beter is het om contourlijnen te 
volgen en te voorkomen dat een eenheid de weg van de minste weerstand kiest en in een 

Het op peil houden van de energiehuishouding
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hinderlaag loopt. Goede leiders ‘lezen’ het terrein en kiezen op basis van hun kennis van de 
omgeving de beste route naar het doel.

De ervaring en vaardigheden van de eenheid vormen een belangrijke succesfactor bij 
operaties in berggebieden. Ondoordachte verplaatsingen, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met hellingshoeken, mogelijke sneeuwval, temperatuurschommelingen, het 
gewicht van wapensystemen en ander materieel, frustreren het moreel en brengen de 
missiedoelstellingen in gevaar. Een leider dient de moeilijkheidsgraad van een route niet in 
te schatten op basis van zijn eigen capaciteiten maar op die van de eenheid. Hoe hoog is het 
moreel, is iedereen geacclimatiseerd, hoe is het gesteld met de fysieke fitheid, het trainings- 
en ervaringsniveau?

Verplaatsen door de bergen stelt de militair voor diverse uitdagingen
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Ongeacht de tactische situatie en/of het doel van de operatie vindt de routeselectie op 
dezelfde wijze plaats. Onder normale trainingsomstandigheden hebben eenheidleiders en 
commandanten de neiging het tactische scenario onder te laten sneeuwen door praktische 
problemen rond een verplaatsing. Routeselectie is in dat geval erg moeilijk, zo zijn 
verplaatsingen door een open vallei zonder de dekking van bomen sneller en eenvoudiger 
voor onervaren eenheden in berggebied. Leiders moeten voorkomen dat hun eenheid 
zichtbaar is op heuveltoppen en in open valleien. Bij de keuze van de route dienen snelheid 
en veiligheid tegen elkaar te worden afgewogen.

Operaties in berggebieden vereisen een uiterst zorgvuldige planning: alle factoren die van 
invloed kunnen zijn op de mobiliteit van eenheden dienen in overweging te worden 
genomen. Na analyse dient het resultaat van deze overweging op foto- of kaartmateriaal van 
het betrokken berggebied te worden geprojecteerd, zodat niets aan het toeval wordt 
overgelaten.

3.3  OPERATIONELE OVERWEGINGEN

In deze paragraaf komen de belangrijkste operationele overwegingen aan de orde voor het 
optreden in de bergen. Achtereenvolgens komen aan de orde: bevelvoering, manoeuvre, 
gevechtssteun, luchtsteun, verbindingen, inlichtingen, bescherming en logistieke 
ondersteuning.

3.3.1   BEVELVOERING

Bergen of bergachtig terrein hebben een groot effect op militair optreden. Het terrein heeft 
invloed op personeel, wapens, materieel en uitrusting. De geschiedenis heeft aangetoond 
dat in dergelijke omstandigheden de invloed op het personeel de grootste factor is. Om 
succesvol operaties te kunnen uitvoeren, moeten militairen voorbereid zijn op optreden 
onder dergelijke moeilijke omstandigheden.

De kans dat eenheden die in berggebieden optreden geïsoleerd zijn, is groter dan bij 
eenheden die onder gematigde omstandigheden optreden. Goede en tijdige 
waarschuwingsbevelen geven de commandanten op een lager niveau voldoende tijd om 
voorbereidingen te treffen en te reageren op sturing. Opdrachtgerichte bevelen zijn 
essentieel. De commandant moet zijn uiterste best doen om zijn ondercommandanten op 
de hoogte te houden van zijn oogmerk, zodat die ondercommandanten het initiatief 
kunnen nemen en met vertrouwen onafhankelijke acties kunnen uitvoeren. Om in 
berggebieden bevel te kunnen voeren, moet de commandant constant en nauwkeurig 
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worden geïnformeerd over de situatie op het slagveld. De commandant dient het gevecht te 
beïnvloeden door snel zijn sturing en intentie naar de ondergeschikte eenheden te 
communiceren. Hij dient in zijn plan rekening te houden met de invloeden die de hoogte, 
de snelheid van manoeuvreren en de fysieke belasting van het personeel op de bevelvoering 
hebben, zodat dit geen negatief effect heeft op het resultaat van de operatie.

In berggebieden liggen in de valleien meestal de belangrijkste verplaatsingsmogelijkheden, 
gescheiden door zeer moeilijk begaanbare terreindelen. Door deze natuurlijke afbakening 
is het moeilijk om snel te schakelen van de ene vallei naar de andere en wordt de 
mogelijkheid tot het leveren van wederzijdse ondersteuning bemoeilijkt. Iedere 
verandering in terrein (dal, berghelling, toppen) beïnvloedt de wijze waarop tactieken, 
technieken en procedures worden toegepast.

Succesvolle bevelvoering van de beschikbare eenheden wordt het beste gerealiseerd door 
commandoposten zo ver mogelijk in de voorste linies te positioneren. Echter, berggebieden 
beperken de mobiliteit van eenheden. Het is daarom noodzakelijk dat commandanten goed 
voor ogen hebben hoe het gevecht zich ontwikkelt en een duidelijk beeld krijgen van 
kritieke punten.

Het identificeren en controleren van dominante terreindelen op ieder operationeel niveau 
vormt de basis van succes bij opereren onder extreme omstandigheden. Tactisch belangrijke 
terreindelen op hoge grond hebben vaak toegevoegde waarde door de ontoegankelijkheid 
en de relatieve eenvoud om dit terrein te verdedigen. Het uitvoeren van operaties onder 
extreme omstandigheden vereist een gedegen planning en voorbereiding. Initieel zal het 
moeilijk zijn om de tactisch belangrijke terreindelen te bepalen, zodat 
eenheidscommandanten zich snel moeten kunnen aanpassen gedurende het gevecht. 
Tijdens de uitvoering van operaties moeten commandanten in staat zijn om snelheid en 
richting van eenheden aan te passen, om snel vuur uit te brengen of te verplaatsen.

De invloed van tactisch belangrijk terrein op de operatie wordt over het algemeen groter 
naarmate de hoogte toeneemt. In berggebied kan echter worden gesteld dat tactisch 
belangrijk terrein alleen daadwerkelijk tactisch bepalend is als de eenheid die het bezet ook 
in staat is om vanuit dat terreindeel de strijd te beïnvloeden. Een goed getrainde eenheid, 
die op hooggelegen terreindelen kan opereren, kan grote effecten genereren tegenover een 
slecht voorbereide eenheid die de hoger gelegen terreindelen bezet houdt. Bij vrijwel alle 
operaties in berggebied is het van groot belang dat commandanten essentiële terreindelen 
identificeren en het belang van deze terreindelen duidelijk maken aan hun 
ondercommandanten.
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In berggebieden ligt de focus van militairen voornamelijk op het zich verplaatsen en 
handhaven in het terrein. Commandanten moeten er daarom voor zorg dragen dat hun 
eenheden alert blijven op gegeven orders, deze begrijpen en onmiddellijk kunnen 
uitvoeren. Over het algemeen zullen orders worden gegeven door middel van visuele 
aanwijzingen of radioverkeer.

Commandanten moeten in hun overwegingen de invloed meenemen van het bergklimaat 
op diverse hoogwaardige IT-systemen. Deze apparatuur is zeer gevoelig voor extreme kou en 
dientengevolge zal de gebruiksduur van batterijen afnemen. In berggebieden heeft men 
veelal te maken met een zeer lokaal weerbeeld waarbij hevige wind en zeer sterke bewolking 
de effectiviteit van onbemande verkenningsvliegtuigen en andere imagery intelligence (IMINT) 
reduceren.

Als onderdeel van de analyse van de opdracht moeten de karakteristieken zoals 
hoogteverschil en horizontale verplaatsingsmogelijkheden worden beoordeeld. Het 
bedwingen van de tegenstander blijft ook tijdens opereren onder extreme omstandigheden 
het voornaamste doel, maar de taak om tactisch belangrijke terreindelen te beheersen is 
van groot belang. Eén van de kenmerken van tactisch belangrijke terreindelen is dat deze 
doorgaans moeilijker zijn aan te vallen dan te verdedigen. Doordat bergachtig terrein 
gezamenlijk opereren van grote eenheden niet toestaat, worden offensieve operaties 
gewoonlijk uitgevoerd in de vorm van meerderde kleinschalige aanvallen tegelijkertijd. 
Deze dienen de volledige hoogte, breedte en diepte van hun operatiegebied te gebruiken. 
Derhalve moeten commandanten het effect van decentraal optreden op de veiligheid in 
acht nemen.

Opereren in bergachtig terrein dwingt grote eenheden zich te verspreiden. Relatief kleine 
eenheden zullen daarom tactisch belangrijke terreindelen trachten te bezetten. Ongeacht 
de relatieve grootte van eenheden moet het type vijandelijke eenheden en hun materiaal 
met die van eigen eenheden worden vergeleken. Bovendien zijn geschiktheid, tactiek en 
opleiding te vergelijken met die van eigen eenheden. De capaciteit voor bergoptreden 
wordt bepaald door het vermogen de omgeving in eigen voordeel te gebruiken, 
luchtoperaties uit te voeren, gedecentraliseerd op te treden of operaties uit te voeren bij 
verminderd zicht.

Voor iedere militaire operatie is een gedegen terreinstudie noodzakelijk. Voor militair 
optreden in de bergen is het een absolute kritieke succesfactor. Het gebruik van het terrein 
in het eigen voordeel is van het allergrootste belang. Factoren van invloed zijn de 
observatiemogelijkheden, obstakels en naderingsroutes. Bergen vormen de natuurlijke, 
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niet-lineaire begrenzing van het operatiegebied. De invloed van geografie en klimaat 
dicteert de wijze waarop commandanten hun eenheid aansturen.

In de bergen is een verrassingsaanval eenvoudiger te bewerkstelligen door een eenheid die 
het terrein kent en de kennis, vaardigheden en uitrusting bezit om een hogere mobiliteit te 
genereren. Het op de juiste wijze benutten van de steile terreindelen vergroot het 
verrassingselement en is de beste methode om vijandelijke acties tegen te gaan.

In bergachtig terrein is een verdediger over het algemeen in het voordeel ten opzichte van 
een aanvallende tegenstander. Om dit voordeel te kunnen minimaliseren is het 
noodzakelijk om operaties te kunnen uitvoeren bij verminderd zicht. Goed getrainde 
eenheden kunnen belangrijk tactisch voordeel behalen wanneer zij onder deze 
omstandigheden operaties kunnen uitvoeren. Echter, operaties tijdens verminderd zicht in 

Het overwinnen van obstakels is een noodzakelijke vaardigheid
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bergachtig terrein vereisen een gedegen planning, zorgvuldige verkenning ten tijde van 
goed zicht, robuuste bevelvoering en zeer goed getraind personeel.

De onbestendigheid van het weer in de bergen heeft grote voor- maar ook nadelen. Om in 
deze gebieden effectief te kunnen optreden, dienen commandanten op de hoogte te zijn 
van het weer en de invloed die dit kan hebben op de operaties. Een goede analyse van het 
weer en de bijbehorende effecten op het operatiegebied is van cruciaal belang voor het 
welslagen van een operatie. Weersverwachtingen zijn algemeen van aard en gaan voorbij 
aan de lokale effecten die ontstaan door het terrein. Sterke wind, extreme kou en hevige 
regen- of sneeuwval hebben direct invloed op een operatie. Commandanten dienen van 
deze effecten op de hoogte te zijn en moeten lokale waarnemingen meenemen bij het 
inzetten van hun eenheden. Het goed voorspellen van het weer in het operatiegebied draagt 
ertoe bij dat de door het weer geboden kansen maximaal kunnen worden benut.

Welk meteobericht? Een meteobericht kent een beperkte geldigheid naar plaats en 
tijd. 

Plaatsgeldigheid: In het algemeen neemt de geldigheid van een meteobericht af als de 
afstand tot de gebruikslocatie toeneemt. Lokale topografische omstandigheden 
hebben een uitgesproken effect op het weer. Bergachtig terrein beïnvloedt in hoge 
mate de windgegevens, hetgeen leidt tot grote variaties over geringe afstanden. Als 
vuistregel voor de combinatie van weer en terrein geldt het volgende: over tamelijk 
vlak terrein is een meteobericht geldig tot zo’n 32 km van het waarneemstation. In 
bergachtig terrein zal de geldigheid moeten worden gereduceerd tot de helft, 16 km. 
Wanneer het waarneemstation zich nabij een kustlijn bevindt zullen met name de 
luchtvochtigheidsgegevens en de daarmee samenhangende luchtdichtheidsgegevens 
zeer beperkt geldig zijn vanwege de invloed van het wateroppervlak op de 
luchtvochtigheid.

Tijdgeldigheid. De geldigheid van een meteobericht neemt af met het verstrijken van de 
tijd. Ervaring heeft geleerd dat de absolute geldigheid van meteoberichten ongeveer 
twee uur bedraagt. Indien het weerbeeld veranderlijk is, mag de tijdgeldigheid van 
twee uren niet worden overschreden. Wanneer de passage van een front is 
aangekondigd, moet de geldigheid van het laatste meteobericht niet langer zijn dan 
het aangekondigde tijdstip van de passage. Wanneer het weerbeeld stabiel is, kan de 
geldigheid zonder problemen worden gesteld op vier uren. De beïnvloeding van het 
weerbeeld is het grootst gedurende de perioden van zonsopkomst en zonsondergang.
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Welk meteobericht te volgen? Eind jaren ’50 van de vorige eeuw is onderzoek uitgevoerd 
naar de geldigheid van verschillende meteoberichten. Het onderzoek, dat was 
gebaseerd op luchtdichtheidsgegevens, leverde de volgende geldigheidsvolgorde op: 
(1) het actuele meteobericht van een lokaal meteostation, (2) het actuele meteobericht 
van een station binnen een afstand van 32 km, (3) het bericht van twee uur oud van het 
lokale station, (4) het actuele meteobericht van een station op een afstand van 32 tot 
80 km, (5) het bericht van twee uur oud van een meteostation binnen 32 km, (6) het 
actuele meteobericht van een station op een afstand van 80 tot 112 km, (7) het bericht 
van vier uur oud van een lokaal station en (8) geëxtrapoleerde gegevens of tabellen.

Eenheidscommandanten dienen de tactische en operationele implicaties van de 
bergachtige omgeving op mobiliteit, beveiliging, vuurkracht en logistiek te kennen. Zij 
dienen de aspecten van gevechtskracht (manoeuvre, vuurkracht, leiderschap, beveiliging en 
informatie) tegen elkaar af te wegen en aan de hand daarvan zijn taakgeorganiseerde 
eenheid samen te stellen om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

Belangrijk voor eenheidscommandanten is het creëren van de juiste mix van zware wapens 
en lichte infanterie om een zo groot mogelijk effect te bewerkstelligen. Hierbij moeten de 
beperkingen van deze eenheden zo veel mogelijk worden opgeheven. Een andere 
belangrijke overweging is om grotere aantallen Combat Service Support (CSS) eenheden in te 
zetten, teneinde het voortzettingsvermogen van operaties in berggebied te kunnen 
zekerstellen.

Operaties in berggebied vereisen dat eenheden op de juiste wijze worden voorbereid en dat 
hun training dit reflecteert. Commandanten dienen de wijze waarop hun eenheid traint te 
monitoren en moeten zekerstellen dat hun eenheid onder alle mogelijke omstandigheden 
in berggebied kan opereren. De verhoogde ondersteuning door met name helikopters eist 
ook van helikopterpersoneel in bergachtige omstandigheden te kunnen opereren.

Een adequate inschatting van de benodigde tijd is essentieel bij operaties in berggebieden. 
Het ruige terrein en de moeilijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde kans 
op fouten. Hierdoor dient er meer tijd dan gebruikelijk te worden gereserveerd voor 
voorbereiding, inzet, verplaatsen van eenheden en het uitvoeren van operaties. Het kan 
voorkomen dat commandanten een tactische pauze inlassen om eenheden te concentreren 
alvorens doorgegaan wordt met de uitvoering van de opdracht. Belangrijk daarbij is 
uiteraard dat de tegenstander niet de kans krijgt zijn eigen plannen ten uitvoer te brengen.
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De volgende overwegingen geven enkele verschillen aan tussen operaties in berggebied en 
operaties onder normale omstandigheden:

a. aanpassingsvermogen van plannen in relatie tot het terrein en de weersomstandigheden;

b. meer tijd benodigd voor het uitvoeren van verkenningen en verplaatsingen en het 
synchroniseren van operaties;

c. grote verschillen in de uren van daglicht per seizoen en op hoogte.

afghanistan, zomer 2007. Tijdens het Taliban-zomeroffensief werd een aan de 
regering gelieerde militie in de buitengebieden van Uruzgan belegerd. Bij de Task Force 
Uruzgan (TFU) kwam de informatie binnen dat de militie in hun enclave de Taliban niet 
veel langer kon weerstaan en ondersteund moest worden. De enclave bevond zich op 
een strategisch belangrijke kruising van aanvoerlijnen van de Taliban. Commandant 
TFU besloot direct om Special Forces-eenheden in te zetten om de veiligheid van de 
enclave te waarborgen. Gedurende de nacht dat de SF-eenheden zich verplaatsten,

Het uitzicht vanuit een observatiepost (Afghanistan)
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 werd een show of force gegeven door fixed-wing vliegtuigen met als doel de Taliban af te 
schrikken en het signaal te geven dat de enclave de bescherming genoot van ISAF. Bij 
aankomst van de SF-eenheid in de enclave had de militie vrijwel geen munitie meer.

operationeel concept. De aanname was dat de gehele enclave verdedigd kon worden 
door inzet van directe vuursteun van fixed- en rotary-wing vliegtuigen. Hiermee kon ook 
de Taliban worden uitgeschakeld. Om deze directe vuursteun te dirigeren was een 
dominantie van de hoge terreindelen rondom de enclave een voorwaarde voor succes. 
Het bezetten van de hoge terreindelen diende twee doelen: (1) het positioneren van 
een Forward Air Controller (FAC) op de hoge grond zodat deze de hele enclave inclusief de 
naderingsroutes kon overzien en (2) het onder waarneming houden van de meer 
besloten naderingswegen. Hiermee werd een early warning gerealiseerd waardoor de 
militie, ondersteund door SF, voldoende tijd zou krijgen om zich voor te bereiden op 
mogelijke aanvallen door de Taliban. Eenmaal aangekomen in de enclave was er maar 
één manier om de hoge terreindelen te bezetten: te voet. 

extreem terrein, special skills. Derhalve diende een gecombineerde waarnemingspost 
op de hoge grond te worden ingericht. Hiervoor dienden (veel) water, voeding, diverse 
verbindingsmiddelen, dag- en nachtkijkers, eindgeleidingsapparatuur (laser target 
designator), wapens, camouflagemateriaal en munitie te worden meegenomen.

Het werd een tactische infiltratie waarbij duizend hoogtemeters moesten worden 
overwonnen. De eenheid die werd aangewezen voor deze opdracht bestond uit 
Mountain Leaders van het Korps Mariniers, gespecialiseerd in optreden in bergachtige 
gebieden. Een goede routekeuze bleek – ondanks de goede dekking die het terrein 
bood – een voorwaarde voor succes. De technische moeilijkheid van het terrein was 
een factor van belang. Het doorschrijden van 2e graads terrein was noodzakelijk om 
via een tactisch veilige route in de observatiepost te komen. Dit is geen probleem voor 
getrainde eenheden maar bij duister en met veertig kilogram op de rug een riskante 
onderneming. Alleen de intensieve training in technisch moeilijk terrein heeft 
geresulteerd dat deze verplaatsing gedurende de nachtelijke uren uitgevoerd kon 
worden. Als deze opdracht door niet-berggetraind personeel was uitgevoerd, hadden 
extra veiligheidsmaatregelen zoals het aanbrengen van vaste touwen, moeten worden 
uitgevoerd. Hierdoor zou de verplaatsingsduur zijn verviervoudigd. De combinatie van 
(ondersteunende) grondtroepen, gegarandeerde luchtsteun van close air support en 
eindgeleiding door waarnemers op de hoge grond heeft ervoor gezorgd dat de Taliban 
heeft afgezien van een groot offensief tegen de enclave.
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3.3.2  MANOEUVRE

Bergachtige omstandigheden worden gekenmerkt door een beperkt wegennet, veelal 
beperkt tot de dalen, bergpassen, enz. waardoor een kanaliserend effect ontstaat. 
Gemechaniseerde eenheden zijn veelal gebonden aan de weg, waardoor operaties in 
bergachtig terrein vaak plaatsvinden met lichte infanterie eventueel ondersteund door 
helikopters. De combinatie van lichte infanterie met gevechtssteuneenheden is, ook in 
bergachtige gebieden, een voorwaarde voor succes.

Gemechaniseerde eenheden zullen in principe niet in hoog alpien terrein optreden 
vanwege de onbegaanbaarheid van het terrein. Hierdoor is het voor deze eenheden 
onmogelijk te ontplooien en de gevechtskracht effectief in te zetten. Indien 
gemechaniseerde eenheden als uitgestegen infanterie onder bergachtige omstandigheden 
worden ingezet of wanneer binnen het operatiegebied bergen voorkomen, zal (een deel 
van) de eenheid een specifiek trainingstraject moeten volgen.

De mobiliteit van voertuigen in bergachtige gebieden is vaak beperkt tot primaire en 
secundaire wegen. Buiten onverharde wegen wordt de mobiliteit van wielvoertuigen in 
bergachtig gebied sterk gereduceerd. De aan wegen gebonden tegenstander is eenvoudig te 
kanaliseren of te stoppen in bergachtige gebieden door obstakels op te werpen. Het bewust 
afzetten van sneeuw of steenlawines kan de tegenstander hinderen. Sabotageacties op 
bruggen en ‘knelpunten’ (choke points) kunnen met relatief kleine eenheden een groot effect 
sorteren.

Het garanderen van mobiliteit van infanterie en ondersteunende eenheden in bergachtig 
terrein vereist zorgvuldige planning en voorbereiding. Door het kanaliserende terrein 
worden eenheden vaak gedwongen om in colonne te verplaatsen. Colonnes zijn makkelijke 
doelwitten voor vijandelijke hinderlagen. Een commandant kan overwegen om alleen met 
kleine eenheden te verplaatsen. Aangezien de route voor verplaatsing in gekanaliseerd 
terrein zeer voorspelbaar is, moeten commandanten zo inventief mogelijk optreden om 
toch het initiatief te winnen. Daarnaast kunnen verschillende soorten van misleiding 
worden gebruikt. Bijvoorbeeld troepenverplaatsingen in het achterland, inzet van artillerie 
of mortieren en inzet van Intelligence, Surveillance, Target Aquisition & Recognition 
(ISTAR)- middelen.

Commandanten moeten vaak een afweging maken tussen bescherming en mobiliteit. 
Verplaatsingen door de bergen zijn fysiek belastend. Eenheden zijn vaak compleet 
zelfvoorzienend en dragen hun persoonlijke uitrusting, voeding, wapens en munitie op de 
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man. Het meenemen van een kogelwerend vest kan het totale gewicht dermate doen 
toenemen dat de mobiliteit van de eenheid significant afneemt en gestelde doelen niet 
binnen de gestelde tijdslimieten kunnen worden gehaald.

Verplaatsingen van lichte infanterie worden in bergachtig terrein gemeten in tijd en niet in 
afstand. In de berekening van de tijd worden zowel de afstand als de hoogteverschillen 
opgenomen. Daarnaast is het gewicht dat de militairen meenemen bepalend voor de 
marssnelheid.

De verplaatsingen van militaire eenheden kunnen worden ondersteund door de inzet van 
militaire berggidsen. Deze berggidsen kunnen bijvoorbeeld de hoge grond beveiligen of 
bergtechnische ondersteuning leveren, zoals bij de oversteek van lawinegevaarlijk gebied of 
de verkenning van routes. Berggidsen kunnen ook worden ingezet om zelfstandig 
verrassingsaanvallen en sabotageacties uit te voeren.

Aan iedere zelfstandig optredende manoeuvre-eenheid wordt een ‘warfare adviser’ 
toegevoegd. In dit geval een Mountain Leader (ML). De ML adviseert de commandant over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van inzet in relatie tot terrein en weersomstandig-
heden. De ML voert terreinanalyses uit, identificeert gevaren, maakt een inschatting van de 

Gemechaniseerde eenheden kunnen in bergachtig terrein beperkt manoeuvreren
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fysieke gesteldheid van de eenheid, bepaalt de technische middelen die nodig zijn, maakt 
een inschatting van de tijdsduur van operaties en adviseert over alle aspecten van veiligheid 
onder arctische omstandigheden.

3.3.3  GEVECHTSSTEUN

In bergachtig gebied neemt de windsnelheid doorgaans toe met de hoogte. Windinvloeden 
worden ook groter naarmate de afstand toeneemt (afhankelijk van snelheid en richting). Dit 
gegeven verklaart de nadruk die tijdens de training van militairen dient te liggen op het 
leren schatten en ook compenseren van de effecten van wind in berggebied. Het schatten 
van afstanden in berggebieden is moeilijk; afhankelijk van het terreintype neigt men tot 
onder- dan wel overschatting. Wie gewend is te observeren op vlak terrein mikt vaak te ver, 
hetgeen kan leiden tot het aanvallen van doelen die buiten het bereik liggen van de 
verschillende wapensystemen.

Op grotere hoogte is er vaak behoefte aan intensievere observatie, maar kampt men ook 
vaak met laaghangende bewolking en/of mist. Doordat de geaccidenteerdheid van 
berggebied geregeld dode grond met zich meebrengt op de middellange afstanden, kan het 
raadzaam zijn meerdere observatieposten in te richten en ook aanvullende vuurposities aan 
te wijzen. Verder dienen eenheidscommandanten er rekening mee te houden dat 
heuvelruggen en bergkammen het operatiegebied doorsnijden, hetgeen de wederzijdse 
ondersteuning van en/of door eenheden bemoeilijkt.

Het terrein en het weer hebben ook invloed op het gebruik van munitie. Conventionele 
munitie is bijzonder effectief op rotsachtige grond: rotsen versplinteren en worden samen 
met rondvliegende stenen dodelijke projectielen. De effectiviteit van kleinkaliberwapens 
wordt vergroot door het terugkaatsen van kogels. Granaatwerpers komen van pas om doelen 
aan de andere kant van een heuvel of berghelling te treffen, terwijl op kortere afstanden 
handgranaten nuttig zijn. Het lijkt een open deur, maar militairen dienen handgranaten 
slechts met de grootste voorzichtigheid bergopwaarts te gooien, aangezien deze vaak 
terugrollen alvorens te detoneren. Diepe sneeuw heeft een negatief effect op de reikwijdte van 
inslaande en exploderende munitie: soms wel tot veertig procent. Als een tegenstander goed 
gebruikmaakt van de mogelijkheden die het geaccidenteerde terrein biedt, zijn doorgaans 
grotere hoeveelheden granaten nodig om dezelfde effecten te bereiken.

Luchtdruk en -dichtheid nemen af op grotere hoogten. Hoewel dit effect de trefzekerheid 
van geoefende schutters nauwelijks beïnvloedt, dienen zij op grotere hoogten hun wapens 
toch hierop af te stellen.
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In bergachtig gebied kunnen situaties ontstaan waarbij vooruitgeschoven eenheden niet 
kunnen worden beschermd door indirect vuur. In die gevallen dienen automatische wapens 
en andere directe vuurkracht te worden ingezet als primaire vuursteun voor manoeuvre-
eenheden. Automatische wapens kunnen voorzien in de vuurkracht over grotere afstand 
zolang het zicht goed is.

De Panzerfaust is een lichtgewicht antitankwapen dat uitstekend geschikt is voor gebruik in 
bergachtig gebied. Antitankgeleideprojectielen zoals de Gill en de TOW, hinderen vaak 
terugtrekkingsbewegingen vanwege hun omvang en gewicht. In sterk onherbergzaam 
gebied kan het ontbreken van geschikte toenaderingswegen en doelen de bruikbaarheid 
van antitankwapens beperken.

De behoefte aan artilleriesteun is in de bergen groot. Het ontplooien en positioneren 
van artilleriesystemen kan echter sterk worden bemoeilijkt door de onherbergzaamheid 
van het terrein. Zelfstandig opererende artillerie-eenheden komen doorgaans niet verder 
dan de bestaande structuur van wegen en paden. Ondersteunde artillerie is vaak wat 
mobieler, met voertuigen en/of vliegtuigen kunnen zij in positie worden gebracht. In 
geval van de inzet van lichte artillerie kan het nodig zijn om stukken per helikopter 
vooruit te sturen om optrekkende eenheden te beschermen. Doorgaans wordt de 
artillerie ver genoeg naar achteren ingezet om te kunnen profiteren van de verhoogde 
hellingshoeken. Vlak terrein als droge rivierbeddingen, dorpen en akkerland kan dienen 
als opstelplaats voor wapensystemen; daarbij gelden enkele voor berggebieden specifieke 
aandachtspunten:

a. droge rivierbeddingen zijn riskant vanwege het permanente overstromingsgevaar;

b. bewoond gebied lijkt geschikt, maar goede locaties als parken, schoolpleinen en 
speelplaatsen zijn schaars en vaak bekend bij de tegenstander;

c. voor akkerland is van voor- tot najaar moeilijk toestemming te krijgen (bij training) en in 
de winter kan de bevroren grond het gebruik van stabilisatiepennen, grondplaten en 
haringen belemmeren.

Goede artillerieposities, aan het zicht onttrokken en met vlotte toegang tot het wegennet 
en landing zones (LZ), zijn niet eenvoudig te vinden. De weinige plekken die zich ervoor 
lenen, zijn doorgaans makkelijke doelwitten voor de vijand. Sommige wapens moeten naar 
voren worden gebracht om directe vuurkracht te genereren op vijandelijke eenheden in 
bergpassen of valleien. Door de ruigheid van het terrein, de hogere vuurhoeken en de 
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gereduceerde afstanden is het voor een continue ondersteuning noodzakelijk artillerie 
vaker te verplaatsen dan op vlak terrein nodig is.

Gezien de noodzaak van grotere vuurhoeken in de bergen kan een gevechtsveldradar 
effectief worden ingezet tegen indirect vijandelijk vuur. Toch wordt dit effect soms 
tenietgedaan door terreinmaskering en verminderde zichtlijnen. Het is zaak een 
uitgekiende positie te kiezen op de laagst mogelijke heuveltop, hetgeen in bergachtig 
gebied geen eenvoudige opgave is. Te laag betekent dat het radarsignaal op de grond wordt 
gericht en te hoog dat vijandelijk vuur onder de radar kan blijven en niet wordt 
gedetecteerd. Laserafstandmeters zijn een goed hulpmiddel bij het schatten van afstanden 
in berggebieden.

Over het algemeen dienen observatieposten van de artillerie zo hoog mogelijk te worden 
ingericht. Lage bewolking en mist kunnen een verhuizing noodzakelijk maken naar lagere 
posities. Verkenners dienen voorbereid te zijn op beklimmingen teneinde de beste 
uitgangspositie te bereiken. Verkenningsvliegtuigen en onbemande verkenningsvliegtuigen 
kunnen aan commandanten ten dienste staan voor het detecteren van langeafstandsdoelen 
en aan verkenners voor het creëren van vuursteun achter terreinmaskeringen, in 
hinderlagen en achter bergkammen. In het hooggebergte verliezen veel van de hiervoor 
ingezette vliegtuigen hun effectiviteit, zodat zij zich moeten beperken tot verkenningen op 
lager gelegen terreindelen.

Doordat eenheden vaker zelfstandig en onafhankelijk van elkaar opereren, zijn er minder 
vaak grote eenheden bij elkaar die een lonend doel vormen voor artillerievuur. Daarentegen 
vormen bergpassen die worden gebruikt voor bevoorrading of verplaatsingen van de 
tegenstander doorgaans prachtige doelwitten. Dit geldt ook voor sneeuw-, ijs- en 
rotsmassa’s boven vijandelijke posities of bevoorradingsroutes, die door gericht vuur 
kunnen veranderen in vernietigende landverschuivingen en lawines. Gezien de grotere 
afhankelijkheid van alle soorten vliegtuigen verdient in berggebieden de onderdrukking 
van vijandelijke luchtverdedigingssystemen extra aandacht.

Om accuraat en tijdig artillerievuur te kunnen leveren, dienen commandanten de volgende 
punten in hun overwegingen mee te nemen:
 
a. hogere hellingshoeken en langere inslagtijden;

b. doelen op schuine berghellingen die moeilijker te treffen zijn en meer munitie vergen;
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c. groter aantal blinde vlekken die onbereikbaar zijn voor artillerievuur;

d. tussenliggende bergtoppen die nauwkeurige kaartanalyse vereisen voor het traject van 
het projectiel;

e. als aan de vijf voorwaarden voor accuraat vuur (bepaling doelpositie en -omvang, locatie 
van de vuureenheid, informatie over wapens en munitie, meteorologische informatie en 
computerberekeningen) niet kan worden voldaan, is het fysiek controleren van de 
informatie op veel verschillende plekken omwille van de optredende hoogteverschillen 
noodzakelijk.

Mortieren zijn van cruciaal belang voor het slagen van bergoperaties. Door de hoge 
hellingshoek waaronder ze ingezet kunnen worden en hun hoge vuursnelheid zijn ze prima 
geschikt voor de ondersteuning van verspreid optredende eenheden. Ze kunnen vuurkracht 
leveren op de niet-zichtbare berghellingen, in blinde vlekken en over bergkammen heen, 
terwijl rondvliegende stenen en rotsfragmenten na de inslag van mortiergranaten een 
additionele hoeveelheid slachtoffers eisen en schade aanrichten, net zoals bij de artillerie.

Mortieren zullen vaak ontplooid worden in moeilijk toegankelijk terrein. Het gebruik van 
het rupsvoertuig Bandvagn 206 ‘Mortar Carrier’ is veelal beperkt, derhalve dienen de secties 
licht uitgerust te worden. Het 60 millimeter mortier kan man packed worden ingezet voor 
gevechten in bergachtige gebieden. Het 81 millimeter mortier kan grotere afstanden 
overbruggen met een grotere vuurkracht, maar is zwaarder terwijl de zwaardere munitie 
ook minder vuurrondes toestaat. Het 120 millimeter mortier kan goede diensten bewijzen 
als bijvoorbeeld verder gelegen doelen moeten worden bereikt of met een fosforgranaat 
een gebied moet worden verlicht.

Mortierwaarnemers moeten worden ontplooid op het hoogste en meest geschikte punt. Ze 
dienen zich niet allemaal op dezelfde hoogte te bevinden, teneinde te voorkomen dat door 
mist of wolken op hetzelfde moment hun het zicht wordt ontnomen.

Snel veranderende weersomstandigheden zijn van invloed op ‘ingeschoten’ doelen. High 
Explosive (HE) granaten met tijdsvertraging kunnen zeer effectief zijn op rotsige ondergrond. 
Rook kan minder effectief zijn door variërende windsnelheden en luchtstromen. 
Geconcentreerd mortiervuur kan sneeuw- of steenlawines veroorzaken en zo vijandelijke 
aanvoerroutes afsluiten of posities bedelven.
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De moeilijkheden met de bevoorrading van munitie maken nauwgezette selectie van 
doelen en controle op het gebruik van munitie noodzakelijk. Het vuren op doelen met lage 
prioriteit dient vermeden te worden. Vliegtuigen en helikopters, die vanwege de omgeving 
vaak door valleien vliegen, worden vanaf de grond bedreigd door mortiervuur. Afstemming 
tussen Air Liaison Officers en de Fire Planning Cell is noodzakelijk.

Bij de voorbereidingen voor operaties in berggebieden dienen commandanten te streven 
naar (in ieder geval) enkele snipers binnen hun eenheid. Snipers kunnen met hun 
langeafstandsprecisievuur de mobiliteit van de vijand stevig aantasten. Ze kunnen 
vijandelijke manoeuvres vertragen, het moreel verlagen en vijandelijke operaties verstoren.

de inzet van snipers onder extreme omstandigheden. De sniper kan worden ingezet 
voor het uitvoeren van selectieve doelbestrijding op de lange afstand bij (amfibische) 
operaties, gedurende alle fasen van het gevecht. De primaire opdracht van de sniper is 
de selectieve doelsaanvatting van specifieke individuen. De secundaire rol is de 
observatie van een specifieke sector van het operatieterrein. De inzet van snipers dient 
in algemene zin vier doelen: (1) het ontregelen van de vijandelijke bevelvoering 
middels de selectieve uitschakeling van belangrijke vijandelijke doelen (dit kan met 

Het kalibreren van de 81mm mortierstukken
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eigen wapens, maar ook middels het aanvragen van indirecte vuursteun), (2) het 
neutraliseren van vijandelijke snipers, (3) het neutraliseren van de tegenstander door 
het beperken van zijn bewegingsvrijheid en de mogelijkheden om zijn wapensystemen 
in te zetten en (4) het vergaren en rapporteren van informatie. Een sniper wordt ingezet 
als tweemansteam bestaande uit een schutter en een waarnemer. Het kan mogelijk 
zijn om meerdere teams in te zetten. Het is ook mogelijk om van meerdere teams één 
sniper-sectie te maken. De inzet van snipers bij militair optreden onder extreme 
omstandigheden maakt de toegevoegde waarde van de sniper duidelijk. Deze omstan-
digheden zijn van grote invloed op het fysiek uithoudingsvermogen van het personeel, 
de camouflagemogelijkheden, de effectiviteit van de wapensystemen en de snelheid 
van verplaatsen. De sniper is bij het optreden onder extreme omstandigheden een force 
multiplier met zijn specifieke vaardigheden, zoals flexibiliteit, uitstekende camouflage-
vaardigheden, nauwkeurigheid op de lange afstand en de grote impact op de mentale 
en fysieke component van de tegenstander. 

3.3.4  LUCHTSTEUN IN DE BERGEN

Bergen beïnvloeden vliegoperaties. De vrijheid van beweging wordt gelimiteerd door hoge 
obstakels zoals bergtoppen en bergketens, maar ook menselijke bebouwing zoals 
hoogspanningsmasten of kabelbanen. Dit geldt vooral voor helikopters zonder aanvullende 
voorzieningen voor de bemanning voor het vliegen op grote hoogte (zoals drukcabine en 
zuurstofmaskers). Bovendien beperkt het gebrek aan voldoende manoeuvreerruimte de 
effectieve inzet van snelvliegende vliegtuigen. De prestaties van zowel vliegtuigen als 
helikopters nemen af bij het opereren op grote hoogte. Dit kan leiden tot verminderde 
missie-effectiviteit en/of missie-inzetbaarheid.

De topografie van bergachtige gebieden heeft een nadelig effect op het tijdig kunnen 
detecteren van vijandige eenheden. Dit vormt vooral voor laagvliegende vliegtuigen en 
helikopters een groot gevaar omdat deze vanaf berghellingen onder vuur kunnen worden 
genomen met licht luchtafweergeschut, draagbare luchtafweersystemen of zelfs 
kleinkaliberwapens en Rocket Propelled Grenades. Ook de inzet van wapens kan worden 
beperkt; veelal is de vijandelijke eenheid slechts vanuit een smalle aanvliegsector aan te 
vallen. Anderzijds kunnen eigen bewegingen lange tijd onopgemerkt blijven door de 
tegenstander. Het verrassingseffect van de eigen luchtoperatie wordt daardoor versterkt. 
Effectieve inzet van vuursteun tegen een tegenstander die zich schuilhoudt in diepe dalen of 
ravijnen is beperkt en kan veelal alleen geschieden met precisiewapens of door 
laagvliegende, bewapende helikopters.
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Het klimaat in bergachtige gebieden heeft vanwege het onvoorspelbare, snel wisselende en 
veelal extreme karakter een nadelig effect op de vliegoperaties met helikopters en 
vliegtuigen. Krachtige winden uit variabele richtingen, hevige turbulentie, bliksem, 
neerslag, laaghangende bewolking en icing conditions kunnen vliegoperaties beperken of 
zelfs onmogelijk maken. Luchtsteun kan daardoor niet altijd worden gegarandeerd. Lage 
temperaturen heffen slechts in zekere mate de nadelige invloed van het opereren op grote 
hoogte op. De beschikbare nuttige lading van helikopters wordt hierdoor beperkt. 
Vliegtuigen ondervinden minder beperkingen ten aanzien van nuttige lading bij het 
opereren op grote hoogte en lage temperaturen dan helikopters. Het effect op helikopters 
kan enigszins worden beperkt door het gebruik van speciale start- en landingstechnieken.

De lage temperaturen bevorderen het effectieve gebruik van sensoren die werken met 
thermal imaging. De door de rotor downwash ontstane sneeuwrecirculatie (‘white-out’) of stof/
zandrecirculatie (‘brown-out’) vormt niet alleen een gevaar voor de helikopter zelf of voor 
eigen eenheden op de grond, maar vergroot ook de kans op voortijdige herkenning door de 
vijand. Dit effect kan echter ook voor afleidingsmanoeuvres worden gebruikt. Het opereren 
met helikopters in bergachtige gebieden vergt vooral in sneeuwrijke gebieden 
aanpassingen in de vorm van het eventueel uitrusten van het landingsgestel met ski’s en 
een goed werkend ‘anti-icing’-systeem.

3.3.5  VERBINDINGEN

De communicatie in de bergen verloopt niet altijd even soepel. Apparatuur dient robuust en 
draagbaar te zijn, en bestand te zijn tegen de weersinvloeden op grotere hoogten, zoals kou, 
ijs, luchtvochtigheid en -dichtheid, magnetische en ionosferische storingen. Verder dient 
radioapparatuur licht te zijn, met een laag stroomverbruik. Aangezien eenheden over een 
groot gebied verspreid kunnen opereren, is het gebruik van steunzendinstallaties veelal 
noodzakelijk voor een ononderbroken communicatie over grotere afstand. Dergelijke 
installaties vereisen een grondige voorbereiding. Voor een onbelemmerde werking worden 
deze steunzenders vaak geplaatst op terreintoppen, maar dat zijn meestal voorspelbare 
locaties waardoor ze ook kwetsbaar zijn voor vijandelijke aanvallen.

Apparatuur voor satellietcommunicatie is compact en licht van gewicht en daarmee 
uitstekend geschikt voor gebruik in ruig terrein. Als tijdens operaties in berggebied de 
gebruikelijke communicatiestructuur ontbreekt, is communicatie via satellieten het enige 

Bevoorrading met helikopters
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middel om met elkaar contact te onderhouden. Het bereik door meerdere gebruikers 
tegelijkertijd maakt satellietcommunicatie tot een ideaal systeem voor communicatie in 
berggebieden.

Verschillende soorten richtantennes kunnen nodig zijn bij het opzetten en onderhouden 
van radiocommunicatie in de bergen. Het opstellen van antennes luistert bijzonder nauw, 
aangezien kleine afwijkingen kunnen leiden tot significant slechtere ontvangst. Ook 
ijsvorming, een veel voorkomend verschijnsel op grotere hoogten, belemmert een goede 
ontvangst van radiosignalen. Bovendien kunnen antennes bij ijsvorming breken en is het 
moeilijker ze te verhogen of naar beneden te halen.

3.3.6  INLICHTINGEN

Zonder deugdelijke verkenning geen operatie. Dat geldt ook voor de bergen, zelfs in versterkte 
mate vanwege de onherbergzaamheid en de snel veranderende weersomstandigheden. Voor 
het welslagen van een operatie in berggebied is het van wezenlijk belang het operatiegebied 
gecoördineerd en gestructureerd te verkennen en de beperkingen maar ook de mogelijkheden 
van het gebied in kaart te brengen. Indien de ruigheid van het terrein slechts grondverkenning 
te voet toelaat, dienen eenheidscommandanten steeds op basis van de beschikbare informatie 

Communicatie is noodzakelijk voor een effectieve commandovoering
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een risico-inschatting te maken en die voortdurend bij te stellen aan de hand van nieuwe 
gegevens die tijdens het verloop van de operatie worden vergaard. Hoewel verkennings-
patrouilles in de regel gebruikmaken van observatiepunten op hoogte, kan het noodzakelijk 
zijn om kleinere verkenningsteams uit te sturen in de vallei en op de vlakte voor de fysieke 
inspectie van routes voor gemotoriseerde en gemechaniseerde eenheden.

Behalve tijdens noodweer is luchtverkenning de aangewezen methode om informatie te 
vergaren over grotere gebieden en terreinen die moeilijk begaanbaar zijn voor 
grondverkenningseenheden. Radar- en andere waarnemingssystemen aan de grond kunnen 
uitstekend het terrein in beeld brengen en de locatie van doelen aanwijzen, terwijl 
luchtfoto’s voor detaillering en opvulling van blinde vlekken kunnen zorgen. Met infrarood- 
en camouflage-opsporingssystemen kunnen, ook ‘s nachts, de exacte posities van 
vijandelijke stellingen worden bepaald.

In de bergen zijn patrouilles door verkenningseenheden en strategisch geplaatste 
observatieposten noodzakelijk voor het beschermen van kwetsbare flanken en het opvullen 
van gaten tussen eenheden. Doorgaans worden deze observatieposten met behulp van 
helikopters uitgezet en bemand met verkenningseenheden die voorzien zijn van sensoren, 
elektro-optische apparatuur en geschikte communicatiemiddelen. De specifieke 
omstandigheden kunnen extra inzet van manschappen en middelen nodig maken om de 
gewenste informatie boven water te krijgen. Additioneel kunnen langeafstandspatrouille-
eenheden en berggetrainde snipers bijdragen aan verkenningsoperaties. Kortdurende 
patrouillemissies kunnen ook worden uitgevoerd door luchteenheden, hoewel slechte 
weersomstandigheden hierbij de voortgang kunnen belemmeren.

3.3.7  BESCHERMING

Het succes van een operatie in een berggebied staat of valt met het vermogen van een 
eenheid om geschikte dekkings- en schuilplaatsen te lokaliseren en gebruiken. Bergtoppen 
en -gebieden boven de boomgrens bieden wat dat betreft minder mogelijkheden dan lager 
gelegen berggebied. Voorkomen dient te worden dat eenheden zonder adequate dekking 
gedurende langere tijd blootstaan aan vijandelijke dreiging. Keuzes in het dragen van 
kogelwerende vesten, het meenemen van water en voeding, munitie en type wapens dienen 
tevens te worden gemaakt. Aanvals- en verdedigingsposities in berggebieden verschillen 
niet wezenlijk van andere omgevingen, behalve dan in geval van sneeuw- of rotsgebieden. 
Graven in rotsige bodem is doorgaans moeilijk en vaak zelfs onmogelijk. De inzet van 
springstoffen en pneumatische hamers kan uitkomst bieden. Waar mogelijk dient gebruik 
te worden gemaakt van rotspartijen als natuurlijke bescherming.
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De zware bergomstandigheden vereisen enige aanpassing van luchtverdedigingstechnieken. 
Geschikte posities en toegangswegen zijn schaars. Er moet naar worden gestreefd 
ondersteunende luchtafweersystemen geïnstalleerd te krijgen op de beste terreindelen op 
de hoge grond. Indien het niet mogelijk is zwaardere luchtafweersystemen op deze posities 
te plaatsen, dan moet worden volstaan met de door één man te dragen luchtafweerwapens. 
Voorts geldt de vaststelling dat het berggebied de trefzekerheid van elektronische 
luchtverdedigingssystemen vermindert. Het ontbreken van goede, vlakke opstelplaatsen 
bemoeilijkt het vinden van voldoende posities die afdoende bescherming van de eenheden 
mogelijk maken, en benadrukt het belang van combined arms for air defence en passieve 
luchtverdedigingsmaatregelen. De geconcentreerde inzet van vuurkracht dwingt de vijand 
meer luchtsteunmiddelen in te zetten en de hoogte te verhogen waarop het vliegen van en 
naar doelen plaatsvindt.

Door het gebrek aan adequate dekkingsmogelijkheden is in berggebieden extra inzet van 
genietroepen gewenst. Niet alleen voor het aanleggen van versterkingen voor de eigen 
eenheden en obstakels die de voortgang van vijandelijke eenheden kunnen verhinderen, 
maar ook voor het verwijderen van hindernissen die door de tegenstander zijn opgeworpen. 
Met het oog op deze veelheid aan taken en de relatief geringe capaciteit dienen eenheids-
commandanten de inzet van genietroepen met maximale nauwkeurigheid te plannen.

Genie-eenheden ondersteunen manoeuvre-eenheden met licht materieel dat wordt 
aangevoerd met trucks of helikopters. Conventioneel materieel stuit in rotsachtig terrein op 
mobiliteitsproblemen, waardoor veelvuldig gebruik van springstoffen noodzakelijk kan 
zijn. In berggebied zijn de genieactiviteiten doorgaans gericht op het behoud van 
mobiliteit. Eenheidscommandanten dienen zich te realiseren dat zij in mindere mate dan 
wellicht wenselijk kunnen terugvallen op geniesteun.

Bescherming tegen chemische wapens wijkt in de bergen nauwelijks af van die in minder 
geaccidenteerd terrein. Toch dienen eenheden zich in de bergen beter voor te bereiden op 
aanvallen met chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) wapens dan in 
normale omstandigheden. Als gevolg van de beperkte mobiliteit, de kritische tactische 
posities en de gebrekkige communicatiemogelijkheden dienen eenheden zelfvoorzienend 
te zijn in de bescherming tegen CBRN-wapens.

Het dragen van CBRN-kleding op grotere hoogten, eventueel in combinatie met 
hoogteziekte, uitdroging en uitputtingsverschijnselen, vermindert de prestaties en vergroot 
de kans op hitteaandoeningen. Eenheidscommandanten dienen er daarom voor te waken 
dat CBRN-kleding eerder gedragen wordt dan dat concrete signalen aangeven dat een 

140



CBRN-aanval binnen afzienbare tijd te verwachten is of dat er reeds sprake is van een actuele 
CBRN-dreiging.

De inzet van rook- en versluieringsmiddelen in bergachtig gebied is een manier om het de 
tegenstander onmogelijk te maken zicht te krijgen op aanvoerroutes en andere strategische 
posities. Windstromen en turbulentie vormen hierbij in berggebieden een factor van belang 
en slim gebruik van deze elementen kan het effect van de rook- en versluieringsmiddelen 
flink versterken. Rookgordijnen zijn van minder nut in de bergen, doordat de tegenstander 
meestal observatieposten op hogere terreindelen heeft ingericht.

In berggebied is het vermogen om elektromagnetische energie te gebruiken voor het 
misleiden van de vijand, het lokaliseren van diens eenheden en faciliteiten, het 
onderscheppen van diens communicatie en het verstoren van bevelvoerings-, controle- en 
doelherkenningssystemen, van even groot belang als onder normale omstandigheden. De 

Patrouillegang in beschermende CBRN-kleding
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invloeden van weer en terrein op de systemen voor elektronische oorlogvoering (EOV) zijn 
vaak een optelsom van deze effecten op de verschillende componenten van deze systemen 
(in het bijzonder de individuele militair, communicatie en vliegverkeer).

3.3.8  LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

Aangezien de specifieke omstandigheden in de bergen transport tot een complexe materie 
maken, dienen eenheidscommandanten een uiterst zorgvuldige planning te maken van de 
aanvoer van personeel, materieel en voorraden. Hierbij dient de ondersteuningsstructuur te 
voorzien in flinke reservecapaciteit (redundantie) ten aanzien van aanvoerroutes, in het 
bijzonder in geval van verplaatsingen over meerdere verbindingslijnen. Een gedetailleerde 
analyse van de logistieke mogelijkheden en beperkingen kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de effectiviteit van ondersteuningsactiviteiten.

Het niet tijdig onderkennen van logistieke knelpunten kan in berggebieden snel tot 
mislukken van de operatie leiden. Het brandstofverbruik van voertuigen stijgt in de regel 
met dertig tot veertig procent, zodat voorraden frequenter dan onder normale 
omstandigheden moeten worden aangevuld. De praktijk wijst uit dat uitval van materieel 
door gebrekkig onderhoud en verkeerde bediening in de bergen omvangrijker is dan het 
verlies als gevolg van vijandcontact.

Transporteenheden hebben in berggebied doorgaans de beschikking over (een combinatie 
van) wielvoertuigen, sneeuwscooters, dragers, lastdieren en hefmaterieel. Bij het opzetten 
van een bevoorradingssysteem in berggebieden kan er niet aan worden ontkomen dat 
individuele militairen voorraden zelf naar hun posities dragen. Dit maakt operaties onder 
deze omstandigheden fysiek en mentaal erg zwaar.

De vijand richt zich doorgaans op het vernietigen van logistieke eenheden en het blokkeren 
van aanvoerroutes. Vijandelijke eenheden trachten strategische posities langs 
aanvoerroutes over te nemen om afgelegen eenheden af te snijden van de bevoorrading. 
Patrouille- en verkenningseenheden dienen alert te zijn op hinderlagen en geoefend te zijn 
in het opsporen en identificeren van mijnen. Voor de veiligstelling van aanvoerroutes 
dienen deze eenheden ondersteund te worden door verkenning vanuit de lucht. Ten slotte 
spelen observatieposten een rol bij het tijdig waarnemen van vijandelijke infiltratie in 
afgelegen gebieden.

Als gevolg van de zware inspanningen die het weer en het terrein in de bergen vergen, heeft 
de individuele militair per dag 4500 of meer calorieën nodig. Voor dergelijke situaties is een 
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speciaal, lichtverteerbaar rantsoen samengesteld, het Rantsoen Opereren onder Extreme 
Koude.

Een doordacht en goed werkend systeem voor de productie, aanvoer en consumptie van 
water is een vereiste tijdens operaties in berggebieden. Op lagere hoogten stokt de 
waterbehoefte per individuele militair bij twee liter per dag in rust en vier liter tijdens 
activiteiten, op grotere hoogten komt daar zeker nog eens twee liter per dag bij. Het 
waterverbruik van eenheden tijdens operaties in bijvoorbeeld Afghanistan ligt hoger dan bij 
operaties in een gematigd klimaat. Bij de planning dient ook opgenomen te worden dat de 
medische zorg in berggebieden meer water behoeft dan normaal. Om de logistieke last te 
verlichten is het mede om die reden raadzaam voorbereid te zijn op het gebruik van 
(gezuiverd) water uit natuurlijke bronnen.

Rantsoen Opereren onder Extreme Koude: zeer energierijke voeding
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In berggebied en onder koudweeromstandigheden hebben eenheden speciale 
uitrustingsstukken nodig, zoals thermokleding en -slaapzakken, handschoenen, 
klimgereedschap, batterijen en kooktoestellen. Extra slijtage door intensief gebruik 
betekent dat de behoefte aan vervangende uitrustingsstukken in de bergen sterk toeneemt.

Voertuigen gebruiken doorgaans meer brandstof in berggebied, al wordt het totaal 
brandstofverbruik gedrukt door het ontbreken van uitgebreide wegennetten en daarmee 
van de noodzaak om kilometers te maken. Aan de andere kant is door de grotere inzet van 
vliegtuigen wel extra behoefte aan kerosine. Ook dient er boven een hoogte van zeshonderd 
meter rekening mee te worden gehouden dat de werking van kooktoestellen met 
vijfentwintig procent vermindert. Slechte weersomstandigheden zorgen ervoor dat het 
nafta-verbruik stijgt doordat kleding gedroogd moet worden.

Aangezien de aanvoer van munitie vaak problematisch is in berggebied, is een strikte 
vuurdiscipline absoluut noodzakelijk. Munitieoverslagplaatsen dienen zo dicht mogelijk bij 
de gevechtseenheden te worden geplaatst, met inachtneming uiteraard van de gebruikelijke 
beschermingsmaatregelen tegen ontdekking en vernietiging door de tegenstander.

Transportmogelijkheden zijn doorgaans beperkt in berggebieden en vergen daardoor 
zorgvuldige planning. Hoewel trucks worden ingezet om voorraden zo ver mogelijk in het 
operatietoneel te krijgen, lukt het slechts af en toe om alle ontplooide eenheden te 
bereiken. Hoe hoger in de bergen, des te kleiner het toe te passen transportmiddel. 
Vooruitgeschoven eenheden zijn meestal alleen bereikbaar per vliegtuig of helikopter, of 
door inzet van lokale dragers en/of lastdieren.

3.4  OPERATIES

In dit deel worden het offensief en het defensief optreden in de bergen behandeld.

3.4.1   OFFENSIEF OPTREDEN

Bergoperaties worden meestal uitgevoerd om de beheersing te krijgen over tactisch 
belangrijke terreindelen zoals aanvoerroutes, bergruggen en bergpassen. De opdrachten 
van eenheden die (offensief ) optreden in de bergen zijn in principe gelijk aan die van 
eenheden in het laagland. In de bergen dienen commandanten de nadruk te leggen op:

a. optreden onder beperkt zicht condities;
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b. de beweeglijkheid en ‘survivability’ van de eenheid;

c. het beveiligen van de eigen aanvoerroutes en de verstoring van de aanvoerroutes van de 
tegenstander;

d. verkenning en beveiliging;

e. gecentraliseerde planning en gedecentraliseerde uitvoering;

f. omgevingsfactoren die de uitvoering van operaties (tijdelijk) gunstig beïnvloeden.

Verrassing is de dominante overweging bij offensief optreden in de bergen. Eenheden 
kunnen verrassing creëren door een beter omgevingsbewustzijn te hebben dan de 
tegenstander. Met name de terreinkennis en het inzicht in de wijze waarop het terrein het 
optreden beïnvloedt, zijn daarbij van groot belang om het onverwachte te doen. Een goed 
getrainde eenheid kan een tegenstander verrassen door te infiltreren en hem in de rug aan 
te vallen, speciaal gedurende perioden van beperkt zicht, regen of sneeuw. Ze kunnen ook 
helikopters en hun klimvaardigheden gebruiken om decisive actions uit te voeren in het 
gehele operatiegebied. Het effect van verrassing kan exponentieel toenemen als een 

Wegen in bergachtig terrein kunnen beperkt begaanbaar zijn
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commandant erin slaagt die terreindoelen (of -delen) te selecteren die het vermogen van de 
tegenstander verminderen om effectief te reageren en bewegen.

Bergachtig terrein vergroot de dreiging voor compacte, geconcentreerde formaties. Het is 
gewoonlijk moeilijk om de bewegingen van elkaar ondersteunende eenheden te 
coördineren in tijd en ruimte. Bergachtig terrein heeft een ‘compartimenterend’ effect. 
Naastgelegen eenheden raken door bergen, kloven en passen gescheiden van elkaar, 
hetgeen de wederzijdse ondersteuning bemoeilijkt of uitsluit. Ook de afstanden tussen 
eenheden kunnen enorm toenemen. Het is daarom van groot belang de concentratie van 
vuursteun en eenheden uiterst nauwkeurig te plannen voorafgaand aan het offensieve 
optreden om een effectieve coördinatie en synchronisatie te realiseren.

De voorbereidingsfase is in bergachtig terrein veel langer dan onder gematigde 
omstandigheden. Offensief optreden moet gebaseerd zijn op een grondige verkenning van 
de doelen en een nauwgezette voorbereiding. In bergachtig terrein zijn de beoordeling en 
het gebruik van het terrein essentieel. Commandanten moeten hun aanvalsplannen zo 
ontwerpen dat de zwaktes in de verdediging van de tegenstander maximaal worden 
uitgebuit. In de bergen zijn meer verkenningseenheden nodig om de sterkte van de posities 
van de tegenstander, de omliggende hoge grond en de beste routes van en naar het doel te 
bepalen. Dit zal ook meer tijd in beslag nemen.

De voorbereidende fase kan ook worden gebruikt om door middel van schijnoperaties de 
tegenstander te misleiden. In de bergen heeft de verdedigende partij een aantal grote 
voordelen waardoor het een veel grotere strijdmacht kan stoppen of de opmars kan 
frustreren.

Deze voordelen zijn:

a. langeafstandswaarneming;

b. goed gebruik van de natuurlijke dekking in het terrein;

c. het vooraf kunnen positioneren van wapensystemen;

d. operaties op bekend terrein.

In een bergachtige omgeving zijn de voordelen van een succesvolle misleidingscampagne 
dermate groot dat deze de moeite van de voorbereiding en uitvoering meer dan waard zijn.
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Het doel van schijnoperaties is om:

a. eigen operaties te maskeren;

b. zwakheden in de organisatie van de tegenstander bloot te leggen;

c. de verdediging van de tegenstander te ontregelen.

Infiltratie wordt vaak gebruikt in de bergen, in moeilijk terrein en in perioden van 
verminderd zicht en voor kleine gerichte acties tegen de flanken of achterhoede van een 
tegenstander, om tactisch belangrijke terreindelen zeker te stellen ter ondersteuning van 
andere operaties of om de logistieke ondersteuning van de tegenstander te blokkeren dan 
wel te ontregelen.
  
Verplaatsingen in kleine groepen over verschillende assen op hetzelfde tijdstip heeft 
verschillende voordelen. Het voorkomt dat de strijdmacht als geheel in gevaar wordt 
gebracht. Het dwingt de tegenstander te reageren op verschillende locaties en bemoeilijkt 
zijn inschatting van de omvang en missie. Het nadeel is dat verschillende groepen die zich 
verplaatsen door moeilijk terrein meer berggidsen en speciaal materieel nodig hebben en 
dat de coördinatie en de bevelvoering lastiger zijn.

Het is soms wenselijk in bergachtig gebied de sterktes van de tegenstander te omzeilen en 
hem aan te vallen op die punten waar hij het zwakst, het minst beschermd of het slechtst 
voorbereid is. Deze vorm van manoeuvre rust op grote beweeglijkheid en mobiliteit. Het 
gaat erom sneller te reageren dan de tegenstander, sneller de hoge grond te bezetten, enz. 
Deze snelheid wordt verkregen door superieure terrein- en klimvaardigheid.

De basisprincipes voor de opmars zijn ook geldig in bergachtig terrein, met een grotere 
waarschijnlijkheid van een verrassingsaanval of hinderlaag. Beperkte mobiliteit en de 
afhankelijkheid van het terrein maken het moeilijk om af te wijken van de opmarsformatie 
waarmee wordt ontplooid. Derhalve moet een commandant zekerstellen dat hij de hoge 
grond domineert, dan wel vanaf de hoge grond de opmars van de hoofdmacht kan 
beveiligen.

Een frontale aanval, zelfs wanneer deze wordt ondersteund door zware directe en indirecte 
vuursteun, heeft een kleine kans op succes. De bergen versterken de relatieve slag- en 
gevechtskracht van een verdedigende eenheid. De frontale aanval stelt de aanvaller bloot 
aan geconcentreerd vuur van de verdediger terwijl tegelijkertijd de effectiviteit van de eigen 
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vuursteunmiddelen wordt beperkt. In de bergen is de frontale aanval alleen geschikt om 
een tegenstander te fixeren, terwijl de hoofdmacht een andere aanvalsvorm gebruikt om de 
tegenstander te verslaan.

De main body van een eenheid mag zich niet in (sterk) kanaliserend terrein begeven voordat 
verkenningseenheden ver genoeg vooruit zijn getrokken om te voorkomen dat de main body 
omsingeld raakt. Dit is een kritische factor, zeker wanneer de eenheid bestaat uit zware en 
lichte eenheden met een eigen opmarssnelheid. Dominante terreindelen kunnen 
manoeuvre-eenheden die als deel van een grotere eenheid optrekken, fysiek van elkaar 
scheiden. Voortdurende verkenning van het front (voorterrein) en flankbeveiliging zijn 
essentieel om te voorkomen dat eenheden van de tegenstander infiltreren in de gaten die 
ontstaan tussen de eigen eenheden.

Een observatiepost op de hoge grond (Afghanistan)
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Snelheid, flexibiliteit en verrassing, normaal voordelen voor de aanvaller, zijn beperkt door 
het dominante terrein en door het voordeel dat de verdediger heeft om waar te nemen over 
een grote afstand en eerder doelen aan te vatten. Deze beperkingen maken het moeilijk 
voor eenheden groter dan een compagnie om een niet-voorbereide aanval uit te voeren 
tegen een voorbereide of ingegraven tegenstander. In de bergen hebben eenheidscomman-
danten doorgaans meer tijd nodig om vuursteun te coördineren en de operatie aan te 
sturen. Een voorbereide aanval vereist een goed doordacht vuurplan en scheme of maneuver.

Omdat daglicht en goed zicht in het voordeel van de verdediger zijn, dient de aanvallende 
eenheid die kansen te gebruiken in perioden van beperkt zicht. Hoewel deze 
omstandigheden de opmarssnelheid reduceren, beperken ze het vermogen van de 
tegenstander om effectief te reageren en een goede inschatting te maken van hetgeen 
daadwerkelijk gaande is.

Vuur en beweging in een aanval zijn bergafwaarts makkelijker. Deze aanvallen hebben ook 
het voordeel van goede waarnemingsmogelijkheden, maar dode grond kan de effectiviteit 
van de ondersteunende wapens beperken.

Commandanten dienen, indien mogelijk, een sterke en flexibele reserve achter de hand te 
houden. In de bergen kunnen commandanten hun reserve gebruiken om een stilgevallen 
aanval opnieuw in beweging te krijgen, een tegenaanval af te slaan, momentum te 
behouden en operationeel succes uit te buiten. Reserve-eenheden moeten zorgvuldig 
worden gepositioneerd en georganiseerd om te voorkomen dat moeilijk terrein, een 
beperkt wegennet en onvoorspelbaar weer niet de aankomst of inzet ervan bemoeilijken. 
Wanneer de reserve is ingezet dient een commandant iedere mogelijkheid te gebruiken om 
een nieuwe reserve te creëren op basis van beschikbare eenheden.

Bergen bieden veel mogelijkheden om hinderlagen en overvallen (raids) uit te voeren. 
Dergelijke operaties kunnen voordeel ontlenen aan beperkt zicht en ruw terrein dat de 
tegenstander als onbegaanbaar beschouwt. Echter, in steil terrein neemt de verplaatsingstijd 
aanzienlijk toe, waardoor alleen licht materiaal kan worden meegenomen. 
Deze eenheden dienen speciale klimvaardigheden en -technieken te beheersen om de 
moeilijke routes ook onder slecht weer condities te kunnen afleggen. Commandanten 
moeten een plan hebben voor de extractie van dergelijke eenheden, om te voorkomen dat 
ze geïsoleerd raken na afloop van de missie. De eenheid die aangewezen is om een 
hinderlaag of overval uit te voeren moet vooraf weten welke gevechtssteunmiddelen zijn 
toegewezen en welke vuursteunmiddelen welke delen van de route en het doel kunnen 
bereiken.
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3.4.2  DEFENSIEF OPTREDEN

In bergachtige gebieden is de sterkte van de defensieve posities, meer dan in laagvlakten, 
afhankelijk van de bezetting van tactisch belangrijke terreindelen. Deze bezetting levert de 
verdedigende partij uitstekende observatie- en vuurposities waarbij tegelijkertijd de 
aanvaller het gebruik van deze posities wordt ontzegd.

Defensief optreden in bergachtige gebieden richt zich in eerste instantie op het ontzeggen 
van de toegang tot tactisch belangrijk terrein dat de tegenstander nodig heeft om zijn 
operatie voort te zetten. Daartoe moet het gebied worden verdedigd op zodanige wijze dat 
de tegenstander wordt beperkt in zijn vrijheid van handelen en bovendien het hoger gelegen 
gebied zodanig onder controle is dat het vitale terrein wordt beheerst. Defensief optreden 
vergt vanwege de beperkingen ten aanzien van mobiliteit en de afhankelijkheid van hoger 
gelegen gebieden een gebiedsverdediging. De verdedigende partij is in het voordeel doordat 
deze het terrein kent, over versterkte posities beschikt, vuursteun kan pre-positioneren, 
voorraden kan aanleggen en een netwerk van verbindingspaden kan voorbereiden. Hierdoor 
kan de verdedigende partij sneller troepen verplaatsen dan de aanvaller. In bergachtige 
gebieden kan het vertragende gevecht effectief worden uitgevoerd met een relatief kleine 
eenheid. Deze voordelen maken bergachtige gebieden uitermate geschikt voor defensieve 
operaties. Sleutelfactoren voor succes in bergachtige gebieden, onafhankelijk van de 
omvang van de defensieve operaties, zijn goede observatieposities en het agressief uitvoeren 
van verkenningen, waarbij gelijktijdig de tegenstander hetzelfde wordt ontzegd.

Bij defensieve operaties dienen commandanten flexibele plannen op te stellen voor het 
controleren van vuursteun, het uitvoeren van manoeuvres, communicatielijnen en 
bevoorrading. Initieel heeft de aanvaller het initiatief en bepaalt hij de plaats en tijd van het 
gevecht. De verdedigende partij moet over het doorzettingsvermogen beschikken om de 
controle over het hoger gelegen terrein te behouden, effectief toe te slaan en flexibel te 
reageren zonder het momentum te verliezen. Tactische flexibiliteit berust op gedetailleerde 
planning, een in de diepte georganiseerde verdediging en op het beschikken over een 
adequate, mobiele reserve.

De terreinkenmerken van bergachtige gebieden leiden, ondanks de mogelijkheid om over 
grote afstanden te observeren, vaak tot blinde vlekken in het operatiegebied. 
Commandanten dienen daarom meer eenheden in te zetten voor verkenningen en 
beveiliging en deze in de diepte en in de hoogte te organiseren. Hierdoor kan een goede 
informatiepositie worden verkregen ten aanzien van het operatiegebied en voldoende 
voorwaarschuwing worden verkregen om beslissend op te kunnen treden.
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De aanvallende partij wordt in bergachtige gebieden gehinderd bij het uitvoeren van 
gesynchroniseerde acties over een brede frontlijn. De verdediger moet rekening houden 
met het gevaar van aanvallen vanuit de flank of in de rug. Voorkomen moet worden dat 
geïsoleerd liggende eenheden van de verdedigende partij door een geconcentreerde 
troepenmacht van de vijand aangevallen kunnen worden.

In bergachtige gebieden wordt meestal een rondom verdediging ingericht zodat een aanval 
kan worden afgeslagen, onafhankelijk van de richting van de aanval. Rotsachtig terrein en 
weersomstandigheden kunnen het inrichten van defensieve posities bemoeilijken of zelfs 
vertragen. De commandant kan kiezen voor het voorbereiden van defensieve posities 
aangevuld met goed voorbereide indirecte vuurlijnen die blinde sectoren kunnen 
bestrijken, indien onvoldoende eenheden beschikbaar zijn voor de rondomverdediging.

De grootte van het operatiegebied hangt mede af van de terreinkenmerken. Normaal 
gesproken is het operatiegebied ongeveer even breed als diep en kan de volledige lengte en 
het hoger gelegen terrein van een vallei omvatten. Terrein dat de aanvaller ernstig beperkt 
in zijn mobiliteit maakt het mogelijk het operatiegebied te vergroten. Zo kan de ligging van 
een bergrug die loodrecht ligt op de aanvalsrichting een breder operatiegebied mogelijk 
maken met minder diepte. Anderzijds dwingen bergruggen die parallel lopen aan de 
aanvalsrichting tot het inrichten van een verdediging in de diepte. Het is echter essentieel 
om eenheden te ontplooien op hoger gelegen gebieden, waarmee naderingsrichtingen 
kunnen worden gecontroleerd.
 
Het gebruik van bergklimtechnieken kan nodig zijn om slecht toegankelijke posities te 
prepareren voor een effectieve beveiliging. Daarbij moeten de voordelen van dergelijke 
posities worden afgezet tegen de nadelen ten aanzien van bevoorrading en verplaatsing. Bij 
het inrichten van de verdediging moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om 
het initiatief van de aanvaller over te nemen en over te gaan tot offensieve acties. De 
voorbereiding voor een tegenaanval betreft het voorzien in munitie, aanvalsposities en 
routes om bergafwaarts aan te vallen, posities voor vuursteun en het vaststellen van 
verzamelpunten die meestal op de achterhelling liggen.

Bij het beveiligen van de eigen eenheden is een vroegtijdige voorwaarschuwing van belang. 
De terreingesteldheid kan eenheden van elkaar isoleren en een tactische formatie verbreken. 
De terreingesteldheid zorgt tevens voor een beperking in de mobiliteit van eigen en 
vijandelijke eenheden. In dit geval kunnen commandanten kiezen voor een specifieke 
verkenningseenheid voor het observeren, identificeren en rapporteren van vijandelijke acties, 
alsmede voor het aanvallen en buiten gevecht stellen van vijandelijke verkenningseenheden.
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Indien een aanzienlijke omvang van de vijandelijke eenheid wordt verwacht of indien 
aanzienlijk veel tijd en ruimte nodig is om de eigen beveiliging op het gewenste niveau te 
brengen, kan worden gekozen voor een aanvallende beveiligingsoperatie in plaats van een 
verdedigende opstelling. Zolang het voordeel wordt behouden ten aanzien van de 
mobiliteit ten opzichte van de tegenstander kan een beveiligingseenheid effectief de 
tegenstander aanvallen of zijn opmars vertragen door gebruik te maken van het terrein en/
of obstakels.

Operaties onder bergachtige omstandigheden eisen een agressieve verdedigingstactiek: 
defensieve eenheden infiltreren vijandelijke eenheden en vallen hun hoofdkwartieren, 
aanvoerroutes en achterlandposities aan. Kleinere patrouilles en observatieteams opereren 
ver voor eigen troepen. Enerzijds om artillerievuur en luchtsteun te kunnen dirigeren naar 
de aangegeven doelen. Anderzijds om hinderlagen voor te bereiden voor personeel en 
materieel van vijandelijke eenheden. Deze verstorende activiteiten zijn erop gericht de 

Een commandopost
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tegenstander te storen dan wel te vertragen of te stoppen. Vroegtijdige opsporing van 
vijandelijke eenheden in de bergen resulteert vaak in isolatie en uitschakeling van die 
eenheden.

Elke gevechtssteuneenheid dient te worden verdedigd, bij voorkeur door middel van radar, 
sensoren en observatieteams. Eenheden in het achterland dienen veelvuldig te 
patrouilleren en hinderlagen te leggen, in het bijzonder ‘s nachts en in perioden met 
beperkt zicht. Luchtsteun dient paraat te zijn. Gevechtseenheden moeten bedacht zijn op 
aanvallen vanuit het achterland en tevens voorbereid zijn om hun doelen via meerdere 
routes te bereiken. Eenheden in het achterland dienen er echter voor te waken voor hun 
bescherming alleen te vertrouwen op gevechtseenheden. Hoe mobiel en goed 
georganiseerd de gevechtseenheden ook zijn, het is voor ondersteunende eenheden zaak 
afdoende veiligheidsmaatregelen te nemen, ook al gaat dat ten koste van hun 
ondersteunend vermogen.

De voor de vijand niet-zichtbare berghellingen bieden uitstekende mogelijkheden voor het 
uitvoeren van verrassingsaanvallen. Deze wijze van verdediging is erop gericht de gevolgen 
te verminderen van massaal indirect vuur afkomstig van mortieren, artillerie en luchtsteun. 
Daardoor wordt het accent van het optreden gelegd op de inzet van kleinkaliberwapens. Het 
uiteindelijke doel is de tegenstander bergopwaarts te forceren naar de verdedigende partij 
op de hoger gelegen grond. De tegenstander wordt gedwongen op een ongecontroleerde 
wijze aan te vallen terwijl hij kwetsbaar is ten gevolge van blootstelling aan vuur van 
bovenaf.

De beste manier om een achterhelling te verdedigen, is door het beheersen van de bergtop, 
hetzij middels vuurkracht, hetzij door fysieke bezetting. Observatieposten en vuurkracht 
worden aan deze zijde van de berg zo lang als mogelijk ingezet om optrekkende vijandelijke 
eenheden af te stoppen en een grote georganiseerde aanval te verhinderen. Is fysieke 
bezetting van de bergtop niet haalbaar, dan is het voor een succesvolle operatie op zijn 
minst nodig deze met vuurkracht onder controle te krijgen.
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MILITAIR OPTREDEN ONDER
ARCTISCHE OMSTANDIGHEDEN

Hoofdstuk

4
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De reden waarom delen van de Nederlandse krijgsmacht trainen en oefenen voor 
operaties onder arctische omstandigheden komt voort uit de Koude Oorlog. Tijdens de 
Koude Oorlog was een bataljonsgroep van het Korps Mariniers in een samenwerkings-
verband met het Verenigd Koninkrijk inzetbaar in bergachtige en arctische omstandig-
heden. De afgelopen decennia is de Nederlandse krijgsmacht regelmatig ingezet in 
gebieden met winterse omstandigheden. Conflictgebieden zoals de Balkan en 
Afghanistan worden hierdoor gekenmerkt in het winterseizoen (bijvoorbeeld de 
berggebieden in Uruzgan). De noodzaak is ontstaan om jaarlijks eenheden te trainen 
in het uitvoeren van militaire operaties onder arctische omstandigheden.

In dit hoofdstuk worden de operationele overwegingen voor het uitvoeren van 
militaire operaties onder arctische omstandigheden beschreven. De indeling is als 
volgt: (1) bevelvoering, (2) manoeuvre, (3) vuurkracht, (4) bescherming, (5) inlichtingen 
en (6) logistieke ondersteuning. Offensieve en defensieve operaties worden apart 
beschreven. 

4.1  OMGEVING

Door wisselende condities is niet altijd een strikte scheiding aanwezig tussen bergachtige en 
arctische omstandigheden. Er zijn veel overeenkomsten. De vaardigheden, kennis en 
ervaring van het optreden onder bergachtige omstandigheden gelden als basis voor het 
optreden onder arctische omstandigheden. De opeenvolging van berg- en daarna arctische 
training moet daarom door commandanten worden nagestreefd.

Het is niet altijd te voorspellen wanneer winterse omstandigheden overgaan in arctische 
omstandigheden. Het optreden onder koudweeromstandigheden en in voorkomende 
gevallen dus ook arctische omstandigheden, kan alle eenheden van de Nederlandse 
krijgsmacht overkomen. Arctische of koudweeromstandigheden beperken zich niet tot de 
gebieden boven de poolcirkel, maar komt in veel gebieden voor. Denk bijvoorbeeld aan 
Midden- en Oost-Europa, Scandinavië, grote delen van Azië, delen van de VS en 
bijvoorbeeld Canada.

De eenheden van de Nederlandse krijgsmacht die regelmatig onder arctische 
omstandigheden trainen zijn: het Korps Mariniers, het Korps Commando Troepen, de 
Luchtmobiele Brigade en delen van het Commando Luchtstrijdkrachten. De gehele 
krijgsmacht kan worden ingezet in bergachtig terrein en onder winterse omstandigheden.
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Winterse omstandigheden kunnen omslaan in arctische omstandigheden. Militair optreden 
onder deze extreme omstandigheden is geen hoofddoel voor de niet voor deze 
omstandigheden getrainde eenheden. Deze eenheden treden bijvoorbeeld gemechaniseerd 
of gemotoriseerd op. Grote verplaatsingen zonder voertuigen zullen in principe niet 
voorkomen. Daarom is het voor deze eenheden niet noodzakelijk te leren verplaatsen 
zonder gebruik te maken van een voertuig. De koudweertraining voor deze eenheden richt 
zich vooral op het overleven van de arctische of koudweeromstandigheden. De tactische 
skills en drills verschillen in principe niet van het regulier optreden van deze eenheden.

Militaire operaties onder arctische omstandigheden stellen commandanten voor grote 
uitdagingen. Van personeel dat onder arctische omstandigheden moet opereren, wordt een 
groter mentaal doorzettingsvermogen, een hogere fysieke gesteldheid en een grotere mate 
van kennis en ervaring geëist. Leiderschapskwaliteiten worden in arctische omstandigheden 
uitvergroot, omdat verkeerde beslissingen een grotere impact kunnen hebben. Als 
personeel zich te voet wil verplaatsen door een meter sneeuw, is dit vrijwel onmogelijk. Als 
militairen de juiste materialen, zoals sneeuwschoenen en ski’s, bij zich hebben en weten 
hoe dit te gebruiken, kunnen ze zich wel verplaatsen in dit terrein. Het gebruik van de juiste 
uitrusting is van groot belang om koudweerletsel te voorkomen.

Winter in Noorwegen

156



Materieel dat onder gematigde omstandigheden voldoet, is onder arctische omstandig-
heden misschien niet meer of slechts ten dele inzetbaar of veilig. Denk bijvoorbeeld aan 
winterbanden met spikes en aan motoren die zonder aanpassingen in de extreme kou niet 
meer willen starten. Ook heeft de arctische omgeving invloed op wapensystemen: vocht 
doet afsluiters van kleinkaliberwapens vastvriezen waardoor deze onbruikbaar worden. Als 
een grondplaat van mortieren op de sneeuw wordt gezet en men vuurt het mechanisme af, 
zal het hele wapensysteem verdwijnen in de sneeuwlaag. Om diverse redenen zullen 
materiaal en procedures dus moeten worden aangepast.

4.1.1  TOPOGRAFIE

Op aarde worden gebieden ten zuiden van de 60e breedtegraad ZB en ten noorden van de 
60e breedtegraad NB gedefinieerd als arctische gebieden. De exacte grens varieert met de 
seizoenen en is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de hoogte. Arctische omstandigheden 
kunnen we echter over de hele wereld vinden. Zo spreken we zeker tijdens de winterperiode 
in de hooggebergtes over de hele wereld van arctische omstandigheden.

In arctische omstandigheden ligt vaak het complete landschap onder een laag sneeuw en/of 
ijs. Wegen kunnen ondergesneeuwd zijn en in valleien zijn moerassen en meren 
onzichtbaar. In het hoge noorden bevinden zich uitgestrekte vlaktes, die toendra’s worden 
genoemd. Geografisch gezien nog verder noordelijk bevinden zich allerlei ijsplateaus die 
onderling verschuiven, zoals gedeeltes van de Noordpool. Gebieden waar arctische 
omstandigheden heersen zijn over het algemeen niet dicht bevolkt: doorgaans is er alleen 
bewoning op vaste grond die in de zomermaanden mogelijkheden biedt voor vegetatie.

Arctische omstandigheden kenmerken zich door extreem lage temperaturen en de 
aanwezigheid van grote hoeveelheden sneeuw en ijs. Besneeuwde hellingen kunnen, 
afhankelijk van hun gradiënt en de hoeveelheid vers gevallen sneeuw, lawinegevaar 
opleveren. Eenheidscommandanten dienen ervoor te zorgen dat ze de juiste kennis en 
ervaring in huis hebben en over goed opgeleid personeel beschikken, voordat ze zelfstandig 
onder deze omstandigheden gaan optreden. Daarnaast dienen de eenheid en de individuele 
militair de juiste uitrusting te hebben, zoals de individuele veiligheidsdriehoek, bestaande 
uit een lawinepieper, een lawineprikker en een schep.
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Indeling koudeniveaus

Binnen de Nederlandse krijgsmacht worden volgende koudeniveaus onderscheiden:

a. natte koude: ongeveer +4° tot –7°C;

b. droge koude: ongeveer –7° tot –21°C;

c. intense koude: ongeveer –21° tot –32°C;

d. extreme koude: ongeveer –32° tot –51°C.

‘Natte’ koude is koude in combinatie met neerslag. Natte kou komt meestal voor bij 
temperaturen rond het vriespunt, maar kan ook voorkomen bij temperaturen boven nul. 

Figuur. Overzicht klimaatgebieden

tropisch                        droog                   gematigd             land                            pool
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Bij een combinatie van natte sneeuw, regen en harde wind kan personeel dat niet adequaat 
is uitgerust en voorbereid, gevaar lopen. Het gevaar bestaat uit onderkoeling en loopgraaf-
voeten. Eenheden moeten leren hoe ze moeten leven en vechten in omstandigheden van 
natte koude.

Het is gemakkelijker om in droge kou te opereren dan in natte kou, wanneer de psychische 
schok van de kou eenmaal is overwonnen. De effecten van kou kunnen versterkt worden 
door wind chill. Bij droge kou:

a. ligt de temperatuur tussen ongeveer –7° en –21°C;

b. is de grond bevroren en de sneeuw droog;

c. is de luchtvochtigheid extreem laag.

Bij intense kou ligt de temperatuur tussen ongeveer –21° en –32°C. Dergelijke kou heeft 
invloed op zowel de geest als het lichaam. Intense kou heeft een verdovend effect. 
Eenvoudige taken duren langer en kosten meer moeite dan in een gematigd klimaat. De 
commandant dient hiermee rekening te houden bij het plannen van operaties en het 
uitgeven van bevelen, zelfs voor routinetaken.

Als de temperatuur onder –32°C zakt, wordt overleven problematisch. Bij extreme kou komt 
het vaak voor dat mensen warmte en comfort boven alles stellen. Militairen kunnen in 
zichzelf gekeerd raken, als in een soort cocon. Dit symptoom kan ook zichtbaar worden in 
het groepsgedrag. De commandant dient het volgende te verwachten en hiervoor te 
plannen: defecten aan uitrusting en materieel, problemen met voertuigen, defecten aan 
munitie en wapens, een grotere behoefte aan verwarmde onderkomens voor de militairen 
en meer toezicht om militairen en uitrusting operationeel te houden.

Arctische omstandigheden worden in het algemeen gekenmerkt door sneeuw en lage 
temperaturen. De verplaatsing van personeel en materieel over land laat zichtbare sporen 
achter, (diepe) sneeuw vertraagt of hindert wielvoertuigen en wateroppervlakken bevriezen 
en worden potentiële wegen.

Doorgaans is er in de zomer een gematigder weertype, dat aangenamer is voor militairen en 
materieel. Dit geldt echter niet voor de arctische gebieden. Deze gebieden hebben een 
slechte afwatering. Permafrost of muskeg (een soort veenmoeras) beperken de mobiliteit van 
de strijdkrachten. In subarctische gebieden wordt men echter niet gehinderd door 
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permafrost of muskeg. Zodra de dooi inzet én het water is afgevloeid, is verplaatsing in het 
terrein mogelijk.

Dooi en eerste vorst komen doorgaans voor in respectievelijk de lente en de herfst. Onder 
invloed van de zeewind en de warme golfstromen kan deze overgang vaak zeer plotseling 
plaatsvinden.

Gletsjers vormen een typisch kenmerk van arctische omstandigheden. Denk aan gebieden 
in Noord-Amerika, Groenland, IJsland, Zuid-Amerika en Antarctica. Daarnaast vinden we 
gletsjers over de hele wereld in de hooggebergtes. Een gletsjer is een constant bewegende 
ijsmassa die wordt gevoed door sneeuw en ijs van hoger gelegen gebieden. Er zijn 
verschillende soorten gletsjers, maar ze kennen allemaal dezelfde gevaren, zoals spleten en 
ijsval. Verplaatsen over gletsjers vereist speciale technieken en uitrusting.

Moerassen, rivieren en meren zijn in de warme jaargetijden hindernissen. In de winter, 
onder arctische omstandigheden lenen deze terreindelen zich voor verplaatsingen. 
Voorafgaand aan de verplaatsing dient de eenheid zich op de hoogte te stellen van de 
ijsdikte.

De Bandvagn baant zich een weg over en door de sneeuw
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Toendra’s zijn grote vlaktes met plantengroei die vaak niet hoger dan de knie reiken. 
Toendra’s bedekken twintig procent van de landoppervlakte op aarde. Deze toendra’s zijn 
negen maanden van het jaar bevroren en bedekt met sneeuw en ijs. Als de bovenlaag in de 
zomermaanden ontdooit, kunnen er kleine plantensoorten leven. De onderlaag blijft 
bevroren (permafrost) waardoor water niet in de bodem wegzakt. In dit koude klimaat 
duurt het extreem lang voordat bomen groot worden. Naargelang het kouder wordt, er 
minder zonlicht doordringt en de hoogte toeneemt, zullen hier minder bossen te vinden 
zijn.

4.1.2  KLIMAAT

Een lage temperatuur maakt de omgeving niet per definitie gevaarlijk. Het is meestal de 
combinatie van verschillende factoren die ervoor zorgt dat een arctisch klimaat een grote 
beperking wordt voor het militair optreden. De volgende weersfactoren zijn hierop van 
invloed: temperatuur, wind en neerslag.

De hoogte van de temperatuur is van invloed op de hoeveelheid vocht in de lucht en 
daarmee op de hoeveelheid neerslag. Een hogere temperatuur zorgt ervoor dat de lucht 
meer vocht kan bevatten, een lage temperatuur juist minder. Oplopende luchtvochtigheid 
kan resulteren in wolkenopbouw, mist en vormen van neerslag. Daarentegen is er in koude 
gebieden minder sprake van verdamping, waardoor de luchtvochtigheid laag en de neerslag 
beperkt blijft. Uitzonderingen hierop zijn de kustgebieden. Nabij kustgebieden vindt veel 
verdamping plaats, waardoor de hoeveelheid neerslag aanzienlijk groter zal zijn. In 
gebieden die bedekt zijn met sneeuw blijft de gemiddelde temperatuur laag. Een deken van 
sneeuw zorgt ervoor dat warmte onder het sneeuwdek niet weg kan en dat zonnestralen 
niet door het aardoppervlak worden geabsorbeerd.

Sneeuwcondities variëren met de temperatuur. Sneeuw wordt rond het vriespunt en vlak 
daarboven erg compact en zwaar. Mobiliteit van oversnow-voertuigen (Bandvagn, Viking, 
sneeuwscooters) wordt hierdoor negatief beïnvloed. De combinatie van temperatuur, 
zonnestraling en wind kan ervoor zorgen dat een harde toplaag op de sneeuw ontstaat die 
de mobiliteit van infanterie beïnvloedt. Als personeel niet door de toplaag zakt, wordt de 
mobiliteit verhoogd. Als personeel wel door de toplaag zakt, vermindert de mobiliteit 
drastisch.

Hoogte en vorm van het terrein hebben grote invloed op de wind. Hoe hoger en minder 
beschermt de terreindelen, des te groter de kans op extreem hoge windsnelheden. 
Daarnaast kunnen bergketens in arctische gebieden de wind kanaliseren, waardoor lokaal 
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grote verschillen kunnen ontstaan. Wind is een belangrijke oorzaak van het ophopen van 
sneeuw op de lijzijde van bergen. Deze ophoping verhoogt het lawinegevaar substantieel.

Sterke wind kan in arctische gebieden zorgen voor sneeuwstormen. Opgewaaide sneeuw 
doet het zicht soms afnemen tot minder dan een meter. Dit verschijnsel wordt ook wel 
white-out genoemd. In deze omstandigheden is navigeren vrijwel onmogelijk. Tijdens 
white-outcondities is de kans erg groot dat delen van eenheden van elkaar gescheiden 
worden en elkaar niet meer terug kunnen vinden. Essentiële veiligheidsuitrusting binnen 
de groep wordt hierdoor gescheiden waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

 Windchill     luchttemperatuur in 0c
 tabel
  5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50
 5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -47 -53 -58
 10 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57 -63
 15 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60 -66
 20 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62 -68
 25 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51 -57 -64 -70
 30 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65 -72
 35 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66 -73
 40 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68 -74
 45 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69 -75
 50 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69 -76
 55 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70 -77
 60 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71 -78
 65 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -79
 70 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -80
 75 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73 -80
 80 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60 -67 -74 -81

Laag risico (<5% kans) op frostbite bij gezonde personen

Verhoogd risico (5 tot 95%) op frostbite bij gezonde personen tijdens blootstelling aan de 
elementen gedurende 10 tot 30 minuten

Hoog risico (>95%) op frostbite bij gezonde personen tijdens blootstelling aan de elementen 
gedurende 5 tot 10 minuten

Zeer hoog risico (>95%) op frostbite bij gezonde personen tijdens blootstelling aan de elementen 
gedurende 2 tot 5 minuten

Extreem hoog risico (>95%) op frostbite bij gezonde personen tijdens blootstelling aan de 
elementen gedurende 2 minuten of minder
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Figuur. Wind chill tabel.
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Wind heeft een groot effect op afkoeling van het lichaam. De combinatie van wind en 
temperatuur staat bekend als gevoelstemperatuur. In hoofdstuk 3 paragraaf 1 staat de tabel 
voor het berekenen van de gevoelstemperatuur (Wind chill). Commandanten dienen bij de 
beoordeling van de situatie rekening te houden met de gevoelstemperatuur en niet de 
absolute temperatuur.

In arctische gebieden met een zeeklimaat kunnen grote schommelingen in temperatuur 
plaatsvinden waardoor regen, hagel en sneeuw elkaar afwisselen. Neerslag in arctische 
omstandigheden valt niet per definitie in de vorm van sneeuw. In deze omstandigheden 
waarin de temperatuur rond het vriespunt schommelt, kunnen risico’s ontstaan. Kleding, 
uitrusting en wapensystemen kunnen nat worden en bevriezen. Het gevaar voor 
onderkoeling bij militairen en voor niet-functionerende wapensystemen wordt hierdoor 
vele malen groter.

IJsmist ontstaat vaak bij temperaturen lager dan -37°C. IJsmist ontstaat door de productie 
van waterdamp (condens) door mensen en bijvoorbeeld voertuigen, in zeer koude lucht. De 
waterdamp kan in de koude lucht niet worden opgenomen, waardoor direct mistvorming 
ontstaat. IJsmist kan locaties van troepen prijsgeven en vermindert de capaciteiten van 
nachtzichtapparatuur.

4.1.3  GEVAREN

Veel gevaren kunnen worden vermeden door een goede voorbereiding, gedegen kennis, 
vaardigheden en ervaring. De gevaren kunnen echter nooit volledig uitgebannen worden. 
Daarnaast kan er tijdens de risicoanalyse bewust worden gekozen voor het accepteren van 
bepaalde risico’s. Eenheden moeten dan zo goed mogelijk worden voorbereid om met deze 
gevaren om te gaan. Voorbeelden van gevaren zijn: een plotselinge white-out, 
gletsjerspleten, overhangend ijs, sneeuwbruggen, verijsde ondergronden, lawines, 
weersomstandigheden zoals bliksem, mist, dichtgevroren (stuw)meren en rivieren met 
onbekende ijsdikte en een combinatie van wind, neerslag en temperatuur.

enkele grote en bijzondere lawines. In de Eerste Wereldoorlog werden door de 
Italiaanse en Oostenrijkse troepen lawines als wapen tegen elkaar gebruikt. Eén 
goedgemikte mortiergranaat in de sneeuw kon een lawine in beweging zetten die 
honderden slachtoffers vergde. Op één dag, 13 december 1916, zouden een kleine 
10.000 manschappen onder een heel complex van natuurlijke en door de vijand 
veroorzaakte lawines de dood gevonden hebben. Het aantal militaire lawineslacht-

163



offers in die oorlog wordt op 80.000 geschat. Het grootste lawineongeval ooit vond 
plaats op 10 januari 1962 in Peru. Een monsterlawine veroorzaakt door het afbreken 
van een hanggletsjer raasde van de flanken van een uitgewerkte vulkaan, vernietigde 
negen complete dorpen en kostte het leven aan ruim 4000 mensen. De grootste 
lawine die ooit op aarde is neergestort werd veroorzaakt door een uitbarsting op 18 
mei 1979 van de vulkaan Mount St. Helens in de Verenigde Staten. Ongeveer 2800 
miljoen kubieke meter sneeuw, ijs en gesteente stortte met een snelheid van ongeveer 
400 km/u van de hellingen van Mount St. Helens naar beneden. Gelukkig bleef de 
schade beperkt, omdat Mount St. Helens een dunbevolkt gebied is. Tijdens een 
NAVO-oefening in Noord-Noorwegen in Vassdalen nabij Harstad trof op 5 maart 1986 
een lawine 31 Noorse militairen met hun twee BV’s. Twaalf Noren vonden hierbij de 
dood en een aantal overlevenden raakte later zwaar getraumatiseerd.

4.2  LEVEN, OVERLEVEN EN VERPLAATSEN

In deze paragraaf komen de belangrijkste aspecten van het leven, overleven en verplaatsen 
onder arctische omstandigheden aan de orde.

4.2.1  LEVEN

De gedecentraliseerde manier van optreden onder extreme omstandigheden brengt met 
zich mee dat kleine zelfstandige eenheden geïsoleerd raken. De extreme invloeden van de 
arctische omgeving en voortdurende lichamelijke stress verhogen de perceptie van isolatie. 
De belangrijkste ondersteunende factor voor militairen die onder deze omstandigheden 
opereren is de (psychologische) steun van buddy, geweergroep of peloton. Elke militair die 
optreedt onder extreme omstandigheden moet een buddy hebben om samen 
verantwoordelijkheden te delen. Om zelfvertrouwen te kweken zullen eenheden langdurig 
en veelvuldig onder extreme condities moeten oefenen.

De minimale theoretische en praktische voorbereiding bestaat uit kennis van kleding en 
uitrusting, bivak- en tentroutine, noodonderkomens, voeding en water, lawines en 
koudeletsels.

Om te kunnen functioneren, wordt de lichaamstemperatuur binnen nauwe grenzen – 
tussen 35 en 38,5°C – gehouden. Voeding wordt onder andere omgezet in energie met als 
doel het behouden van een stabiele lichaamstemperatuur en energie voor (spier)arbeid. 
Zodra weers- en terreinomstandigheden slechter en zwaarder worden, zal er meer energie 
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benodigd zijn om de lichaamstemperatuur te behouden en is er minder energie over voor 
(spier)arbeid. Dit effect kan gereduceerd worden door een juiste combinatie van kleding, 
onderkomen, voeding en het toepassen van (kleding)drills. Het buddysysteem werkt in dit 
opzicht als een controlemechanisme.

Onder arctische omstandigheden is een grotere inname van calorieën (ongeveer 4500) 
benodigd. Het menselijk lichaam verliest meer vocht onder arctische omstandigheden. Ter 
voorkoming van uitdroging is het belangrijk dagelijks meer vocht dan normaal (drie tot vijf 
liter) in te nemen. Slecht eten en daarmee samenhangend de te geringe inname van 
calorieën leiden tot een grotere vatbaarheid voor koudeletsels. Een teveel aan fysieke 
activiteit in combinatie met de verkeerde kledingdrills leidt tot een groot verlies van 
lichaamswarmte en tot overmatig zweten. Vocht in de kleding reduceert de isolerende 
werking. Het gevaar van hypothermie (onderkoeling) neemt dan toe.

Vanwege de zware extreme omstandigheden is een strikte dagelijkse routine noodzakelijk. 
Hierbij zijn de volgende zaken van belang: het nuttigen van het Rantsoen Optreden onder 
Extreme Koude, voldoende vochtinname, persoonlijke hygiëne, toepassing van de 
kledingdrills en tentroutine. Tolerantie voor koude verschilt van persoon tot persoon en 
wordt beïnvloed door verschillende factoren, zowel fysiek als mentaal. Oudere militairen 
zijn vatbaarder voor kou. Militairen met een donkere huidskleur zijn niet specifiek 
vatbaarder voor koudeletsels, maar symptomen zijn slechter zichtbaar. Daadwerkelijke 
acclimatisatie voor arctische omstandigheden is beperkt. Alleen na langdurig en 
aaneengesloten verblijf in de koude is dit mogelijk.

Militairen die preventieve maatregelen nalaten, zoals het niet toepassen van de kledingdrills 
en onvoldoende eten en drinken, zullen sneller bevriezingsverschijnselen krijgen. De 
inname van alcohol leidt tot een grotere doorstroming van het bloed naar de huid en de 
daaronder liggende huidlagen. Dit leidt tot een groter warmteverlies van het lichaam. Tabak 
bevat nicotine. Door de nicotine trekken bloedvaten samen waardoor de circulatie van 
bloed verslechtert. Het gevaar van bevriezingen neemt dan toe. Sommige medicijnen 
beïnvloeden de bloedcirculatie en de transpiratie. Bij regelmatig medicijngebruik zal vooraf 
een arts geconsulteerd moeten worden.

Koudeletsels

Een arctisch klimaat is op zichzelf een gezond klimaat. Infectie- en besmettelijke ziekten 
zijn zeldzaam. Arctische omstandigheden kunnen echter fysieke verwondingen 
veroorzaken. Ook wordt het helingsproces van andere ziekten of verwondingen vertraagd.
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Een begrip van de effecten van koude is essentieel, opdat de gevolgen voor het personeel 
minimaal zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom van belang dat de 
symptomen van koudeletsels in een vroeg stadium worden herkend en behandeld. 
Mensen die eerder koudeletsels hebben gehad, zijn vatbaarder voor dit soort 
verwondingen.

Hieronder zullen de koudeletsels kort worden genoemd. Gedetailleerde informatie 
betreffende koudeletsels kunt u vinden in het Handboek Militair Optreden onder Arctische 
Omstandigheden.

a. hypothermie (onderkoeling) wordt veroorzaakt door het dalen van de lichaamstemperatuur 
(kerntemperatuur) beneden 35°C; 

b. bevriezingen ontstaan wanneer een gedeelte van het lichaam zodanig is afgekoeld dat de 
bloedtoevoer naar dat gedeelte (meestal de extremiteiten – handen, vingers, voeten, 
tenen, neus, oren) wordt afgesloten. Huid en onderliggend weefsel worden niet meer 
opgewarmd en bevriezen;

c. sneeuwblindheid wordt veroorzaakt door de reflectie van de ultraviolette straling van de 
zon. Zelfs als de zon gedeeltelijk wordt bedekt door mist of bewolking kan iemand die 
geen zonnebril (met UV-bescherming) draagt sneeuwblindheid krijgen;

d. loopgraafvoeten is een zogenaamd non-freezing koudeletsel. Dit komt voor wanneer huid 
wordt blootgesteld aan koude, vochtige condities. Te strakke kleding en schoeisel maken 
het probleem alleen maar erger. Slachtoffers dienen zo snel mogelijk te worden 
afgevoerd;

e. koolmonoxide is een dodelijk, geurloos gas dat koolmonoxidevergiftiging kan veroorzaken. 
Voertuigen of kachels en branders in kleine, slecht geventileerde ruimten produceren 
koolmonoxide. Pijnlijke ogen en duizeligheid zijn de waarschuwingssignalen.

4.2.2  OVERLEVEN

Onder extreme omstandigheden is er een groter risico dat militairen in een 
overlevingssituatie geraken: fouten zijn eerder gemaakt en de gevolgen zijn groter. 
Een overlevingssituatie kan ontstaan als gevolg van een ongeval, extreme weerssituatie, 
stagnatie van bevoorrading en dergelijke. De prioriteiten in een overlevingssituatie zijn 
dan: 
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a. onderkomen (uit de elementen geraken);

b. vuur;

c. water en voeding.

Een onderkomen biedt bescherming tegen de elementen (wind, vocht en temperatuur). 
Indien geen tenten beschikbaar zijn, kan een geïmproviseerd noodonderkomen worden 
gemaakt. Het construeren van geïmproviseerde noodonderkomens duurt doorgaans langer 
dan het opzetten van een tent. Voorbeelden van noodonderkomens zijn: sneeuwhol, 
sneeuwtrench, snow mount, iglo en boomput. De constructie van deze noodonderkomens 
wordt behandeld in de handboeken.

Sneeuwblindheid kan onder Arctische omstandigheden (makkelijk) ontstaan
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4.2.3  VERPLAATSEN

Er zijn verschillende methodes om onder sneeuwcondities de mobiliteit te vergroten. 
Hieronder komen aan de orde: de ski, de sneeuwschoen, de pulk, skijöring en de 
zogenaamde ‘oversnow’-voertuigen:

a. de ski. Goed getrainde eenheden kunnen op ski’s grote afstanden afleggen. Het gebruik 
van ski’s is minder vermoeiend dan het gebruik van sneeuwschoenen. Militaire skiërs 
moeten in staat te zijn zich te verplaatsen met hun uitrusting en wapen;

b. de sneeuwschoen. Alhoewel het lopen met sneeuwschoenen langzamer gaat dan skiën, is de 
techniek binnen een dag aan te leren. De marssnelheid is hetzelfde als ‘normaal’ marsen; 
het is wel fysiek zwaarder dan marsen of skiën;

c. de pulk. De pulk is een slee van fiberglas. Eén man kan de pulk voorttrekken. Het is 
geschikt voor allerlei vrachten als tenten, gevechtsvoorraden en ook voor 
gewondenafvoer;

d. skijöring. Deze techniek wordt gebruikt om skiërs achter een oversnow-voertuig te trekken;

e. oversnow-voertuigen. Om de uitgestegen infanterie zo licht mogelijk te laten verplaatsen, 
moeten zwaardere spullen als tenten en gevechtsvoorraden worden vervoerd met 
oversnow-voertuigen, zoals de Bandvagn (BV) 206 en de Viking. Dit kan ook met helikopters 
gebeuren. De inzet van helikopters wordt echter beperkt door de extreme 
weersomstandigheden.

Navigeren onder arctische omstandigheden is moeilijker dan onder normale omstandig-
heden. Ten eerste doordat alles, dus ook navigeren, door de extreme weerscondities (slecht 
zicht, storm, regen, sneeuw) moeizamer gaat. Ten tweede zijn de terreinkenmerken, zoals 
hoogteverschillen, wegen en begroeiing, verstopt onder de sneeuw. Als laatste zijn 
individuele militairen zwaar beladen met persoonlijke en groepsuitrusting.

De combinatie van een totaal witte omgeving en volledige bewolking kan ervoor zorgen dat 
de perceptie van diepte totaal verdwijnt. Schaduwen en contrasten zijn niet meer zichtbaar, 
waardoor het erg moeilijk wordt zich in het terrein te verplaatsen. In noodsituaties kan het 
voorkomen dat er genavigeerd moet worden zonder kaart en kompas of GPS.
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Hieronder staan enkele voorbeelden van alternatieve navigatietechnieken:

a. oriënteren op de zon. Aan de hand van de zon kun je snel en eenvoudig bepalen waar de 
verschillende windstreken zijn;

b. horlogemethode. Ook door gebruik te maken van een horloge met wijzers (analoog) kan vrij 
nauwkeurig worden bepaald waar het noorden of zuiden is;

c. oriënteren op de maan. De maan doet er 28 dagen over om de aarde te ronden. In dat tijdvak 
verandert de vorm door het zonlicht dat op de maan weerkaatst. Als de maan opkomt 
voordat de zon onder is gegaan, zal de verlichte zijde het westen zijn. Als de maan na last 
light opkomt, zal de verlichte zijde het oosten zijn. De maan geeft grofweg een oost-
westlijn gedurende de nacht;

d. oriënteren op de sterren. De sterren bieden al duizenden jaren reizigers en zeevaarders 
houvast bij het bepalen van de richting. Veel sterren staan dicht bij elkaar en vormen zo 
groepen.

Skijöring achter een BV 206
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4.3  OPERATIONELE OVERWEGINGEN

In dit deel passeren de belangrijkste operationele overwegingen de revue. Hierbij gelden de 
gevechtsfuncties als richtsnoer.

4.3.1  BEVELVOERING

De in Hoofdstuk III paragraaf 3.3 beschreven operationele overwegingen zijn voor wat 
betreft operaties onder arctische omstandigheden hetzelfde. De lezer wordt dan ook 
verwezen naar dat hoofdstuk voor verdere uitleg. Wel zijn er bij het opereren onder 
arctische omstandigheden enkele verschillen ten opzichte van het opereren in 
berggebieden. Die verschillen worden hieronder genoemd.

Gedurende het gehele proces van planning, voorbereiding en de uitvoering van operaties 
onder arctische omstandigheden dienen commandanten voortdurend te beoordelen 
welke gevolgen de langdurige blootstelling aan koude heeft op personeel en uitrusting. 
De analyse van weer en terrein is een vast onderdeel van de analyse van de opdracht. Dit 
geldt in versterkte mate bij het analyseren van de opdracht onder arctische 
omstandigheden.

Bij het uitvoeren van operaties onder arctische omstandigheden zijn de natuurlijke 
obstakels als rivieren, lawines, steile hellingen en afgronden, maar ook de fysieke belasting 
die het terrein oplegt nog altijd van kracht. Wel bieden de arctische omstandigheden 
kansen voor eenheden: rivieren en andere waterwegen (met name meren) zijn veelal 
bevroren en bieden daardoor de mogelijkheid aan voertuigen om hierover te verplaatsen. 
In lawinegevaarlijke gebieden kunnen door genie- en/of verkenningseenheden lawines 
worden afgezet, om vijandelijke eenheden te neutraliseren of terreindelen (on)begaanbaar 
te maken.

De overwegingen voor het gebruik van naderingswegen is in Hoofdstuk III beschreven. 
Onder arctische omstandigheden wordt het veelal moeilijker om ongezien gebruik te 
maken van dode grond, aangezien verplaatsingen in de sneeuw duidelijke sporen 
achterlaten in het terrein. Goede coördinatie, een weldoordacht sporenplan en veelal 
nachtelijk optreden kunnen ook onder deze omstandigheden tot succes leiden. Ook het 
verplaatsen bij hevige sneeuwval is een goed alternatief.
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Afgezien van de in Hoofdstuk III (paragraaf 3.3) reeds beschreven invloeden dienen 
eenheidscommandanten rekening te houden met de volgende factoren:

a. zeer korte perioden van daglicht (met name boven de poolcirkel in het winterseizoen);

b. snelle temperatuurswisselingen;

c. invloed van het zonlicht (weerkaatsing) en het daardoor ontstane gevaar van 
sneeuwblindheid;

d. verhoogde kans op koudweerletsels als gevolg van extreme temperaturen.

Eenheden die bij koud weer optreden zullen vaak geïsoleerd zijn. De commandant moet 
zijn uiterste best doen om zijn ondercommandanten op de hoogte te houden van zijn 
oogmerk, zodat die ondercommandanten het initiatief kunnen nemen en met vertrouwen 
onafhankelijke acties kunnen uitvoeren. Om in koud weer bevel te kunnen voeren moet de 
commandant constant en nauwkeurig geïnformeerd worden over de situatie op het 
slagveld. De commandant dient het gevecht te beïnvloeden door snel zijn sturing en 
intentie naar de ondergeschikte eenheden te communiceren.

4.3.2  MANOEUVRE

De beginselen van de manoeuvre-oorlogvoering zijn ook van kracht onder arctische 
omstandigheden. Echter, het verplaatsen van militaire eenheden onder arctische 
omstandigheden duurt doorgaans langer dan onder normale omstandigheden. Hierdoor 
zijn verrassingsaanvallen of snelle verplaatsingen lastig te realiseren. 

Genietroepen kunnen worden ingezet om de mobiliteit te verbeteren of om een 
tegenstander het gebruik van essentieel terrein te ontzeggen. Indien de commandant en 
zijn staf verstandig plannen en daarbij rekening houden met de capaciteiten van de 
individuele militair, de beschikbare wapensystemen en het trainingsniveau, worden al te 
ambitieuze aannames op het gebied van verplaatsingen onder arctische omstandigheden 
voorkomen. De commandant die op een juiste manier gebruikmaakt van grondmobiliteit 
en luchtsteunmiddelen en geschikt terrein gebruikt om troepen en voorraden te 
verplaatsen, zal dankzij deze mobiliteit tactisch voordeel behalen.

Operaties onder arctische omstandigheden vinden vaak plaats door lichte infanterie in 
combinatie met oversnow-voertuigen en luchtsteun. Deze voertuigen kunnen zich zoals de 
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naam zegt over de sneeuw verplaatsen en bijvoorbeeld lichte vuursteunmiddelen 
transporteren. Zwaardere vuursteunmiddelen blijven onder arctische omstandigheden aan 
verharde wegen gebonden. De kracht van het opereren onder arctische omstandigheden zit 
hem erin om al deze middelen toch in een combined arms-concept in te zetten zodat de 
verschillende eenheden elkaar kunnen ondersteunen.

De verplaatsingssnelheid van eenheden onder arctische omstandigheden is niet alleen 
afhankelijk van het terrein en het weer, maar ook van de training en uitrusting van de 
eenheid. In een koude omgeving, in omstandigheden die veel energie vergen, is 
verplaatsing in het terrein moeilijk en tijdrovend. De gemakkelijkste manier van verplaatsen 
is meestal door paden, wegen, bergruggen en valleien te volgen, maar dit is tegelijkertijd 
ook voor de tegenstander het meest voor de hand liggend. Eenheden die gebruikmaken van 
dergelijke naderingsmogelijkheden dienen uitermate voorzichtig te opereren en goede 
beschermingsmaatregelen te treffen. 

Het schatten van tijd en afstand is onder arctische omstandigheden een zeer belangrijke 
militaire vaardigheid. Tijds- en afstandsfactoren verschillen alnaargelang het terrein, het 
klimaat, het jaargetijde en de getraindheid van de militair. Ongewone omstandigheden op 
het gebied van weer en terrein maken de problemen in verband met bevoorrading, 
medische evacuaties en transport ernstiger en tijdrovender. Door de aard van de omgeving 
dient er meer tijd te worden ingepland voor het verplaatsen van voorraden en personeel. 
Tenzij de routes zijn verkend, kunnen geen nauwkeurige tijdsschattingen worden gemaakt. 
Pogingen om de snelheid te verhogen kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals verlies van 
het verrassingseffect, fysieke uitputting en het van elkaar gescheiden raken van eenheden. 
Nauwkeurige navigatie is daarbij van het allergrootste belang.
 
De eenheid met de betere terreinmobiliteit heeft een tactisch voordeel. Het is beter om 
mobiliteit te meten in tijd in plaats van afstand. Voorbeeld: in plaats van dat een eenheid 
zich op drie kilometer afstand bevindt, bevindt deze zich op een afstand van anderhalf uur 
skiën. Het is belangrijk om effectief gebruik te maken van alle beschikbare transport-
middelen en de voor- en nadelen van de drie belangrijkste opties, te weten: mobiliteit te 
voet, mobiliteit per voertuig en mobiliteit door de lucht, tegen elkaar af te wegen.

Het overbruggen van (grote) afstanden met (grote) militaire eenheden is een operatie op 
zich. Degelijke verplaatsingen dienen zorgvuldig gepland en uitgevoerd te worden. 
Gedurende de wintermaanden kunnen omstandigheden worden aangetroffen die variëren 
van veenmoerassen en permafrost tot sneeuw en ijs. Het is essentieel om voortdurend op de 
hoogte te zijn van de actuele sneeuwsituatie in het operatiegebied. Zware sneeuw 
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belemmert verplaatsingen, verbergt terreinkenmerken, bedekt natuurlijke obstakels en 
verbergt mijnenvelden of andere kunstmatige obstakels.

Onder arctische omstandigheden zijn commandanten gedwongen meer nadruk te leggen 
op kaart- en terreinanalyse. Alle mogelijke routes in het operatiegebied dienen te worden 
aangewezen. Alle tactische belangrijke terreindelen of knelpunten moeten vanuit de lucht 
of door middel van voetpatrouilles worden verkend. De geselecteerde routes dienen, bij 
voorkeur, te voorzien in enige vorm van natuurlijke dekking en bescherming tegen 
waarneming vanuit de lucht. Steile hellingen, ravijnen, moerassen, open stromen en 
andere obstakels beperken weliswaar de voertuigmobiliteit, maar kunnen daarentegen ook 
een prima optie zijn voor het verplaatsen van kleinere infanterie-eenheden.

Chauffeurs hebben onder arctische omstandigheden aanvullende rij-instructie nodig. Ook 
voor het juiste gebruik van sneeuwkettingen en het zelf kunnen bergen van het voertuig is 
aanvullende instructie noodzakelijk.

Helikopters vergroten de mobiliteit voor militaire eenheden, onder andere door het leveren 
van logistieke steun en de verplaatsing van militairen. Helikopters verkorten de tijd die 
nodig is om eenheden en voorraden te verplaatsen. De inzetbaarheid van helikopters is 

Verplaatsing met volle bepakking op ski’s
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echter afhankelijk van het weer, het te transporteren gewicht, de temperatuur en de 
maximale hoogte waarop een helikopter veilig kan vliegen.

4.3.3  GEVECHTSSTEUN

De invloeden van weer en terrein zoals beschreven in Hoofdstuk III zijn ook van toepassing 
onder arctische omstandigheden. In deze paragraaf wordt de invloed van arctische 
omstandigheden op wapensystemen beschreven.

Het smeren van wapensystemen is van groot belang bij temperaturen (ver) onder nul. Het is in 
de koude beter om het wapen droog af te vuren dan het verkeerde smeermiddel te gebruiken. 
Om te zorgen dat de wapens inzetbaar blijven, dient de leiding erop toe te zien dat alle wapens 
op de juiste manier worden schoongemaakt en onderhouden. Dit dient met name gedaan te 
worden na een verplaatsing of na een grote temperatuursverandering, bijvoorbeeld wanneer 
wapens van de koude buiten worden meegenomen naar binnen. Het wapen zal minimaal een 
half uur moeten opdrogen. Na het schoonmaken dient het wapen licht geolied te worden.

Wanneer wapens bij temperaturen onder het vriespunt worden gebruikt, ontstaat er 
gemakkelijker schade aan het wapen. Kleine, zelfstandig opererende eenheden dienen 
reserveonderdelen als slagpinnen, patroontrekkers, uitwerpers en kleine veren bij zich te 
dragen. In de bataljonsbevoorrading dienen extra mortiergrondplaten op voorraad te zijn.

Wapens en munitie moeten tegen de elementen worden beschermd. Wapens moeten 
buiten worden bewaard om onnodige condensatie te voorkomen. Om te zorgen dat 
wapensystemen te allen tijde afgevuurd kunnen worden, dienen deze juist te worden 
gebruikt en vervoerd. Alle openingen op het wapen dienen afgedekt te worden om sneeuw 
en ijs buiten te houden. Als de monding is afgedekt, moet er toch doorheen gevuurd 
kunnen worden bij een plotselinge actie.

Indien camouflagemateriaal op het wapen wordt gebruikt, mag deze de werking van het 
wapen niet belemmeren. Het is belangrijk om regelmatig controles uit te voeren van 
(individuele) militairen en hun wapens.

Automatische wapens worden tijdens het vuren heel snel warm. Schade aan het wapen kan 
ontstaan wanneer een koude loop te snel warm wordt. Hierdoor kunnen scheuren in het 
wapen ontstaan. Schutters dienen hun wapen op te laten warmen voordat zij met hoge 
vuursnelheid schieten. Vanwege de grotere kans op schade is het van belang deze 
overweging in acht te nemen.
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Onder arctische omstandigheden dient het back blast-gebied achter het wapensysteem  drie 
keer zo groot te zijn als bij gematigde weersomstandigheden. De geselecteerde posities 
dienen slechts minimaal besneeuwd te zijn, zodat door de back blast geen sneeuwwolk 
ontstaat. Een sneeuwwolk kan de positie van het wapensysteem verraden. Indien een 
dergelijke locatie niet beschikbaar is, moet de sneeuw rondom het wapen met 
sneeuwschoenen worden aangestampt. Schutters dienen de juiste UV-oogbescherming te 
gebruiken wanneer zij door een vergrotend vizier naar besneeuwd terrein kijken. Zorg 
ervoor dat schutters gezichts-, hand- en oogbescherming dragen bij het schieten, in 
verband met het risico op verbranding bij het afvuren van het wapen.

Onder arctische omstandigheden worden mortieren op dezelfde manier ingezet als onder 
gematigde omstandigheden. Het probleem is het opstellen van de mortieren in de sneeuw 
of op bevroren grond. De mortieren moeten op niet-bevroren grond worden opgesteld. 
Indien de grond bevroren is, dient men met behulp van explosieven of geïmproviseerde 
materialen door de bevroren bovenlaag heen te breken om bij de ondergrond te komen. 
Indien dit niet mogelijk is, dient er met behulp van geïmproviseerde materialen een 
platform te worden gecreëerd. Bakens die in de sneeuw zijn geplaatst, dienen regelmatig 
gecontroleerd te worden om te bewerkstelligen dat ze juist opgelijnd zijn. Zorg dat de 
munitie tegen de elementen wordt beschermd en bij dezelfde temperatuur wordt bewaard 
als de wapens. De munitie dient in de verpakking te blijven totdat een vuuropdracht is 
gegeven. Het met mortieren veranderen van stelling duurt langer bij koud weer.

De distributie van een beperkt aantal sneeuwvoertuigen ter ondersteuning van 
groepswapens is een cruciale factor onder arctische omstandigheden. De BV 206 blijft het 
belangrijkste voertuig (trekker) voor de gevechtsondersteunende eenheden, bijvoorbeeld 
om mortieren te verplaatsen. Ook sneeuwscooters zijn een effectief middel om 
automatische wapens, mortieren, Gil, (V)SRAT, enz. snel te verplaatsen.

Het is belangrijk om de beperkingen van de individuele militair zelf niet uit het oog te 
verliezen. Overweeg de inzet van versterkte groepswapenteams voor het dragen van 
munitie. Dit probleem wordt ‘s winters groter, doordat iedere militair dan meer 
persoonlijke uitrusting met zich mee moet dragen. De verschillende wapensystemen 
kunnen per slee (‘pulk’) worden vervoerd.

Onder arctische omstandigheden zal het munitieverbruik stijgen. Bevroren grond of grond 
waarop ijs ligt, zal bijvoorbeeld het fragmentatie-effect doen toenemen, terwijl diepe 
sneeuw juist tot wel tachtig procent van de fragmentatie kan absorberen. Er zal over het 
algemeen meer behoefte zijn aan vertraagde ontstekers. Deze kunnen bij een hard pak 
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sneeuw gebruikt worden om lawines te veroorzaken of om bevroren waterwegen open te 
breken. Rode fosfor is een beter markeringsmiddel voor luchtsteun dan witte fosfor. 
Gevechtsveldverlichting is ook een effectief markeringmiddel in een besneeuwde omgeving. 
Over het algemeen zijn meer granaten nodig om adequate indirecte vuursteun te leveren.

Optische middelen

Lichtversterkingssystemen werken beter in besneeuwd terrein doordat het omgevingslicht 
wordt weerkaatst door de sneeuw. Dichter bij de polen zijn de nachten nog langer. 
Nachtkijkers zijn zeer nuttig in arctische omstandigheden. Denk eraan dat de batterijen en/
of accu’s in de koude sneller leegraken en dat ze ook meer gebruikt zullen worden in 
verband met de langere nachten.

Warmtebeeldapparatuur is onder arctische omstandigheden zeer nuttig en moet gebruikt 
worden. Warmtebeeldapparatuur werkt beter in de koude vanwege het grotere contrast 
tussen de koude achtergrond en het warme doel. Het is moeilijk maar niet onmogelijk deze 
systemen te omzeilen door middel van warmtecamouflage. Voorbeelden van deze 
methodes zijn het bouwen van sneeuwmuren, het op een poncho leggen van een laag 
sneeuw van dertig centimeter om zo een afdak te maken, het natmaken van oppervlakken 

Antitank peloton in stelling met het Gill-wapensysteem
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en het gebruik van reflecterend isolatiemateriaal. De tegenstander kan ook worden misleid 
door het bouwen van warmtegenererende middelen. Bedenk dat men door de sneeuw te 
lopen of te skiën een warmtespoor achterlaat dat korte tijd zichtbaar blijft.

Laserdoelaanduidingsapparatuur functioneert goed bij koud weer. Er is echter wel 
vastgesteld dat door sneeuw en ijs de laserstraal van het doel kan afketsen en een punt vele 
kilometers verderop kan belichten. Het geleide wapen kan dan eventueel het verkeerde doel 
volgen of raken. Er is onder arctische omstandigheden een niet-verwaarloosbaar risico dat 
een geleid wapen het verkeerde doel zal raken.

Vuursteunplanning

Het terrein is bepalend voor het type vuursteun dat de beste steun biedt voor tactische 
operaties. Bij sterk hellend terrein zijn mortieren zeer effectief. Artillerie is in dit terrein 

Warmtebeeldapparatuur is zeer effectief onder arctische omstandigheden
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meestal beperkter van nut. Bergachtig terrein belemmert scheepsartillerie. Doelen in 
valleien of op achterhellingen zijn moeilijk effectief aan te vallen, vanwege de vlakke baan 
en de hoge mondingssnelheid van scheepsartillerie, zelfs bij gebruik van verminderde 
lading. Luchtsteun is zeer effectief bij alle soorten terrein, maar is minder betrouwbaar bij 
slechtweer- of bergoperaties.

Actuele en betrouwbare meteorologische gegevens spelen een bepalende rol bij het 
vermogen om accurate vuursteun te leveren. Seizoensgebonden omstandigheden bepalen 
de juiste en meest effectieve combinatie van munitie. Bevroren grond bevordert het gebruik 
van brisant of High Explosive (HE) munitie, aangezien het fragmentatie-effect dan wordt 
vergroot door de stukken ijs en bevroren aarde.

Sneeuw, permafrost, (veen-)moerassen en bergachtig terrein beperken de mogelijkheden 
voor verplaatsing van vuursteuneenheden in het terrein. Het gewicht van artilleriegeschut 
levert een beperking op voor verplaatsing in het zijterrein. Het beperkte wegennet en de 
sneeuw bemoeilijken de verplaatsing van artilleriebatterijen naar een nieuwe stelling. 
Slecht weer en grote zichtbaarheid kunnen de verplaatsing van vuursteuneenheden per 
helikopter beperken. Ook al verschillen de principes van het toepassen van vuursteun niet 
van die bij een gematigd klimaat, het kan wel moeilijker zijn vuursteun aan te vragen. 
Forward Air Controllers en gelegenheidswaarnemers zullen worden beïnvloed door: slecht zicht 
(sneeuwstormen en mist), terreinkenmerken die door de sneeuw onherkenbaar worden en 
problemen bij vuurcorrectie door het verschil in hoogte tussen het wapen en het doel.

4.3.4  LUCHTSTEUN IN ARCTISCH GEBIED

De arctische omstandigheden hebben een aanzienlijke invloed op luchtoperaties. Krachtige 
winden, neerslag, laaghangende bewolking, gereduceerd zicht en icing conditions kunnen net 
als in de bergen vliegoperaties beperken of zelfs onmogelijk maken. Bovendien is tijdens 
het winterseizoen de daglichtperiode kort, waardoor vaker in duisternis geopereerd dient te 
worden. Luchtsteun kan daardoor niet altijd worden gegarandeerd. In het zomerseizoen is 
de daglichtperiode langer, wat een positief effect kan hebben op vliegoperaties.

Door het gebruik van satellietnavigatie (GPS) zijn de navigatieprestaties sterk verbeterd. 
Echter, nabij de (magnetische) polen is de satellietnavigatie minder betrouwbaar. Bij het 
inrichten van een Forward Operating Base of Forward Arming and Refuelling Point dienen 
maatregelen te worden genomen om de invloed van arctische omstandigheden te 
minimaliseren. Dit geldt ook voor het in bruikbare staat houden van start- en 
landingsbanen.
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Voor het garanderen van het voortzettingsvermogen zijn extra maatregelen nodig, zoals 
geconditioneerde shelters voor onderhoudswerkzaamheden, voldoende en goed 
geconserveerde reservedelen en indien nodig een adequaat ‘de-icing’ programma.

De door de rotor downwash ontstane sneeuwrecirculatie (‘white-out’) vormt niet alleen een 
gevaar voor de helikopter zelf, maar vergroot ook de kans op voortijdige herkenning door 
de tegenstander. De door de sneeuwcirculatie gevormde sneeuwwolk kan – mits zonder 
gevaar voor de eigen veiligheid – ook voor afleidingsmanoeuvres worden gebruikt. In 
arctisch gebied kunnen bij voldoende ijsdikte ook bevroren meren en rivieren worden 
gebruikt als landingsplaats. Procedures als de arctic huddle kunnen het risico dat 
grondtroepen bij het em- of debarkeren lopen – geraakt te worden door draaiende 
rotorbladen of rondvliegende stukken ijs – minimaliseren.

4.3.5  VERBINDINGEN

Onder arctische omstandigheden hebben magnetische stormen en verstoringen van de 
ionosfeer invloed op HF-verbindingen tussen 3 en 30 Megahertz. Vaak is het overdag 
mogelijk om spraakverbinding te hebben, terwijl de verbinding gedurende de nacht 
volledig wegvalt. Hoe lager de frequentie, des te groter de kans op goede communicatie. 
VHF-verbindingen werken goed onder arctische omstandigheden zolang line of sight 
gegarandeerd is. De levensduur van batterijen wordt onder arctische omstandigheden door 
de zeer lage temperatuur aanzienlijk verminderd. Dit kan oplopen van dertig tot zeventig 
procent. Daarnaast moeten eenheden een grotere reserve meenemen en dienen 
commandoposten rekening te houden met een vergrote laadcapaciteit. Over het algemeen 
is verbindingsapparatuur gevoelig voor overgangen van bijvoorbeeld natte kou naar droge 
kou. Elektronica, aansluitingspunten en bijvoorbeeld antennes die nat zijn geworden en 
vervolgens opvriezen, gaan sneller stuk. Rubber wordt zeer snel broos in extreme kou, 
waardoor aansluitingen niet waterdicht blijven.

4.3.6  INLICHTINGEN

Het proces van inlichtingenverwerking verschilt onder arctische omstandigheden niet van 
operaties onder normale omstandigheden. De complicaties zitten in het feit dat inlichtin-
genverzameling door weers- en terreinomstandigheden wordt bemoeilijkt. Gebieden zijn 
meestal slechts dun bevolkt, maar de mensen die er wonen zijn gewend om onder de zware 
omstandigheden te leven en weten heel goed de voor- en nadelen van terrein en omstandig-
heden. ‘Human intelligence’ (HUMINT) speelt bij het optreden onder arctische omstandighe-
den een grote rol, evenals ‘signals intelligence’, satellietwaarneming en luchtverkenningen.
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Als de weersomstandigheden goed zijn, heeft de inzet van helderheidsversterkers en 
infrarood detectiemiddelen een grote meerwaarde. Het contrast van doelen wordt vergroot 
door de koudere achtergrond. In de nachtelijke uren zorgt de reflectie van maanlicht en 
sterren voor het verlichten van de omgeving. Eenheden moeten hier rekening mee houden 
en juist perioden van minder goed weer gebruiken om onopgemerkt te verplaatsen.

4.3.7  BESCHERMING

Een groot gedeelte van de beschermingsmaatregelen onder arctische omstandigheden 
komt overeen met die onder bergachtige omstandigheden. Hiervoor wordt verwezen naar 
Hoofdstuk III paragraaf 3.3.7.

De aanwezige sneeuw op bergtoppen en in gebieden boven de boomgrens biedt de mogelijk-
heid om zicht- en vuurdekkingen te maken. Dergelijke versterkte posities bestaan uit een 
combinatie van ijs en rotsen en bieden bescherming tegen kleinkaliberwapens. Sneeuw kan 
worden gebruikt als camouflage. De betrouwbaarheid van deze bescherming hangt echter af 
van de weersomstandigheden. Dooi en regen kunnen maken dat verdedigende stellingen snel 
hun bruikbaarheid verliezen. Voorkomen dient te worden dat eenheden zonder adequate 
dekking gedurende langere tijd blootstaan aan extreme kou en vijandelijke dreiging.

Bescherming tegen chemische wapens wijkt onder arctische omstandigheden nauwelijks af 
van die in minder extreem terrein. Bij vorst dalen de ontsmettingsmogelijkheden vanwege de 
bevriezing van vloeistoffen, terwijl de besmettingsduur onder die omstandigheden langer kan 
zijn. Kledingdrills kunnen onder arctische omstandigheden een probleem opleveren doordat 
beschermende kleding niet kan worden verwijderd om extra warme kleding aan te trekken. 
Indien noodzakelijk kan warme kleding over het CBRN-pak worden gedragen. Gasmaskers 
beslaan snel en de filterbussen kunnen verstopt raken door het bevriezen van vocht.

4.3.8  LOGISTIEK

Het vermogen van de ondersteunende eenheden om adequate logistieke steun te verlenen 
kan de beslissende factor zijn voor de haalbaarheid van een operatie. Oversnow-voertuigen 
worden ingezet voor de bevoorrading van troepen in de voorste lijn. Ook geldt dat 
commandanten bereid moeten zijn hun plan aan te passen. Zij dienen hun bevelen tijdig 
uit te geven zodat hun ondergeschikten voldoende tijd hebben om te reageren. Dit is zeker 
het geval bij koud weer. Dit met het oog op de minder begaanbare wegen en de aanzienlijke 

Downwash als een Chinook helikopter wegvliegt
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hoeveelheid bulkvoorraden die nodig is om eenheden, die onder extreme omstandigheden 
opereren, te ondersteunen.

Niet alleen neemt de behoefte kwantitatief toe (met name van brandstof ), ook de 
kwetsbaarheid van bulkvoorraden wordt groter indien de tegenstander het achtergebied 
heeft gelokaliseerd. Het vermogen van de logistieke eenheid om deze voorraden te 
vervoeren wordt verminderd door beperkte begaanbaarheid van de wegen – tenzij er op 
grote schaal sneeuw wordt geruimd – en door het feit dat zware vrachtwagens alleen op 
verharde hoofdaanvoerwegen kunnen rijden. Een grotere inzet van genie-eenheden is 
benodigd om de routes begaanbaar te maken en vrij te houden.

Het gewicht van de uitrusting is een belangrijke factor in arctisch terrein. Individuele 
militairen hebben specifieke uitrusting nodig, zoals thermo-onderkleding, arctische 
slaapzakken, meerdere paren handschoenen, speciale kooktoestellen, enz. Afhankelijk van 
de risico’s en het karakter van de operatie dienen eenheidscommandanten van 
gevechtseenheden een balans te vinden tussen de meest noodzakelijke uitrustingsstukken 
(operationele effectiviteit) en de veiligheidsuitrusting (voortzettingsvermogen).

Als gevolg van de zware fysieke inspanningen die het arctische weer en terrein met zich 
meebrengen, heeft de individuele militair per dag 4500 calorieën of meer nodig. In 
arctische omstandigheden heeft ieder individu een waterbehoefte van minimaal zes liter 
per dag. Water kan worden opgevoerd in waterwagens die zijn voorzien van verwarmings-
elementen; de te overbruggen afstand dient echter beperkt te blijven doordat de 
brandstofcapaciteit laag is en andere delen van het systeem kunnen bevriezen. Water is ook 
voldoende aanwezig in de vorm van sneeuw. Dit impliceert wel dat eenheden voldoende 
brandstof bij zich moeten dragen om sneeuw te kunnen smelten en te gebruiken voor 
voeding en (veilig) drinkwater.

Het brandstofverbruik neemt onder arctische omstandigheden toe met dertig tot veertig 
procent. Ook dient rekening te worden gehouden met de ontbrandingstemperatuur van 
bepaalde brandstoffen. Aan diesel dient een antivlokkenmiddel te worden toegevoegd, 
anders kunnen dieselvoertuigen niet meer opereren. Het individuele brandstofverbruik per 
persoon neemt toe, doordat kleding die nat is geworden door zweet of extreem weer moet 
drogen. Ook het verbruik van kerosine is groter door het veelvuldig gebruik van helikopters.

De aanvoer van munitie is net als alle overige materieel moeilijk. Eenheden zullen dus extra 
munitie mee moeten nemen op de man of in ‘pulks’ (sleeën). Ook vuurdiscipline is een 
absolute noodzaak.
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Het verbruik van bepaalde medische artikelen zal hoger zijn dan onder normale 
omstandigheden, bijvoorbeeld lippenbalsem en medicijnen tegen griep en hoesten. Ook 
dient rekening te worden gehouden met verwarming van tenten die nodig zijn voor het 
opslaan van bloed en medicamenten die niet mogen bevriezen.

Materiaal gebruikt door individuele militairen is aan extreme slijtage onderhevig en moet 
dus sneller vervangen worden. Eenheidscommandanten dienen dus rekening te houden 
met grote reservevoorraden. Door de extreme koude is materiaal ook erg kwetsbaar, plastic 
wordt bijvoorbeeld hard en minder flexibel, en zal dus eerder breken. Vocht dat tussen 
metaaldelen van wapens kan komen, kan bevriezen en uitzetten waardoor het metaal splijt. 
Optische apparatuur (warmtebeeldkijkers, nachtzichtapparatuur en beeldversterkers) is erg 
kwetsbaar en gaat door de extreme koude erg snel kapot.

4.4  OPERATIES

In dit deel worden het offensief en defensief optreden onder arctische omstandigheden 
behandeld.

De ‘pulk’ wordt gebruikt om voorraden te vervoeren
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4.4.1  OFFENSIEF OPTREDEN

De eenheid die is getraind om in het operatiegebied te (over)leven en zich te verplaatsen en 
minder afhankelijk is van het wegennet, bezit een operationeel voordeel. Getrainde 
eenheden kunnen hun bewegingsruimte vergroten door de wegen te verlaten. Ongetrainde 
eenheden zijn aan wegen gebonden omdat zij een grotere behoefte aan logistieke 
ondersteuning hebben. Hoewel de verplaatsing door de sneeuw moeilijk en tijdrovend is, is 
zij cruciaal voor een succesvolle operatie.

Training bij koud weer en onder moeilijke omstandigheden vergroot het overlevingsvermo-
gen en de mobiliteit van de eenheid. Het verleden heeft aangetoond dat extreme kou de 
oorzaak is van veel doden en gewonden. Troepen die tijdens oefeningen al zijn blootgesteld 
aan kou en slecht weer, zijn beter voorbereid op de gevechtssituatie. De commandant die 
onderkent welke beperkingen aan zijn mensen worden opgelegd door kou, wind, regen, 
sneeuw, ijs en modder en die begrijpt hoe deze elementen de tegenstander zullen beïnvloe-
den, zal het beste in staat zijn om deze natuurlijke factoren in zijn voordeel te gebruiken.

Door vaak van stelling te veranderen kan de eigen commandant de vijandelijke commandant 
ertoe brengen de verplaatsing van zijn eenheden aan te passen. Dit vergt onnodig energie en 
vormt een zwaardere belasting voor de logistieke trein. Indien voorbereid kunnen de eigen 
troepen hier gebruik van maken. Daarnaast kunnen spoor- en thermische misleidingstech-
nieken worden ingezet om detectie door vijandelijke troepen te bemoeilijken.

De tactiek waarbij men de tegenstander constant alert houdt om zo zijn moreel en zijn wil 
om te vechten te verzwakken, is zeer effectief in de kou. De commandant mag zijn 
aanvallende acties niet zodanig laten afremmen dat vijandelijke troepen kunnen 
recupereren en in de tegenaanval gaan.

Ook bij koudweeroperaties is manoeuvre-oorlogvoering mogelijk. De hoofdaanval wordt 
meestal op de flanken of achtergebieden gericht, terwijl ondersteunende aanvallen op het 
vijandelijk front worden gericht om de tegenstander te binden. Daarnaast kunnen 
eenheden worden ingezet om routes van vijandelijke versterkingen of van terugtrekking af 
te snijden. De meest mobiele troepen dienen ingezet te worden als zwaartepunt, als 
versterkingen of om successen uit te buiten.

Beheersingsmaatregelen (control measures) dienen op dezelfde wijze gehanteerd te worden 
als in gematigde klimaatzones. Vermijd het gebruik van stromen, geulen en wegen om het 
operatiegebied in vakken in te delen. Deze zijn gemakkelijk te identificeren op de kaart, 
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maar kunnen door sneeuw worden bedekt. Als het terrein kaal, vlak en besneeuwd is, maak 
dan gebruik van kompaskoersen om de grenzen van de verschillende vakken in het 
operatiegebied aan te geven.

Voorbereide vuursteun moet nauwkeurig worden afgestemd. Indien mogelijk dienen 
Forward Air Controllers in de verkenningspatrouilles te worden opgenomen. Het tijdens de 
aanval verplaatsen van organieke vuursteunmiddelen moet worden vermeden, aangezien 
het inrichten van vuuropstellingen tijdrovend is en het verlenen van logistieke steun 
hiervoor moeilijk is.

Geniewerkzaamheden worden beïnvloed door koud weer. Graven wordt onmogelijk 
gemaakt door bevroren grond en zwaar materieel kan niet over losse poedersneeuw worden 
verplaatst. Speciaal gereedschap (kettingzagen, ijszagen en dergelijke) is nodig voor 
specifieke werkzaamheden, zoals het zagen van bomen voor bovendekking, enz. Ook 

Aanvallende acties in de sneeuw
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springstoffen hebben onder arctische omstandigheden een mindere uitwerking doordat de 
aarde bevroren is. Door condensatie kunnen elektrische ontstekingen slechter gaan 
functioneren. Geniesteun dient zo ver mogelijk naar voren opgevoerd te worden.

De logistieke ondersteuning dient mobiel te blijven: voorraden dienen ‘op de wielen’ te 
blijven en niet in een statische locatie te worden opgeslagen. De logistieke ondersteuning 
dient erop voorbereid te zijn om diverse, flexibele bevoorradingspunten in te richten.

Vanwege spoorvorming in de sneeuw is het mogelijk dat de commandant zijn verkenning 
pas op het allerlaatste moment kan uitvoeren. Sporendiscipline is van belang om 
onderkenning tegen te gaan. Eventueel moet hij zijn verkenningseenheden de informatie 
naar zijn positie laten doorgeven. Aanvalsacties zullen dan vanuit de positie van de 
commandant worden uitgevoerd. Een alternatief is dat de commandant zelf de verkenning 
uitvoert en gidsen terugstuurt naar de hoofdmacht om deze naar de juiste positie te leiden. 
Deze vorm van verkenning dient te worden toegepast om het vooraf vastgestelde plan te 
bevestigen, waarbij voor aanvang van de aanval alleen kleine wijzigingen worden 
doorgegeven aan de ondercommandanten.

De behoeftes op het gebied van tijd en personeel dienen precies te worden vastgesteld om 
te voorkomen dat de gidsende eenheid te lang in de aanvalspositie blijft of dat de 
hoofdmacht wordt opgehouden door een langzame gids. Training en nauwkeurige 
kaartanalyse zorgen ervoor dat de timing precies is. Een andere factor om rekening mee te 
houden is het sporenplan.

De normale verplaatsingsdrills dienen te worden gebruikt, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de problemen die zich voordoen bij verplaatsing door sneeuw met behulp van 
‘pulks’ (materiaalsledes) bij koude temperaturen. De troepen moeten voldoende rustpauzes 
krijgen en het trekken van de ‘pulk’ moet door de teamleden om de beurt worden gedaan.

Zodra de troepen de aanvalspositie hebben bereikt, stoppen zij lang genoeg om de laatste 
voorbereidingen voor de aanval te kunnen treffen. Veiligheid is van cruciaal belang. 
Afhankelijk van de mate van mobiliteit die gebruikt wordt voor de aanval, worden ski’s en 
sneeuwschoenen verzameld op een centrale locatie. Rugzakken en ‘pulks’ worden 
verzameld en de militairen dragen alleen de uitrusting die zij voor de aanval nodig hebben. 
Ondersteunende wapens en munitie worden opgevoerd en op ‘pulks’ verzameld bij 
bepaalde vuurposities. Er dient een eenvoudig signaal te worden gebruikt om de volgende 
fase van de aanval te beginnen. Het is belangrijk om te benadrukken dat alle acties in de 
aanvalsposities snel en doelbewust moeten worden uitgevoerd om onnodig oponthoud te 
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voorkomen. De aanvalspositie dient zo dicht mogelijk bij het doel te liggen zonder onnodig 
kwetsbaar te worden.

Indien mogelijk moet de aanval heuvelafwaarts worden uitgevoerd, met de wind in de rug 
van de aanvalstroepen, zodat de tegenstander gedwongen is tegen de wind in te vechten. 
Hoewel de verplaatsing naar de aanvalsposities per ski kan plaatsvinden, dient de aanval zelf 
te voet of op sneeuwschoenen te gebeuren. Sneeuwstormen of ander slecht weer helpen de 
aanvallende troepen. Formaties moeten compact worden gehouden tot het gevecht begint. 
De plannen dienen eenvoudig gehouden te worden. Zorg dat de doelstellingen beperkt zijn 
en dat er een positieve identificatiemethode is (met name als beide partijen witte 
camouflage dragen). Het tempo van de aanval dient zodanig te zijn dat de troepen niet voor 
langere perioden aan de elementen worden blootgesteld.

De normale reorganisatiedrills dienen plaats te vinden zodra het doel is aangevallen. 
Medische evacuaties en het opwarmen van koude en natte militairen dienen snel 
uitgevoerd te worden, maar moeten in het perspectief van het slagen van de missie blijven. 
Verwarmingstenten dienen in het dichtstbijzijnde gecamoufleerde gebied te worden 
opgezet en onmiddellijk na de aanval naar het doel te worden gebracht. Begin onmiddellijk 
met het opwarmen van de militairen zonder dat de veiligheid in het geding komt. Het 
onmiddellijk door reserve-elementen laten aflossen van de aanvalselementen is ideaal en 
dient waar mogelijk te worden gedaan.

Het voortzetten van de aanval in de koudweeromgeving dient met de nodige behoedzaam-
heid te gebeuren. Hoewel met een dergelijke voorzetting de commandant de cruciale 
zwakke plekken van de tegenstander kan aanvallen, kunnen de nadelige effecten van het 
aanhouden van het tempo van de aanval ten koste van koude, natte en vermoeide 
aanvalstroepen, dodelijk zijn. Door de inzet van vuursteun kan de commandant de aanval 
voortzetten zonder verdere eigen troepen in te zetten. Indien de commandant ervoor kiest 
de tegenstander te achtervolgen, dienen de geselecteerde troepen een hoge mate van 
mobiliteit te hebben. Zij kunnen zich verplaatsen op ski’s, in sneeuwvoertuigen of per 
helikopter. In het ideale geval hebben de geselecteerde troepen voldoende rust gehad. De 
commandant die voorafgaand aan de aanval al plannen maakt voor het voortzetten van de 
aanval, kan hier groot voordeel uit halen.

Medische evacuatie

De vaart van het gevecht mag niet verminderd worden voor gewonden. Tijdens de 
consolidatie dienen commandanten echter bereid te zijn te assisteren bij de medische 
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evacuatie van de gewonden. Diepe sneeuw en lage temperaturen hebben een negatief effect 
op het vermogen om gewonden snel af te voeren. Gewondenafvoerteams, ‘pulks’ en 
sneeuwvoertuigen dienen te worden aangewezen voor het afvoeren van gewonden naar 
verzamelplaatsen. Deze handelingen dienen tijdens oefeningen gerepeteerd te worden en 
opgenomen te worden in de initiële formele opdracht. In de planning dient het gebruik van 
organieke tenten en voertuigen als eenheidshulpposten te worden opgenomen.

Voorbeeld: Motti tactics. Motti tactics are presented here to demonstrate how forces 
can exploit superior mobility skills and knowledge of the mountainous terrain and 
environment to defeat the enemy. The Finns developed these tactics during the 
Finnish-Russian War in 1939-1940. They are characterized by attacks on rear areas, 
bivouac sites, and command posts. The Finnish word ‘motti’ means a pile of logs ready 
to be sawed into lumber – in effect, setting the conditions so that a larger force can be 
defeated in detail. These tactics were most successful in the forested areas of Finland 
during the arctic winters. During the Finnish-Russian War, the Soviets were neither 
prepared for, nor trained for, warfare under such conditions. They were almost totally 
trail-bound, with few ski troops. In the 1980s, the Soviet Union experienced similar 
difficulties in the mountains of Afghanistan. In both instances, the road and trail-
bound nature of their forces and their basic tactics left them vulnerable to motti tactics 
in mountainous terrain. Generally, the force utilizing motti tactics never becomes 
decisively engaged. It disrupts the enemy’s supply lines, denies him warmth and 
shelter, infiltrates his bivouacs, and destroys his rear areas to the point where he must 
remain in a high state of alert. These attacks, in combination with the environment, 
help to destroy the enemy’s will to fight. Commanders should not only develop a 
thorough understanding of how to apply these tactics, but also understand the 
conditions that may leave their own forces vulnerable to its use. Motti tactics generally 
follow the sequence of: (1) locating and fixing the enemy; (2) Isolating the enemy and 
(3 Attacking to defeat or destroy the enemy. 

Sommige tactieken en technieken zijn buitengewoon effectief bij het militair optreden 
onder arctische omstandigheden. Infiltratie is een effectieve methode om eenheden te 
concentreren voor specifieke operaties. Vier omstandigheden bevorderen de inzet van 
troepen om te infiltreren: (1) vermoeidheid van de tegenstander, (2) moeilijk begaanbaar of 
ogenschijnlijk onbegaanbaar terrein, (3) (langere) perioden met beperkt zicht en (4) de 
rangschikking van de vijandelijke eenheden in het terrein.
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4.4.2  DEFENSIEF OPTREDEN

Defensief optreden onder arctische omstandigheden wordt mede bepaald door de extreme 
weersomstandigheden. De verdediger heeft het voordeel van geprepareerde posities en 
schuilplaatsen waardoor hij bij een aanval langer beschermd is tegen de weersinvloeden. De 
aanvallende partij moet eerder zijn schuilplaatsen verlaten en raakt door de extreme 
omstandigheden eerder uitgeput, waardoor de gevechtskracht van de individuele militair 
afneemt.

Hoger gelegen defensieve posities hebben als voordeel dat de aanvaller, zeker bij diepe 
sneeuw, eerder uitgeput raakt bij een aanval heuvelopwaarts. In het algemeen zullen 
defensieve posities verder uit elkaar liggen vanwege het kale terrein. Toch moet een 
defensieve opstelling worden gekozen waarbij de verschillende posities elkaar kunnen 
ondersteunen. Ook vergt dit artilleriesteun om gaten in de defensieve opstelling af te 
dekken. Bij gevechtsacties en slechte weersomstandigheden is het moeilijk om eenheden te 
bevoorraden. De verdediger dient bij het inrichten van de defensieve posities zorg te dragen 
voor voldoende voorraden om gaten in de bevoorrading te overbruggen.

Bij het inrichten van defensieve posities op hoger gelegen gebieden, dienen de voordelen 
van deze hoger gelegen posities afgewogen te worden tegen de noodzaak om een 
rondomverdediging te kunnen voeren waarbij alle naderingsrichtingen kunnen worden 
gedekt. Patrouilles en wachtposten kunnen blootgesteld worden aan (extreme) koude. 
Neemt het zicht af, dan dienen verkenningspatrouilles naar voren te worden gestuurd om 
een verrassingsaanval te voorkomen. Een aan te bevelen tactiek is het inrichten van een 
robuuste verdediging, een aanval van de tegenstander uit te lokken en vervolgens een 
tegenaanval uit te voeren. Hierbij wordt de tegenstander gedwongen om zijn reserves aan te 
spreken. Een andere effectieve tactiek is het aanvallen van de verbindingslijnen van de 
tegenstander. Door het onderbreken van de bevoorrading zal de tegenstander kunnen 
bezwijken als gevolg van gebrek aan brandstof en voedsel.

Natuurlijke obstakels spelen een belangrijke rol bij de verdediging, zeker bij 
seizoenswisselingen. Het belang van natuurlijke obstakels kan aanzienlijk variëren bij 
verschillende weersomstandigheden. Dit geldt zeker voor waterobstakels, maar ook sneeuw 
kan invloed hebben op de begaanbaarheid. Een moeilijke route kan goed begaanbaar zijn 
voor eenheden uitgerust met ski’s, terwijl sneeuwstormen een makkelijke route 
onbegaanbaar kunnen maken. De lokale bevolking kan informatie verschaffen over 
seizoenswisselingen en over de draagkracht van bevroren rivieren en meren.
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Bij defensieve operaties kunnen de eigen eenheden verspreid zijn in het operatiegebied. Er 
kunnen dan gaten ontstaan tussen de diverse posities. Omdat eenheden uitgerust met ski’s 
een hoge mobiliteit hebben in sneeuwgebieden is het noodzakelijk dat een 
rondomverdediging wordt ingericht tegen aanvallen vanuit de flank of van achteren. Er 
dient voldoende tijd beschikbaar te zijn voor de inrichting van de verdediging in gebieden 
waarvan weinig geschikt kaartmateriaal beschikbaar is of waar naderingroutes bedekt zijn 
met sneeuw. De verdediger is dan in staat om verborgen gevaren en obstakels te 
identificeren en deze op te nemen in het verdedigingsplan.

In de winter is de grond gewoonlijk te hard voor graafwerkzaamheden, zodat verdedigings-
werken boven de grond moeten worden gebouwd met behulp van onder andere sneeuw, ijs 
en hout. Schuilplaatsen dienen een integraal deel uit te maken van defensieve posities, 
zodat er altijd bescherming is tegen de heersende weersomstandigheden. De effectiviteit 
van kunstmatige obstakels is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij geringe 

Sneeuw biedt goede camouflagemogelijkheden
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hoeveelheden sneeuw kunnen prikkeldraadversperringen worden opgericht en mijnenvel-
den worden aangebracht. Indien zware sneeuwval wordt verwacht dienen prikkeldraadver-
sperringen zodanig opgericht te worden dat deze na elke sneeuwbui aan te passen zijn.

Tankversperringen kunnen worden opgericht door gaten te blazen in het ijs. Een alternatief 
is het onder het ijs aanbrengen van explosieven die op afstand gedetoneerd kunnen worden 
tijdens een daadwerkelijke aanval. Onbemande hinderlagen (voorzien van struikeldraad) 
kunnen worden geplaatst op routes waar vijandelijke (ski)patrouilles naar verwachting 
zullen passeren.

Vanwege de afhankelijkheid van schuilplaatsen en het moeizaam kunnen oprichten van 
geïmproviseerde verdedigingsposities ligt de nadruk op stationaire in plaats van mobiele 
verdediging. De inzet van stationaire beveiligingseenheden, zoals wachtposten, kan de 
tegenstander dwingen tot ontplooiing. Tegelijkertijd moeten beveiligingseenheden ook 
voldoende mobiel zijn. De samenstelling van de beveiligingseenheden is mede afhankelijk 
van de weersomstandigheden en grondcondities. Als er weinig sneeuw is, moeten tanks en 
verkenningsvoertuigen toegevoegd worden, aangevuld met bewapende helikopters, indien 
de weersomstandigheden dit toelaten. Als er te veel sneeuw ligt voor conventionele 
voertuigen moet de beveiligingseenheid zijn uitgerust met ski’s en worden ondersteund 
door oversnow-voertuigen en bewapende helikopters.

Door het uitvoeren van een goede verkenning kunnen positie en intentie van de 
tegenstander worden ingeschat. Hierdoor kan de volledige bezetting van 
verdedigingsposities langer uitblijven en wordt onnodige blootstelling aan de kou 
voorkomen. De verkenning wordt uitgevoerd met mobiele patrouilles, wachtposten en 
sensoren. Het kan noodzakelijk zijn om deze verkenningen uit te voeren bij daglicht, omdat 
de meeste aanvallen plaatsvinden tijdens de schemering. Het kan nodig zijn om reserve-
eenheden op te splitsen en te positioneren bij terreindelen die van tactisch belang zijn, 
zodat het mogelijk is om onmiddellijk een tegenaanval uit te voeren. Een snel ingezette 
tegenaanval voorkomt dat de tegenstander tijd heeft om zijn positie te consolideren.

Bij arctische omstandigheden dienen de logistieke en ondersteunende eenheden in het 
achterland voldoende te worden beschermd tegen vijandelijke patrouilles en aanvallen. 
Verplaatsing van logistieke steunpunten dichter naar het front maakt snelle bevoorrading 
van gevechtseenheden mogelijk, maar maakt de steunpunten ook kwetsbaarder. De 
grondverdediging wordt bemoeilijkt als de eenheden worden verspreid om de kwetsbaar-
heid tegen luchtaanvallen te verminderen. De verdedigende posities moeten zijn voorzien 
van luchtverdedigingsmiddelen.
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OPLEIDEN, TRAINEN
EN OEFENEN ONDER
EXTREME OMSTANDIGHEDEN
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Het opleiden, trainen of oefenen onder extreme omstandigheden dient drie doelen:

a. leren omgaan met de extreme aspecten van weer en terrein tijdens de planning; 

b. kennis en vaardigheden verwerven om te kunnen overleven en zich te verplaatsen 
onder extreme omstandigheden;

c. kennis en vaardigheden verwerven om (gevechts)operaties te kunnen uitvoeren 
onder extreme omstandigheden.

In dit deel komen de overwegingen en aanbevelingen aan de orde die van belang zijn 
bij de planning en uitvoering van trainingen onder extreme omstandigheden. 
Achtereenvolgens worden behandeld: (1) een overzicht van de beschikbare opleidingen 
en trainingen, (2) de planning van trainingen onder extreme omstandigheden, (3) 
richtlijnen voor de medische zorg te velde, (4) aanwijzingen voor de uitvoering van 
reddings- en evacuatieoperaties onder extreme omstandigheden en ten slotte (5) een 
‘commanders guidance’ met daarin overwegingen en aanbevelingen voor 
eenheidscommandanten die hun eenheid onder extreme omstandigheden willen 
trainen met een zo groot mogelijke trainingswaarde.

5.1 OVERZICHT VAN BESCHIKBARE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

De opleidingen en trainingen die binnen Defensie beschikbaar zijn voor het optreden 
onder extreme omstandigheden worden aangeboden door de opleidingstak van het 
kenniscentrum of staan onder supervisie van gecertificeerde instructeurs. De opleidingstak 
van het kenniscentrum valt onder het Mariniers Opleidings Centrum (MOC). Het doel van 
de opleidingen en trainingen is het aanreiken van kennis en het aanleren van vaardigheden 
voor het militair optreden onder extreme omstandigheden, zoals in berg-, arctische en 
junglegebieden.

Uitzondering

Vanuit het Kennisdomein Speciale Operaties is het verlenen van instructiebevoegdheid voor 
het Korps Commando Troepen (KCT), namens de opleidingsautoriteit (Commandant KCT) 
gemandateerd aan Commandant Opleidings en Trainingscompagnie. De instructiegroep 
Optreden Bergachtig Terrein (OBT) zorgt voor eigen opleidingen in het kennisdomein. 
Commandant KCT draagt als opleidingsautoriteit zorg voor een certificeringssysteem.
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Opleidingsstructuur

Voor de drie inzetgebieden (jungle, arctisch en bergen) zijn basisopleidingen samengesteld. 
De generieke doelstelling van de basiscursus is de militair te introduceren in de jungle, de 
bergen of in arctische omstandigheden, en de basiskennis en vaardigheden aan te leren met 
betrekking tot het opereren en (over)leven in het terrein.

Alle eenheden van de Nederlandse krijgsmacht hebben toegang tot de opleidingen van het 
Kenniscentrum Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden (KC MOX), waarbij de 
volgende prioriteitstelling wordt gehanteerd:

a. militairen (eenheden) die genomineerd zijn voor uitzending (ernstmissie) onder extreme 
omstandigheden;

b. eenheden die aangewezen zijn voor militair optreden onder extreme omstandigheden 
(Korps Mariniers, Lucht Mobiele Brigade, KCT en delen van de Luchtmacht);

c. overige eenheden.

Introduction courses

Het doel van de Introduction courses is het personeel dat werkt onder extreme omstandigheden 
een basis aan te reiken om zichzelf te kunnen redden in geval van onvoorziene situaties.

De basisopleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische test. De cursisten 
ontvangen, na de cursus met goed gevolg te hebben doorlopen, een opleidingscertificaat en 
een Peoplesoft-cursuscode. Personeel dat een instructeursopleiding heeft afgerond krijgt 
ook een bevoegdheidscode. Binnen de Nederlandse krijgsmacht zijn drie basis 
survivalopleidingen en vier basis movement opleidingen militair optreden onder extreme 
omstandigheden beschikbaar:

a. Mountain Introduction Course (MIC);

b. Jungle Introduction Course (JIC);

c. Arctic Introduction Course (AIC).
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Movement courses

Het doel van de Movement courses is het personeel van eenheden dat operaties uitvoert onder 
extreme omstandigheden een basis aan reiken om te leren leven en bewegen onder extreme 
omstandigheden. De Movement courses beginnen met de Survival course. De volgende Movement 
opleidingen zijn beschikbaar:

a. Mountain Movement and Survival Course (MMSC);

b. Jungle Movement and Survival Course (JMSC);

c. Arctic Movement and Survival Course (AMSC);

d. Arctic Movement and Survival Course (AMSC) (sneeuwschoen).

Specialistische kennis en vaardigheden
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Warfare Trainingen / Warfare Opleidingen

Behalve de hierboven genoemde opleidingen ondersteunt gecertificeerd personeel de 
zogenaamde Warfare Training berg & arctisch en de Warfare Opleiding jungle. Doelstelling van 
deze trainingen dan wel opleidingen is eenheden te trainen en op te leiden in het opereren 
onder verschillende extreme omstandigheden. Voorwaarde voor het ondergaan van deze 
trainingen is dat alle militairen binnen de eenheid de Movement and Survival Course met goed 
gevolg hebben volbracht.

Figuur. Overzicht van beschikbare opleidingen

theorie introduction Movement and survival Warfare training/opleiding
 course course

Gegeven tijdens Jungle Introduction Jungle Movement Jungle Warfare Course
acclimatisatie Course and Survival Course
periode in het  
gebied

Pré-bergtraining Mountain Intro- Mountain Movement Mountain Warfare Training
 duction Course and Survival Course

Pré-winter- Arctic Introduction a. Arctic Movement and Arctic Warfare Training
training Course  Survival Course (Ski)

  b. Arctic Movement and
   Survival Course (Sneeuwschoen)

Combat Enhancement Training / Force Integration Training MOX

Voorafgaand aan de inzet van een eenheid voor een operatie onder extreme omstan-
digheden dient aan het eind van het opwerkprogramma een Combat Enhancement Training/
Force Integration Training (CET/FIT) plaats te vinden. De CET-fase heeft tot doel de eenheid na 
het opwerktraject te trainen voor het specifieke type operatie dat wordt uitgevoerd en onder 
de van toepassing zijnde omstandigheden. De FIT heeft tot doel de verschillende delen 
waaruit de eenheid is samengesteld, samen te smeden tot een hechte eenheid.

Grensverleggende Activiteiten

Het is mogelijk om ‘Grensverleggende Activiteiten’ (GVA) te plannen en uit te voeren onder 
extreme omstandigheden. Dit is alle eenheden van de Nederlandse krijgsmacht formeel 
toegestaan. Dergelijke activiteiten vinden plaats onder supervisie en verantwoordelijkheid 
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van de eigen eenheid. Het Kenniscentrum MOX of gecertificeerde instructeurs zijn daar niet 
bij betrokken. Commandanten dienen goed de grens te trekken waar een GVA overloopt in 
militair optreden onder extreme omstandigheden waarop vigerende regelgeving van 
toepassing is.

grensverleggende activiteiten zijn activiteiten waarbij de deelnemer in een situatie 
wordt gebracht die hij als beangstigend ervaart. GVA kunnen onder andere worden 
gesimuleerd door activiteiten op hoogte, in diepte (onder water) of in nauwe doorgan-
gen (speleologie). Dergelijke situaties zorgen doorgaans voor een trigger waardoor 
individuen zich gedragen als in een stressvolle situatie. Het doel van deze activiteiten is 
dat de militair dit gedrag bij zichzelf (en buddy of groepsleden) leert herkennen en er 
mee leert omgaan. Door regelmatig geconfronteerd te worden met dergelijke 
bedreigende situaties ontwikkelt de militair voor zichzelf een bepaalde strategie om 
met deze situatie om te kunnen gaan (‘coping’). Het doel van deze training is om de 
militair met het oog op een mogelijke inzet de mogelijkheid te bieden om zo vooraf te 
komen tot een ‘coping’-strategie, waardoor hij uiteindelijk beter kan omgaan met 
stress. De LO/Sportorganisatie van het CLAS is gespecialiseerd in het GVA en het GVA 
werken op hoogte.

De pré-jungletraining wordt gegeven tijdens de acclimatisatiefase
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Ervaringsopbouw instructeurs

Instructeurs moeten gedurende hun carrière groeien in hun rol van opleider en ervaring 
opbouwen om grotere verantwoordelijkheden aan te kunnen. Daarom wordt er een 
onderscheid gemaakt in drie instructeursniveaus:

a. Instructor;

b. Teacher;

c. Supervisor.

Instructeur Werken op Hoogte

De diverse berg- en klimopleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht zijn gestandaardi-
seerd. Er is één basiscursus ‘Instructeur Werken op Hoogte’ (IWOH). Deze cursus is technisch 
van aard en wordt verzorgd door de LO/Sportorganisatie van het CLAS. De cursus IWOH staat 
onder auspiciën van het KC MOX. De cursus kent een ‘open inschrijving’ dat wil zeggen: staat 
open voor personeel van alle krijgsmachtdelen. Er gelden geen ingangseisen voor de IWOH.

De opleiding IWOH leidt op tot het (bevoegd) gebruik van de klimtoren, het werken op en 
vanaf natuurlijke en kunstmatige objecten. De IWOH zal altijd onder supervisie werken van 
een Teacher. De specifieke module die opleidt tot ‘Instructeur Klimtoren’ (de huidige 
‘Cordelet Jaune’) blijft bestaan.

De IWOH kan worden ingezet voor Grensverleggende Activiteiten en Adventure Training. Bij 
GVA ligt de nadruk op technische vaardigheden en niet op de tactisch-operationele context 
waarin deze technische vaardigheden worden gebruikt. De opleiding IWOH vormt het 
startbewijs voor de opleiding tot GVA Teacher. In deze cursus ligt de nadruk eerder op het 
superviserende en coördinerende aspect van GVA, dan op het aanleren van technische 
vaardigheden. De cursus GVA Teacher, aangevuld met enige jaren relevante werkervaring, 
vormt de basis om in aanmerking te komen als GVA Supervisor. De meest senior en ervaren 
GVA Supervisor treedt op als Kwaliteitsbewaker GVA.

Mountain Leader

Voor Mountain Leaders (ML) is, naast de technische vaardigheid, het tactisch-operationeel 
optreden van groot belang. De opleiding IWOH vormt, samen met het met goed gevolg 
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hebben doorlopen van de Mountain en Arctic Movement and Survival Courses, het startbewijs van 
de ML-instructeursopleiding (ML-3). De ML-instructeursopleiding wordt door KC MOX, 
onder supervisie van het MOC, verzorgd en staat open voor personeel van alle 
krijgsmachtdelen.

De ML-2 opleiding wordt verzorgd door het Mountain & Arctic Warfare Cadre van de Royal Marines 
in het Verenigd Koninkrijk (VK). Hoewel de ML-3 opleiding een goede voorbereiding biedt 
op de ML-2 opleiding in het VK kan een aspirant ML zonder die vooropleiding toegang 
krijgen tot de ML-2 opleiding. Het KC MOX ontwikkelt op termijn, onder supervisie van het 
MOC, een ML Teacher opleiding in eigen beheer.

Ook de ML-1 opleiding vindt plaats in het VK door zorg van het Mountain & Arctic Warfare Cadre. 
Deze opleiding leidt op tot het kunnen functioneren als Supervisor voor grootschalige 
operaties in de bergen of onder arctische omstandigheden. De ML-1 treedt op als ML 

Gaan waar een tegenstander je niet verwacht
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Supervisor en coach van ML Teachers en ML instructors. ML Teachers kunnen ook de status van 
Supervisor krijgen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC).

Heeres Berg Führer

De taak van de Heeres Berg Führer (HBF) is het optreden als specialist in hoogalpiene optreden 
en bij bergreddingen. De HBF verzorgt hoogalpiene training en bergreddingstraining voor 
al het personeel met ML-kwalificatie. De HBF is niet vast op een arbeidsplaats gekoppeld 
(met uitzondering van de Maritieme Speciale Operaties compagnie en het KCT) aan een 
eenheid en kan flexibel worden ingezet als adviseur van commandanten.

De HBF-opleiding kan worden gevolgd in Duitsland en Oostenrijk onder auspiciën van de Duitse 
krijgsmacht. Het met goed gevolg afleggen van de opleiding Optreden Bergachtig Terrein (OBT) 
module 1 tot en met 9 of een ML-opleiding vormt het startbewijs voor de HBF-opleiding.

Korps Commando Troepen / Special Forces

Het Korps Commando Troepen kent een eigen, modulaire opleidingsstructuur (OBT module 
1 tot en met 9). Het streven is om het lesplan en de leerdoelen van de diverse opleidingen op 

opleiding instructeur Werken op hoogte
(Klimtoren – Kunstmatig – Natuurlijk)
>LO/Sportorganisatie
>Open voor gehele krijgsmacht
>Geen specifieke ingangseisen
>Instructeur Klimtoren eerste onderdeel (tevens aangeboden als losse module)

OBT - 1

sf/KctconVentioneel optreden

OBT - 9

HBF

Noot: de kwaliteitsbewakers (GVA/MOX/LMB/KCT) zijn in bovenstaand opleidingschema niet opgenomen. Er is geen 
specifieke opleiding tot kwaliteitsbewaker. Het uitgangspunt is dat in beginsel de meest ervaren en senior Supervisor 
optreedt als kwaliteitsbewaker binnen zijn ressort.

Instructor WOH (GVA)

Teacher WOH (GVA)

Supervisor WOH (GVA)

ML- I (3)

ML- T (2)

ML- S (1)

Kc-Mox
- normeert
- superviseert
- bewaakt kwaliteit
   voor gehele werkveld

Figuur. Opleidingsoverzicht
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den duur gelijk te schalen. Daartoe dienen op regelmatige basis de lesplannen en 
leerdoelen van de diverse opleidingen te worden vergeleken. In geval van een 
competentietekort moet een aanvullende module worden ontwikkeld en gevolgd.

Skivaardigheid

Wat betreft de opleiding tot militair ski-instructeur wordt de volgende drieslag gehanteerd.

a. Military Ski Instructor (MSI);

b. Military Ski Teacher (MST); 

c. Military Ski Supervisor (MSS).

Skiles is een belangrijk onderdeel van de wintertraining

201



De MSI- en MST-opleiding geschieden ‘in eigen huis’ onder supervisie van KC MOX. Als 
ingangseis voor de MSI geldt de Arctic Movement and Survival Course. Een skivaardigheidstest kan 
deel uitmaken van de toelating tot de MSI-opleiding. 

Jungle-instructeurs

Jungle Warfare Instructor (JWI). De taak van de JWI is op te treden als adviseur voor 
eenheidscommandanten bij jungleoperaties tot en met pelotonsniveau. JWI-opleidingen 
staan open voor kaderleden die de Jungle Warfare Course met goed gevolg hebben afgelegd.

Jungle Warfare Teacher (JWT). De taak van de JWT is om op te treden als instructeur tijdens Jungle 
Warfare opleidingen en adviseur van eenheidscommandanten (geweergroep, peloton, 
compagnie) op het gebied van jungleoperaties. Kaderleden die een JWI-opleiding met goed 
gevolg hebben afgelegd en ervaring hebben opgedaan, krijgen toegang tot de JWT-opleiding.

Jungle Warfare Supervisor (JWS). De taak van de JWS is het optreden als Supervisor tijdens 
jungletrainingen en -opleidingen. Tevens is hij adviseur van eenheidscommandanten 
(compagnie en hoger) op het gebied van jungleoperaties. De Jungle Warfare Supervisor status 
wordt behaald door een combinatie van de JWT en operationele ervaring.

Legalisatie instructeurs

Het KC MOX kent als kennisautoriteit instructiebevoegdheid toe aan personeel dat onder 
supervisie van het KC MOX met goed gevolg heeft deelgenomen aan jungle-, arctische en 
berginstructeursopleidingen. Deze instructeursopleidingen kunnen plaatsvinden in eigen 
beheer, zoals de ML-instructeursopleiding, of onder supervisie van door het KC MOX 
erkende opleidingsinstanties. Om eenduidigheid na te streven en ervoor te zorgen dat 
centraal beheer plaatsvindt voor wat betreft de legalisatie van instructeurs is het KC MOX de 
enige instantie die Peoplesoft-cursuscodes kan doen muteren. Het muteren kan worden 
gemandateerd aan erkende opleidingsinstanties, zoals de LO/Sportorganisatie.

Instructeurs dienen op jaarlijkse basis te worden gecertificeerd. Hiertoe worden minimaal 
eenmaal per jaar de logboeken afgetekend door een Supervisor. Het aftekenen kan 
plaatsvinden door een controle of een test. Indien noodzakelijk kan een bijscholing 
plaatsvinden. De bijscholing omvat een test of evaluatie, waarna de instructeur wordt 
gecertificeerd. Overeengekomen is om de volgende vijf bijscholingen in beginsel op 
jaarbasis aan te bieden:
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a. Werken op Hoogte (door zorg van LO/Sport);

b. ML (door zorg van KC MOX);

c. Ski (door zorg van KC MOX en/of LO/Sport);

d. Jungle (door zorg van KC MOX);

e. HBF.

Student-instructeurratio

Er wordt bij de trainingen gewerkt met een vaste student-instructeurratio. In de jungle is 
één instructeur per groep van zes tot acht personen noodzakelijk. In de bergen of onder 
arctische omstandigheden ligt die ratio aanzienlijk lager: één instructeur op ongeveer dertig 
personen.

In een trainingsstaf moet worden gestreefd naar een goede verhouding tussen Instructors, 
Teachers en Supervisors. Hoewel de verhouding afhangt van het type terrein, geldt als 
uitgangspunt voor berg- en arctische trainingen een verhouding van één Teacher/Supervisor 
per drie instructeurs. Voor de jungleopleidingen geldt een verhouding van één Teacher/
Supervisor per vijf instructeurs.

Eenheden die een gecertificeerde opleiding volgen, dienen zelf ook instructeurs te leveren. 
Een eenheid van veertig personen die de Jungle Movement and Survival Course of Warfare Course 
volgt, dient vijf instructeurs te leveren. Een eenheid van dertig personen die een Mountain of 
Arctic Movement and Survival Course of Warfare Training volgt, dient een ML-3 instructeur te leveren 
en de eenheid van dertig personen die een Arctic Movement and Survival Course volgt dient ook 
nog drie MSIs te leveren.

Vliegveiligheid Oefen- en testcentrum

Het Vliegveiligheid Oefen- en Testcentrum (VOTC) is belast de training van piloten en 
bemanningen (‘luchtvarenden’) om in geval van een noodlanding of crash, het toestel veilig 
te kunnen verlaten. Bijvoorbeeld in geval van een noodlanding te water. Ook verzorgt het 
VOTC trainingen op het gebied van ‘personnel recovery’, het veilig terughalen van een 
gecrashte of geïsoleerd geraakte bemanning.

203



5.2  DE PLANNING VAN TRAININGEN ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Hoewel juist extreme omstandigheden essentieel zijn om een effectieve training te hebben, 
zijn er veel zaken die voorafgaand aan trainingen kunnen en moeten worden geregeld. Het 
doel van deze paragraaf is een aantal adviezen te geven om de kans op een succesvolle 
training zo groot mogelijk te maken. Gedetailleerd advies omtrent trainingen onder 
extreme omstandigheden kan vroegtijdig worden verkregen bij het KC MOX.

De planning van een training in de jungle, de bergen of onder arctische omstandigheden 
vraagt een grote(re) inspanning dan voor normale omstandigheden en kost veel tijd. Als 
eerste dient het trainingsdoel te worden vastgesteld. Wat wil de eenheid of de commandant 
bereiken met de training onder extreme omstandigheden? Als dat doel helder is, kan een 
specifieke opleiding of training worden gepland die het beste past bij de oefendoelstelling.

Met de planning dient ruim van tevoren te worden begonnen. Als vuistregel geldt een 
periode van achttien maanden om alle formaliteiten en praktische arrangementen te 
kunnen regelen. Drie hoofdzaken, die bepalend zijn voor de uitvoerbaarheid van de 
training, moeten vroegtijdig in het planningsproces worden opgenomen. Deze zijn:

a. diplomatieke toestemming;

b. aanvraag van het oefenterrein;

c. beschikbaarheid van instructeurs.

Voorts zijn, onder andere, de beschikbaarheid van strategisch transport en de fysieke 
gesteldheid van het personeel factoren van belang bij de planning van de training.

Voor de uitvoering van een militaire training in een ander land is diplomatieke 
toestemming van het gastland nodig. Met de landen waar de Nederlandse krijgsmacht 
regelmatig oefent, zijn raamwerkovereenkomsten afgesloten. Dergelijke overeenkomsten 
worden meestal vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MOU).

Een MOU is een samenwerkingsovereenkomst: een document waarin twee of meerdere 
militaire partijen een overeenkomst aangaan om een gezamenlijke actie te ondernemen of 
afspraken vast te leggen. Het document kan basiselementen bevatten van een erop volgend 
contract. Een MOU wordt meestal gebruikt omdat een juridisch bindende overeenkomst 
niet nodig of niet afdwingbaar is.

204



Een ander soort overeenkomst is de Status of Forces Agreement (SOFA). Een SOFA is een 
overeenkomst tussen een land en een vreemde mogendheid die militaire eenheden in dat 
land wil stationeren. Een SOFA is bedoeld om de voorwaarden waaronder de militairen 
mogen opereren, te specificeren en vast te leggen. Een SOFA is bedoeld om de juridische 
kwesties af te dekken die te maken hebben met militairen en hun eigendom. Dit kan 
kwesties omvatten als visumplicht (inreis en uitreis), eventueel verschuldigde belasting, de 
postverzorging, enz. De belangrijkste kwestie is het vastleggen van de strafrechtelijke 
jurisdictie gedurende het verblijf van de bezoekende militairen.

Een Technical Agreement (TA) wordt gebruikt om specifieke regelingen vast te leggen, zoals het 
gebruik van (militaire) faciliteiten voor een beperkte periode of het detacheren van een 
eenheid bij een andere eenheid. Het is een militair-technische regeling.

In landen waarmee geen MOU, SOFA of TA is getekend, is het realiseren van militaire trai  ning 
moeilijk. Nederlandse eenheden opereren in principe niet in een land zonder een MOU.

Als een nieuw trainingsgebied in gebruik wordt genomen, is een verkenning noodzakelijk. De 
verkenningseenheid dient voor de jungle, arctic en bergen rekening te houden met de diverse 
invloeden van weer en terrein, zoals omschreven in de hoofdstukken twee, drie en vier.

Gebruik van een vliegveld als onderdeel van een MoU
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Een verkenningseenheid dient minimaal inzicht te krijgen in:
 
a. logistieke ondersteuning, zoals strategisch transport, gebruik van lucht- of zeehavens, 

voeding en accommodatie;

b. medische overwegingen, zoals de afvoerketen, gegarandeerde terugvalopties en inzet van 
helikopters;

c. (on)mogelijkheden voor operaties, training en opleiding;

d. verbindingen, zoals mogelijkheden en beperkingen van te gebruiken systemen en 
alternatieven;

e. financieel/juridisch advies, zoals Host Nation Support (HNS), beperkingen van natuur-
gebieden of betalingen voor gebruik aan landeigenaren.

Verkenningsverslagen dienen te worden aangeboden aan het KC MOX. De normale of 
reguliere verslaglegging na afloop van een oefening, opleiding of training blijft van kracht. 
Hetzelfde geldt voor de rapportage van de Lessons Learned c.q. Lessons Identified. Ook deze 
dienen aan het KC MOX te worden aangeboden.

Fysieke voorbereiding en opwerktraject

Om een operatie of training onder extreme omstandigheden succesvol uit te (kunnen) 
voeren, is naast mentale weerbaarheid ook fysieke fitheid noodzakelijk. Militairen moeten 
veelal op grote hoogte zonder ondersteuning van gemechaniseerd materieel obstakels 
overwinnen en worden voortdurend blootgesteld aan de elementen. Om trainingen en 
operaties onder deze omstandigheden succesvol te kunnen volbrengen, is een gedegen 
opwerkprogramma noodzakelijk. De planning en opzet van een dergelijke opwerkperiode 
dient in samenspraak met de sportinstructeurs van de eenheid te gebeuren.
Het opwerken bestaat uit drie delen: theorie, vaardigheden en fitheid. De invulling van het 
opwerktraject wordt bepaald door factoren als:

a. huidige fitheid van de eenheid;

b. beschikbare tijd voor het opwerkprogramma;

c. benodigde externe ondersteuning;

206



d. beschikbare instructiecapaciteit binnen de eigen eenheid;

e. beschikbare tijd voor acclimatisatie in het oefen- of inzetgebied;

f. benodigde tijd voor gewenning aan specialistische uitrusting.

De volgende ingangseisen gelden voor de diverse opleidingen:

a. Introduction Course: geen formele ingangseis, wel het advies de Militaire Basisvaardigheden 
te beheersen inclusief de Defensie Conditieproef conform het voorschrift Aanwijzing 
Commandant der Strijdkrachten 700;

b. Movement and Survival Courses: naast een verplaatsing van 20 kilometer met vijftien kilogram 
bepakking en persoonlijk wapen alsmede een zwemtest, gelden voor deze opleidingen 
aanvullende fysieke eisen;

c. ML-3 opleiding: Instructeur Werken op Hoogte, de Mountain Movement and Survival Course en 
de Arctic Movement and Survival Course.

5.3  MEDISCHE ZORG EN NAZORG

Defensie kent een uitgebreid en robuust militair gezondheidszorgsysteem. Het doel van dat 
zorgsysteem is om militairen in Nederland, in het buitenland, op training of gedurende een 
operatie adequate medische zorg te bieden. Het militaire gezondheidszorgsysteem is een 
samenstel van personeel, organisatie-eenheden, medische expertise, voorschriften en 
normen. In deze paragraaf komen de medische zorg en nazorg aan de orde voor training en 
optreden onder extreme omstandigheden.

Bij optreden en oefenen onder extreme omstandigheden is optimale medische zorg van 
groot belang. De verantwoordelijkheid ligt primair bij de eenheidscommandant, 
ondersteund en geadviseerd door de eenheidsarts, de Verantwoordelijk Militair Arts (VMA).
Bij de risico-inventarisatie die voorafgaand aan de training of operatie plaats dient te 
vinden, spelen onder andere de volgende factoren een rol:

a. relevante medische feiten. Wanneer deze niet of deels bekend zijn dient een factfinding-
missie te worden ontplooid;

b. aard van de training of missie;
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c. duur van de missie of training en het aantal deelnemende militairen;

d. aanwezige risico’s, zoals strijdende partijen, mijnen, bodemverontreiniging, 
luchtverontreiniging of waterkwaliteit;

e. geografische en klimatologische omstandigheden;

f. veelvoorkomende ziekten;

g. lokale infrastructuur, zoals hospitaal, wegen, vliegvelden of havens.

Voorbereiding voor de individuele militair

Voorafgaand aan de missie of training dienen de volgende maatregelen te worden getroffen:

a. pre-deployment onderzoek: in de voorbereiding op de missie of training dienen 
aangewezen militairen te worden onderzocht door de VMA. Dit geschiedt door middel 
van een vragenlijst, een screening van het elektronisch patiëntendossier en via het 
spreekuur. Het doel van dit onderzoek is medische risico’s te minimaliseren.

Medische zorgverlening
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b. preventieve maatregelen: de aangewezen militairen dienen te worden voorgelicht over de 
lokale gezondheidsrisico’s en de te nemen collectieve maatregelen, zoals vaccinaties, 
antimalariaprofylaxe en het impregneren van kleding. Tevens dient het gebit van de 
militairen gesaneerd te zijn.

De ervaring leert dat deugdelijke discipline en goed leiderschap nodig zijn om de ergste 
gevolgen van vermijdbare ziekten tegen te kunnen gaan. In extreme omstandigheden slaat 
de vermoeidheid sneller toe en wordt de genezing van snij- en schaafwonden, (insecten)
beten en botbreuken vertraagd. Indien niet snel medische hulp wordt geboden, worden de 
problemen snel ernstiger.

Soms is het vanwege de operationele situatie moeilijk, zo niet onmogelijk, om slachtoffers 
te verplaatsen of te evacueren. In zulke omstandigheden is basis medische kennis van 
onschatbare waarde. Om die reden dienen alle militairen, ongeacht hun rang, ervoor te 
zorgen dat zij goed in staat te zijn om eenvoudige eerste hulp te bieden.

Grote fysieke fitheid is een noodzakelijke voorwaarde voor militairen die betrokken zijn bij 
operaties onder extreme omstandigheden. Een vrij groot deel van de tijd die beschikbaar is 
voor training zal besteed worden aan het bewerkstellingen van een adequaat niveau. Een 
operatiegebied in extreem terrein vereist zelden een explosieve inspanning of het vermogen 
om hard te kunnen lopen, maar de kracht in het bovenlichaam en het algemene fysieke 
uithoudingsvermogen om een bepakking (soms tot veertig kilogram) langzaam en 
geruisloos door een ‘eindeloze hindernisbaan’ te kunnen dragen, zijn essentieel voor het 
uitvoeren van militaire operaties op ieder niveau.

Acclimatisatie

Voorafgaand aan de daadwerkelijke inzet voor een missie of training dient een warmte- en/of 
hoogteacclimatisatie plaats te vinden. De VMA adviseert de eenheidscommandant omtrent de 
duur van de acclimatisatie. De Directeur Operaties (DOPS, Defensiestaf ) legt aan de eenheid 
op hoe die acclimatisatie moet worden ingevuld. Na de verplichte acclimatisatie periode 
dienen bepaalde medische maatregelen ook te worden voortgezet om ziekten te voorkomen.

Rapportage

Een verpleegkundige of arts draagt zorg voor adequate verslaglegging en rapportage naar de 
Directie Operaties van het desbetreffende Operationeel Commando, eventueel via de Senior 
Medical Officer (SMO). Gezondheidsrisico’s waaraan de militairen gedurende de missie of 
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training zijn blootgesteld, worden ter plaatse door de VMA/SMO bijgehouden. De VMA/SMO 
adviseert de eenheidscommandant met betrekking tot de medische aspecten verbonden 
aan de inzet van militairen of eenheden. De VMA ‘bewaakt’ het medisch ondersteunings-
plan en past dat, eventueel na overleg met de DOPS of de Directeur Militaire Gezondheids-
zorg, aan.

De invulling van het militaire gezondheidszorgsysteem gedurende de missie en training

Voorafgaand aan de start van de training of missie dient de afvoerketen van het individu te 
velde tot en met het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in kaart gebracht te zijn. De afvoer 
van patiënten is gebaseerd op enkele strikte tijdslimieten. Deze zijn gebaseerd op medische 
gronden. Planmatig gelden de volgende tijdslimieten:

a. Zelfhulp Kameradenhulp (ZHKH) direct na een ongeval of acute aandoening;

b. hulp door een Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV) met adequate uitrusting binnen 
vijftien minuten;

c. fysiek consult van een Algemeen Militair Arts (AMA) voor ernstig zieke patiënten binnen 
één uur;

d. levensreddende handelingen voor acute en ernstige traumapatiënten door een 
chirurgisch team binnen één tot maximaal twee uur; 

e. mogelijkheid aanwezig chirurgie voor overige traumapatiënten binnen vier uur; 

f. niet-spoedeisende professionele geneeskundige hulp binnen zes uur;

g. consult door een medisch specialist aan een AMA en AMV binnen 24 uur;

h. tandheelkundige zorg binnen 48 uur;

i. psychologische zorg binnen 72 uur;

Indien vooraf wordt geschat dat bij ernstinzet deze tijdslimieten niet worden gehaald, 
bijvoorbeeld bij inzet van Special Forces, kan onder voorwaarden een SF-medic worden ingezet. 
Dit echter alleen na toestemming van de Commandant der Strijdkrachten. In gevallen 
waarbij de medische steun incidenteel langer op zich laat wachten (bijvoorbeeld na een 
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lawine of tijdens/na vuurcontact), mag de bij de eenheid ingedeelde Combat Life Saver (CLS) 
levensreddende handelingen verrichten. Ten slotte dient gedurende de missie of training de 
geneeskundige logistiek gewaarborgd te zijn.

Medische evacuatie

Het uitgangspunt is de behandeling uit te voeren en de gewonde zo snel mogelijk af te 
voeren, indien nodig naar een Role 2 instelling. Slecht begaanbaar terrein vergroot het 
probleem vanwege de wijde verspreiding van de troepen en de moeilijkheden bij het 
verplaatsen. Als de militair erop kan vertrouwen dat, indien hij/zij gewond raakt, snel goede 
medische hulp krijgt, zelfs op afgelegen locaties, dan draagt dit sterk bij aan het moreel en 
de operationele doelmatigheid.

Factoren van belang bij medische evacuatie en medische behandeling:

a. Zelfhulp Kameradenhulp (ZHKH). Iedere militair moet ZHKH kunnen toepassen, zodat 
lichtgewonden minder gauw geëvacueerd hoeven te worden en zwaargewonden de juiste 
hulp krijgen terwijl zij op evacuatie wachten;

b. Medische prioriteiten. Een systeem waarbij medische prioriteiten worden gegeven aan gewon-
den, zodat degenen die het zwaarst gewond zijn als eersten kunnen worden afgevoerd;

c. Zorg onderweg. De inzet van artsen en verpleegkundigen tijdens transport in helikopters en 
ambulances;

d. Role 2 instellingen. Een Role 2 instelling dient op een centrale locatie aanwezig te zijn. 
Indien nodig dient medisch personeel naar het front te gaan om ter plekke gewonden te 
behandelen;

e. Role 1 instellingen. Deze instellingen dienen bij de vooruitgeschoven troepen aanwezig te 
zijn om onmiddellijk eerste hulp te kunnen bieden, zoals het stelpen van bloedingen, 
zodat de gewonden zo snel mogelijk naar een veldhospitaal kunnen worden afgevoerd.

Factoren van invloed op de uitvoering van de medische zorg zijn: 

a. fysiek vermogen van medisch personeel om met kleine gevechtseenheden tot geweer-
groepsniveau mee te kunnen komen en tevens effectieve medische zorg te kunnen 
verlenen. Het kunnen geven van effectieve medische zorg betekent dat een additionele 
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uitrusting moet worden meegenomen die in veel gevallen te zwaar is voor man packed 
optreden in alle soorten van extreem terrein;

b. het aantal beschikbare AMVs. Optreden onder extreme omstandigheden impliceert dat 
kleine eenheden zelfstandig tot op groepsniveau optreden. Defensie voorziet momenteel 
niet in de benodigde aantallen AMVs;

c. niet-voorziene weersomstandigheden waardoor medische afvoercapaciteit, zoals 
helikopters, tijdelijk niet beschikbaar is.

Medische zorgplannen voor trainingen en operaties onder extreme omstandigheden 
dienen zo veel mogelijk in de geest te zijn van de vigerende regelgeving. Omdat eenheden 
hun vaardigheden met betrekking tot het opereren onder extreme omstandigheden op peil 
moeten houden, wordt vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid altijd een op maat medisch 
zorg- en afvoerplan gemaakt. De directeur van de Directie Operaties van de Defensiestaf zal 
in voorkomende gevallen op basis van een gedegen argumentatie toestemming moeten 
verlenen om van vigerende regelgeving af te wijken. 

Zelfhulp kameradenhulp
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Nazorg

Afhankelijk van het oefen- en/of operatiegebied wordt na afloop van de missie of een 
training een zogenoemd ‘post-deployment’-onderzoek verricht. Dit kan inhouden dat 
militairen onderzocht worden op medische klachten of ziekten en mogelijke aanwijzingen 
voor psychische klachten. Een post-deployment onderzoek wordt verricht in opdracht van de 
Directeur Militaire Gezondheidszorg.

Na afloop van de training of missie dient aan al het personeel informatie te worden ver-
strekt over de gezondheidsrisico’s die zij gedurende de training of missie hebben gelopen. 

5.4 REDDINGS- EN EVACUATIEOPERATIES ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Bij een militaire inzet onder extreme omstandigheden is de kans op een ongeval groter dan 
onder normale of gematigde omstandigheden. Militairen kunnen bijvoorbeeld verdwalen 
of gewond raken, in een lawine raken, voertuigen kunnen vast komen te zitten, in een 
ravijn rijden of door het ijs zakken. De medische afvoerketen is veel gecompliceerde door de 
beperkingen van het terrein en het weer. Het is bijvoorbeeld extreem lastig om een 
gewonde militair tijdens een sneeuwstorm van een bergwand te halen. Voertuigen of 
helikopters kunnen mogelijk niet op de plaats van het slachtoffer komen. Hierdoor kan een 
reddingsoperatie uren en zelfs dagen duren.

Reddings- en evacuatieoperaties variëren van een eenvoudige evacuatie van een gewonde in 
begaanbaar terrein tot de evacuatie van meerdere gewonden in zeer moeilijk toegankelijk 
terrein.

Onder een reddingsoperatie wordt verstaan: een voorbereide operatie, meestal onder 
tijdsdruk, om mensen, al dan niet gewond, uit een levensbedreigende situatie te halen. 
Onder een evacuatieoperatie wordt verstaan: een voorbereide operatie om mensen uit een 
gebied te evacueren omdat hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

De volgende aandachtspunten en overwegingen voor een reddings- en evacuatieoperatie 
moeten in acht genomen worden:

a. de omvang van het te doorzoeken gebied;

b. (dis)locatie van het af te voeren personeel;
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c. het aantal af te voeren personen;

d. de fysieke toestand van de af te voeren personen;

e. de aanwezigheid van vijandelijke dreiging.

Aan de hand van deze en eventuele missiespecifieke factoren kan worden besloten hoe het 
team moet worden samengesteld. Er moeten niet meer mensen ingezet worden dan nodig 
is om de missie tot een goed einde te brengen.

De reddingsorganisatie bestaat uit drie, en soms vier verschillende ‘teams’ met een eigen 
specifieke functie: 

a. een algemeen reddingsteam dat verantwoordelijk is om de technische specialisten op de 
plaats van het ongeval te krijgen (gidsen en veilige verplaatsing) en vervolgens 
verantwoordelijk is om de eventuele slachtoffers zo veilig mogelijk uit de benarde positie 
(wand, ravijn, enz.) te halen en af te voeren. Het reddingsteam staat onder leiding van 
een specialist, zoals een Mountain Leader Supervisor of Jungle Warfare Advisor en bestaat uit ten 
minste twee buddy paren;

b. een medisch team dat verantwoordelijk is voor de medische verzorging van gewonden. 
Het medisch team staat onder leiding van een arts;

c. een verbindingsteam dat de communicatie met de organieke eenheidscommandant 
onderhoudt;

d. in geval van voertuig of vliegtuigongelukken, een knipteam dat beknelde personen uit 
het wrak kan bevrijden met behulp van (hydraulisch) gereedschap.

Tijdens de reddingsoperatie wordt de beveiliging uitgevoerd door de eenheid waar de 
gewonde deel van uitmaakt. Ook kan een specifiek beveiligingsdetachement aan de 
reddingsorganisatie worden toegevoegd.

Een reddingsteam in actie
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Opzet van het organieke reddingsteam

Eenheden die onder extreme omstandigheden oefenen of opereren dienen te beschikken 
over een organieke reddingsorganisatie. Dit betekent dat personeel voorafgaand aan de 
oefening of operatie op naam dient te zijn aangewezen en bekend te zijn met deze 
specifieke taak. De reddingsoperatie vindt plaats onder bevel en verantwoordelijkheid van 
de organieke eenheidscommandant. De volgende functionarissen dienen te worden 
aangewezen en opgeleid:

a. commandant reddingsorganisatie (RO);

b. commandant reddingsteam plus minimaal twee teamleden;

c. commandant medisch team;

d. commandant verbindingsteam;

e. commandant knipteam.

Specialistisch materieel

De reddingsorganisatie maakt gebruik van specialistisch materieel. Voor het gebruik van dit 
materieel dient een aparte instructie te zijn gevolgd. De belangrijkste additionele 
uitrustingsstukken zijn:

a. klim- en takelmateriaal (elektrisch en handmatig);

b. hydraulisch knip-, spreid- en liftgereedschap;

c. diverse lieren (elektrisch en handmatig; de juiste lengte);

d. diverse springmiddelen;

e. motorkettingzagen.

Voorafgaand aan een training of operatie onder extreme omstandigheden zullen de leden 
van de reddingsorganisatie met elkaar moeten kennis maken. Ook worden onder leiding 
van de commandant RO de belangrijkste afspraken doorgenomen.
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Ten minste eenmaal voorafgaand aan de training of inzet onder extreme omstandigheden 
dient de reddingsorganisatie te worden getest. Aandachtspunten hierbij zijn:

a. interne communicatie;

b. de te gebruiken radiofrequentie en het radionet waarop de RO opereert;

c. de aanvraagprocedure van transportmiddelen;

d. de overdracht van het transportmiddel van de staf aan de RO;

e. de inzetbaarheid van het specialistisch materieel.

Procedure 

De middelen die worden gebruikt in een afvoerketen verschillen per gebied. Afhankelijk van 
de omstandigheden zal specialistisch materieel en getraind personeel nodig zijn. De 
procedure voor inzet verschilt per situatie. Generiek komt deze op het volgende neer:

a. het reddingsteam wordt gealarmeerd;

b. het meest geschikte transportmiddel voor de RO wordt bepaald en gereed gemaakt;

c. de verbindingen worden getest;

d. de locatie van het ongeval wordt geverifieerd;

e. op basis van een snelle kaartstudie wordt een medisch Rendez Vous (med RV) bepaald. Ter 
plaatse kan worden besloten door de commandant RO of de locatie moet worden gewijzigd;

f. transportmiddelen worden aangevraagd en de gegevens van de RO worden geverifieerd 
en doorgegeven.

 
Een succesvolle reddingsoperatie valt of staat met: 

a. een goede beoordeling van de situatie;

b. een risico-inschatting van de inzet van de RO (de kans dat de RO zelf slachtoffer wordt);
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c. goede communicatie;

d. een back-up of plan om de RO te redden;

e. voor personeel van de RO geldt: ‘Eigen veiligheid eerst’;

f. snel en adequaat handelen is essentieel.

De afvoer van gewonden

Eenheden die onder extreme omstandigheden opereren, moeten in staat zijn om gewonden 
te kunnen afvoeren naar een punt waar een ambulance (helikopter, voertuig, boot) kan 
komen, het Pick-up-Point. De afvoer van gewonden dient ook onder oefenomstandigheden 
te worden getraind.

De afbeelding hieronder beschrijft een generiek model voor de afvoer van gewonden onder 
extreme omstandigheden. Dit model bestaat uit vier stappen. De reddingsorganisatie is 
verantwoordelijk voor de eerste drie stappen.

Figuur. Schematisch overzicht

Stap 1
Het ‘bergen’ van de gewonde(n). Dit is de redding van de gewonde op de Plaats Ongeval 
(PO) en het vervoer van de gewonde(n) van de PO naar het medisch Rendez Vous.

Stap 2
In het medisch RV vinden levensreddende handelingen plaats en wordt de gewonde gereed 
gemaakt voor transport. Het medisch RV dient zo dicht mogelijk bij de Plaats Ongeval te 
liggen. Het kan voorkomen dat de arts of een AMV naar de PO wordt gedirigeerd om daar 
levensreddende handelingen te verrichten. De afvoer van de PO naar het medisch RV is 
meestal geïmproviseerd; dit is afhankelijk van de situatie en omstandigheden.

Aero-medische evacuatie

1 2

Med RVPlaats Ongeval Pick-up Point Hospitaal

3 4
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Stap 3
Deze stap betreft het vervoer van de gewonde(n) van het medisch RV naar het Pick-up Point 
(PUP) waar het transportmiddel kan komen. Dit transport is voorbereid en wordt uitgevoerd 
door de organieke eenheid. In voorkomend geval, als bijvoorbeeld het medisch RV goed 
bereikbaar is voor het transportmiddel, kan stap 3 worden overgeslagen.

De staf van de organieke eenheid (dus niet de RO) vraagt transport aan en geeft de 
bijzonderheden aan de RO door, zoals telefoonnummer, oproepfrequentie, roepnaam (call 
sign) en dergelijke. De commandant van de RO zal, nadat de komst van het transport door 
het hoofdkwartier is bevestigd, contact opnemen en onderhouden met dat 
transportmiddel.

Stap 4
Vanaf hier zijn de verantwoordelijkheden van de RO overgenomen door andere hulpdiensten.

Overzicht van de verschillen tussen tactische en niet-tactische Reddings- en Evacuatie operaties (RE-ops)

onderwerp tactische redding en evacuatie non-tactische redding en evacuatie

OPSEC Geheimhouding en informatie op need-to- n.v.t.
(Operational know basis. Tactical RE Team gaat gedurende
Security) planning en voorbereiding in isolatie

Samenstelling Geen combinatie met civiele hulpdiensten Ondersteuning kan geboden worden
team  door bijvoorbeeld Search and Rescue
  eenheden (SAR)

Transport- Bij in- en exfiltratie beperkt door extreme Bij in- en exfiltratie beperkt door
middelen terrein- en weersomstandigheden en extreme terrein- en weersomstandig-
 vijandsdreiging heden

Uitrusting en Naast veiligheids- en reddingsmateriaal Veiligheids- en reddingsmateriaal.
bewapening moet men ook denken aan bewapening, Bewapening is n.v.t.
 munitie en overige tactische benodigdheden

Vaardigheden Eenheid moet gespecialiseerd zijn in militair Tactische beveiliging is niet van n.v.t.
 optreden onder extreme omstandigheden Eenheid moet gespecialiseerd zijn in
 en getraind zijn voor het vervullen van de opereren onder extreme omstandig-
 specifieke taak. heden en getraind zijn voor het
 SF-tactieken zijn daarbij van toepassing  vervullen van de specifieke taak

Specialisme Personeel in hoge mate gekwalificeerd voor Personeel in hoge mate gekwalifi-
 het optreden onder de specifieke extreme ceerd voor het optreden onder de
 omstandigheden (instructeursniveau) moet specifieke extreme omstandigheden
 betrokken zijn bij de planning en uitvoering (instructeursniveau) moet betrokken
  zijn bij de planning en uitvoering
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5.4.1  AANDACHTSPUNTEN IN BERG- EN ARCTISCH GEBIED

Specifieke aandachtspunten bij reddings- en evacuatieoperaties onder arctische 
omstandigheden zijn: lawines, gletsjerspleten en oversteken van (onbetrouwbaar) ijs.

Lawines

De snelle lawinezoekactie is de eerste redding die moet plaatsvinden door de eenheid zelf. 
Uitleg hierover staat in het Handboek Bergen en Arctic. Mocht deze snelle lawinezoekactie 
geen resultaat opleveren of zijn er in beginsel al te veel slachtoffers, dan dient er een 
georganiseerde lawinezoekactie te worden opgestart. Deze wordt gecoördineerd door de 
eenheidscommandant. Als meer personeel benodigd is, kan hij meer personeel inschakelen 
(burger en militair). Ook de inzet van honden, prikkers, gravers en medisch personeel kan 
nodig zijn. Verder wordt het reddings- en evacuatieteam (RE-team) gewaarschuwd.

de grootste lawinezoekactie. Het meest recente grote lawinedrama vond plaats op 
23 februari 1999 toen het Oostenrijkse dorp Galtür werd getroffen door een 800 meter 
brede lawine die was ontstaan door hevige sneeuwval. Er kwamen 38 mensen om het 
leven, onder wie zes Nederlanders. De zes Nederlanders waren afkomstig uit twee 
gezinnen. Vier kinderen en hun twee vaders werden bedolven onder meters sneeuw 
die met 200 kilometer per uur naar beneden was gekomen. De moeders van de 
gezinnen ontsnapten aan de dood omdat ze boodschappen aan het doen waren. Eén 
van de grootste lawinereddingsacties kwam op gang en om te voorkomen dat er nog 
meer slachtoffers zouden gaan vallen, werd er besloten een luchtbrug vanuit Galtür en 
Valzur op te zetten. Toeristen moesten alles achterlaten: auto’s, geld en kleding. 
Helikopters evacueerden in totaal bijna 18.000 wintersporters uit het getroffen gebied. 
Tijdens dezelfde winterperiode werden ook Frankrijk en Zwitserland getroffen door 
lawines waarbij in het Zwitserse Wallis ook nog eens tien mensen om het leven 
kwamen. Vele dorpen werden door de sneeuw van de buitenwereld afgesloten.

Het RE-team houdt standaard rekening met meerdere slachtoffers en gaat ervan uit dat niet 
alle slachtoffers zijn voorzien van lawinepiepers. Militaire eenheden zijn uitgerust met een 
lawinepieper. Deze wordt gedragen op het lichaam en staat op de stand ‘zenden’. Het 
RE-team zal de eigen lawinepiepers op de stand ‘ontvangen’ zetten om zodoende de 
slachtoffers op te kunnen sporen.

In de Alpenlanden staat een specialistisch team met helikopters 24 uur per dag stand-by voor 
reddingsoperaties. Dit team is in principe binnen vijftien minuten ter plaatse. In niet- 
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Alpenlanden kan een (organiek) RE-team worden ingezet. Het RE-team beschikt over 
specialistisch materieel dat wordt gebruikt om bij een gletsjerspleet (crevasse) te komen en 
beschikt over materieel dat wordt gebruikt om slachtoffers uit de spleet te halen. Het kan 
ook voorkomen dat personeel of materieel door het ijs zakt en zich hier niet meer 
zelfstandig uit kan bevrijden. Het RE-team beschikt ook hiervoor over specialistisch 
materieel (bijvoorbeeld lieren, ladders en boten).

lawinezoekapparaten. Lawinezoekapparaten, ook wel Ortovox of Tracker genaamd, 
zijn apparaten waarmee lawineslachtoffers snel en doeltreffend opgespoord kunnen 
worden. De werking van lawinezoekapparaten berust op het zenden en ontvangen van 
radiosignalen door hetzelfde apparaat. De voorloper van de moderne lawinezoekap-
paraten werd in 1968 ontwikkeld door dr. John Lawton van het Cornell Aeronautical 
Laboratory. Het duurde tot 1971 voordat de eerste commerciële apparaten in de VS op 
de markt verschenen. Daarna kwam ook in Europa de ontwikkeling van lawinezoekap-
paraten op gang. Met name in de Alpenlanden was veel belangstelling voor deze 
apparaten. Fabrikanten als Ortovox, Pieps en Barryvox kwamen met verschillende 
lawinezoekapparaten op de markt. In tegenstelling tot de Skadi werkten de Europese 
apparaten op een andere frequentie (457 kHz). Deze frequentie is minder gevoelig 
voor verstoring en gaf betere resultaten bij het zoeken. In 1980 kwam Ortovox met een 
apparaat op de markt dat kon ontvangen en zenden op beide frequenties, de Ortovox 
F2. Omdat twee verschillende frequenties te veel problemen opleverde bij het zoeken 
naar slachtoffers van lawines en hierdoor te veel slachtoffers om het leven kwamen, is 
in 1986 wereldwijd 457kHz als standaard lawinezoekfrequentie aangenomen. In 1997 
kwam BCA als eerste fabrikant op de markt met een digitaal lawinezoekapparaat, de 
DTS Tracker. Momenteel zijn de meeste lawinezoekapparaten digitaal; het grote 
verschil op dit moment is het aantal antennes van het ontvangstgedeelte van het 
apparaat. Sommige digitale apparaten zijn uitgerust met twee antennes, andere met 
drie. De mening van de experts is dat apparaten uitgerust met drie antennes nauw-
keuriger zijn. Bij Defensie is sinds 2010 de Barryvox (met drie antennes) in gebruik.

5.5  COMMANDERS GUIDANCE

In deze paragraaf zijn enkele overwegingen opgenomen voor eenheidscommandanten die 
een training, opleiding of operatie onder extreme omstandigheden voorbereiden. Het 
eerste deel bestaat uit enkele praktische do’s & don’ts. In het tweede deel worden enkele 
kwesties genoemd waarvan een eenheidscommandant zich bewust moet zijn.
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Do’s & Don’ts

De belangrijkste do’s.

  Neem de tijd voor gedegen planning. 

  Bespreek voor vertrek het plan met alle betrokkenen.

  Zorg voor flexibiliteit in het plan en redundantie in de uitvoering. 
 
  Stel de medische afvoerketen zeker en zorg voor een back-up.

De belangrijkste don’ts.

  Vertrouw niet te veel op het ‘flexibel’ kunnen oplossen van problemen in het
  operatie- of oefengebied.

  Don’t cut corners: safety first.

Omgevingsfactoren

De zorg voor een effectieve en veilige training of operatie staat voorop, maar de context 
waarin die training of operatie plaatsvindt is van (toenemend) belang en invloed op de 
training of operatie. Daarom – ter afsluiting – enige overwegingen en aanbevelingen voor 
eenheidscommandanten die voor een training of operatie onder extreme omstandig-
heden staan. In het eerste deel is het thema ‘Duurzaam trainen’ aangehaald. Dit thema 
kan in veel tropische trainingsgebieden een bijzondere dimensie krijgen doordat de druk 
op het exploiteren van natuurlijke hulpbronnen sterk is toegenomen. Zo worden 
afgelegen junglegebieden gebruikt voor de verbouw van plantaardige grondstoffen voor 
drugs en is de betrokkenheid van lokale strijdmachten bij illegale houtkap niet 
onomstreden.

Extreme omstandigheden komen op aarde meestal voor in gebieden die van grote land-
schappelijke en natuurlijke waarde zijn. Vaak liggen oefenterreinen midden in natuurgebie-
den. Dergelijke gebieden zijn veelal kwetsbaar, niet alleen in ecologisch opzicht, maar ook 
vanwege het feit dat er kostbare houtsoorten kunnen groeien of grondstoffen gewonnen 
kunnen worden. Dat samenstel van factoren maakt dat de uitvoering van militaire training 
onder die omstandigheden niet lichtzinnig kan plaatsvinden, integendeel: met grote zorg 
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voor mens en milieu. Het grondprincipe voor de uitvoering van trainingen onder extreme 
omstandigheden is duurzaam trainen.

De laatste twee decennia is de druk op het exploiteren van natuurlijke hulpbronnen in 
tropische gebieden sterk toegenomen, in het bijzonder in Zuid-Amerika waar grote delen 
van het tropisch regenwoud zijn ontgonnen ten behoeve van de papier- en houtindustrie. 
Grote gebieden zijn ontbost en vervolgens met het oog op cultivering platgebrand, 
inheemse bevolking is verdreven en het wild uitgeroeid. Ondanks wereldwijde aandacht en 
publiciteit gaat de vernietiging van het tropisch regenwoud in sommige streken 
onverminderd door, met als mogelijk gevolg een milieuproblematiek die lokaal en 
internationaal tot spanningen kan leiden.

Afgelegen junglegebieden zijn door de jaren heen gebruikt voor de verbouw van 
plantaardige grondstoffen voor drugs. Sinds de exponentiële toename de laatste twintig 

Wintertraining in Noorwegen
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jaar van de drugshandel in Amerika en Europa zijn de lokale activiteiten overgenomen door 
internationaal opererende drugssyndicaten. Sommige gebieden, zoals in Zuidoost-Azië en 
Colombia, zijn erom berucht geworden, waarbij lokale strijdkrachten alles in het werk 
stellen om deze criminele activiteiten uit te roeien.

Hoewel ontbossing en drugs de afgelopen jaren in toenemende mate de aandacht van het 
grote publiek hebben getrokken, is er nog geen directe betrokkenheid van strijdkrachten uit 
landen die indirect bij deze problemen betrokken zijn. Echter, naarmate natuurlijke 
hulpbronnen verder uitgeput raken, komt internationale arbitrage voor wereldwijde 
milieuproblematiek dichterbij en daarmee mogelijk de behoefte aan inzet van gewapende 
eenheden om uitvoering en naleving van af- en uitspraken op dat gebied te bewerkstelligen.

Tot besluit

Het opleiden, trainen, oefenen en opereren onder extreme omstandigheden vergt veel van 
mens en materieel. De voorbereiding is tijdrovend, de planning is veelomvattend, de 
omstandigheden zijn zwaar. Maar het is de moeite waard. De geïnvesteerde tijd en energie 
zijn aanzienlijk, de opbrengsten ook. Er zijn geen obstakels om een praktische training 
onder extreme omstandigheden niet uit te voeren, maar de regels, aanwijzingen en 
suggesties zoals neergelegd in deze leidraad dienen wel te worden gevolgd.
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AFKORTINGEN

AMA Algemeen Militair Arts

AMS Acute Mountain Sickness

AMSC Arctic Movement and Survival Course

AMV Algemeen Militair Verpleegkundige

AIC Arctic Introduction Course

BGU Basis Gevechtsuitrusting

BSB Brigade Speciale Bijstand

CC Compagniescommandant

CET Combat Enhancement Training

CLAS Commando Landstrijdkrachten

CBRN Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair

CLS Combat Life Saver

CLSK Commando Luchtstrijdkrachten

CP Commandopost

CS Combat Support

CSS Combat Service Support

CTR Close Target Recce

CZSK Commando Zeestrijdkrachten
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DAOG Directie Aansturing en Operationele Gereedstelling

DF Defensive Fire

DMO Defensie Materieel Organisatie

DSI Dienst Speciale Interventies

ECW Extreme Cold Weather

EVC Eerder Verworven Competentie

FAC Forward Air Controller

FARP Forward Arming and Refuelling Point

FIT Force Integration Training

FOB Forward Operating Base

GMO Grondslagen van het Maritieme Optreden

GPS Global Positioning System

GVA Grensverleggende Activiteiten

HA Handboek Arctisch

HB Handboek Bergen

HBF Heeres Berg Führer

HE High Explosive

HJ Handboek Jungle

HNS Host Nation Support
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HUMINT Human Intelligence

IKSO Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties

IMINT Imagery Intelligence

ISAF International Security Assistance Force

ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Recognition

IWOH Instructeur Werken op Hoogte

JIC Jungle Introduction Course

JMSC Jungle Movement and Survival Course

JWA Jungle Warfare Advisor

JWC Jungle Warfare Course

JWI Jungle Warfare Instructor

JWS Jungle Warfare Surpervisor

JWT Jungle Warfare Teacher

KBO Kwaliteitsbewakersoverleg

KCT Korps Commando Troepen

KMar Koninklijke Marechaussee

KC MOX Kenniscentrum Militair optreden onder Extreme Omstandigheden

LD Leidraad

LD MOX Leidraad Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden
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LDP Land Doctrine Publicatie

LMB Luchtmobiele Brigade

LO/S Lichamelijke Oefening/Sportorganisatie

LOS Line of Sight

LP Landing Point

LZ Landing Zone

MDTC Maritiem Doctrine en Tactieken Centrum

MFC Mortar Fire Controller

ML Mountain Leader

ML-1 Mountain Leader Supervisor

ML-2 Mountain Leader Teacher

ML-3 Mountain Leader Instructor

MMSC Mountain Movement and Survival Course

MOC Mariniers Opleiding Centrum

MOX Militair Optreden onder Extreme omstandigheden

MOU Memorandum of Understanding

MIC Mountain Introduction Course

MSI Military Ski Instructor

MSS Military Ski Supervisor
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MST Military Ski Teacher

NAI Named Area of Interest

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

OBT Optreden Bergachtig Terrein

OP Observatiepost

ORM Operationeel Risicomanagement

PO Plaats Ongeval

PSU Persoonlijke Standaard Uitrusting

RE-Ops Reddings- en Evacuatieoperaties 

RE-team Reddings- en evacuatieteam

RI&E Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

RO Reddingsorganisatie

ROEK Rantsoen Optreden onder Extreme Koude

RV Rendez Vous

SF Special Forces

SGLS School Grond-Lucht Samenwerking

SMO Senior Medical Officer

SOFA Status of Forces Agreement

SOI Standard Operating Instructions
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SOP Standard Operating Procedures

SOS Sniping Operating Sector

SPIE Special Insertion & Extraction

TA Technical Agreement

TAI Target Area of Interest

TTP Tactics, Techniques & Procedures

VK Verenigd Koninkrijk

VOTC Vliegveiligheid Oefen- en Testcentrum

VMA Verantwoordelijk Militair Arts

WOH Werken op Hoogte

ZHKH Zelfhulp Kameradenhulp
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

A

Achterhelling. Een op- of aflopende schuinte in een landschap. Onder achterhelling wordt 
verstaan: ‘any slope that descends away from the enemy’.

Acute Mountain Sickness (AMS). Ziekteverschijnselen die zich in de bergen kunnen 
voordoen op hoogtes vanaf ca. 2500 meter als gevolg van een combinatie van lagere 
luchtdruk en geringere concentraties zuurstof in de lucht. Symptomen variëren van mild tot 
levensbedreigend en kunnen zich voordoen in zenuwstelsel, longen, spieren en hart.

Algemeen Militair Arts (AMA). Militair arts die de tweejarige opleiding tot algemeen 
militair arts aan het Instituut Defensie Geneeskundig Onderwijs (IDGO) heeft afgerond.

Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV). Dient planmatig tijdens de missie/training 
binnen vijftien minuten na een ongeval of acute aandoening met adequate uitrusting ter 
plekke te zijn.

Arctic Huddle. Techniek bij een helikopter pick-up om de effecten van de down wash te 
weerstaan. Ook wel: groepsomarming.

Arctic Movement & Survival Course (AMSC). Training in verplaatsings- en 
overlevingsvaardigheden in arctische omstandigheden.

Arctic Survival Course (ASC). Training in overlevingstechnieken en -vaardigheden in 
arctische omstandigheden.

Arctisch. Oorspronkelijk: tot de Noordpool behorend of van de Noordpool afkomstig. In 
deze leidraad wordt ‘arctisch’ meer in algemene zin gebruikt voor 
koudweeromstandigheden. Geografisch gezien betreft het de regio’s ten zuiden van de 
breedtegraad 50 en ten noorden van de breedtegraad 40. 

Auditieve correctie. Methode van vuurcorrectie op basis van het waarnemen met het 
gehoor van inslaande granaten.
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B

Buddy. Bij optreden onder extreme omstandigheden krijgt elke militair een buddy 
toegewezen met wie hij verantwoordelijkheden deelt, teneinde beter bestand te zijn tegen 
de verhoogde stress als gevolg van de perceptie van isolatie.

C

CBRN-wapens. Wapensystemen voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire 
oorlogvoering.

Close Target Recce (CTR). Het bepalen van positie, samenstelling, omvang en 
gevechtskracht van vijandelijke eenheden.

Combat Enhancement Training (CET). Training die tot doel heeft een eenheid na het 
opwerktraject te trainen voor een specifiek type operatie. Vindt doorgaans gecombineerd 
plaats met FIT, de Force Integration Training, die tot doel heeft de verschillende delen 
waaruit een eenheid is samengesteld, samen te smeden tot een hechte eenheid. 

Combat Life Saver (CLS). Militair die in gevallen waarbij de medische steun incidenteel 
langer op zich laat wachten (bijvoorbeeld na een lawine of tijdens/na vuurcontact) 
levensreddende handelingen mag verrichten.

Cordillera. Oorspronkelijk Spaanse aanduiding voor een aaneengesloten keten van 
bergruggen of berggebieden.

Crevasse. Een grote scheur met vaak loodrechte wanden, die ontstaat als gletsjers botsen of 
gaan schuiven.

D

Dode grond (dead ground). Terreindeel dat niet onder waarneming is, bijvoorbeeld de 
achterzijde van een heuvel of berg.

F

FAC. Forward Air Controller, militair die vanuit vooruitgeschoven positie op de grond of in 
de lucht de luchtsteun coördineert.
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FARP. Forward Arming and Refueling Point, vooruitgeschoven ondersteuningspost die het 
mogelijk maakt dat helikopters sneller kunnen terugkeren naar het operatiegebied.

Fastrope. Snel afdalen uit een helikopter door gebruik te maken van een speciale lijn.

Force Integration Training (FIT). De Force Integration Training heeft tot doel de verschil-
lende delen waaruit de eenheid is samengesteld, samen te smeden tot een hechte eenheid. 
Vindt doorgaans gecombineerd plaats met CET, de Combat Enhancement Training, die tot 
doel heeft een eenheid na het opwerktraject te trainen voor een specifiek type operatie.

G

Ghillie suit. Camouflagepak waarmee snipers geheel opgaan in hun omgeving.

Gradiënt. De hellingshoek van een strand of heuvel. 

H

HUMINT. Human Intelligence, het vergaren van inlichtingen door middel van persoonlijk 
contact.

Hypothermie. Onderkoeling, toestand waarbij de centrale lichaamstemperatuur zo ver 
gedaald is dat de stofwisseling in gevaar komt. Het effect kan worden versterkt door 
uitputting en vermoeidheid.

I

IMINT. Imagery Intelligence, het verzamelen van informatie aan de hand van satelliet- en 
luchtfoto’s.

ISAF. International Security Assistence Force. NAVO-operatie voor de wederopbouw van 
Afghanistan waaraan 37 landen deelnemen (waaronder Nederland).

J

Jungle Movement & Survival Course (JMSC). Training in verplaatsings- en 
overlevingsvaardigheden in jungleomstandigheden.
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Jungle Warfare Instructor (JWI). Adviseur voor eenheidscommandanten tot en met het 
niveau van peloton bij jungleoperaties.

Jungle Warfare Supervisor (JWS). Supervisor tijdens jungletrainingen en -opleidingen. 
Tevens is hij adviseur van eenheidscommandanten (compagnie en hoger) op het gebied van 
jungleoperaties.

Jungle Warfare Teachter (JWT). De taak van de JWT is om op te treden als instructeur tijdens 
jungle warfare opleidingen en adviseur van eenheidscommandanten (geweergroep, peloton, 
compagnie) op het gebied van jungleoperaties. 

L

Landing Point (LP). Geografische aanduiding voor de plaats waar een helikopter kan 
landen.

Lawinepieper. Zend-ontvangapparaatje dat elke militair bij zich draagt om in geval van 
lawines snel opgespoord te kunnen worden.

Landing Zone (LZ). Geografische aanduiding voor een gebied met meerdere Landing 
Points. 

Loopgraafvoeten. Treden op wanneer delen van de huid en eventueel onderliggende 
weefsels bevroren raken ten gevolge van (langdurige) blootstelling aan temperaturen onder 
het vriespunt. 

M

MOU. Memorandum of Understanding, formele samenwerkingsovereenkomst die 
doorgaans wordt afgesloten met landen waar de Nederlandse krijgsmacht regelmatig 
oefent.

Mountain Movement & Survival Course (MMSC). Training in verplaatsings- en 
overlevingsvaardigheden in de bergen.

Mountain Survival Course (MSC). Training in overlevingsvaardigheden in de bergen.
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N

P

Permafrost. Het verschijnsel dat in bepaalde gebieden nabij de polen en in het 
hooggbergte de ondergrond nooit helemaal ontdooit.   

Pulk. Slee van fiberglas voor transport in de sneeuw.

R

Role 1 instelling. Role 1 betreft de eerstelijns gezondheidszorg. Hat kan hier gaan om de 
ziekenboeg aan boord, de Basis Medische Eenheid (BME) van het Korps mariniers of een 
zelfstandige AMV in een afvoerploeg. 

Role 2 instelling. Role 2 betreft een Medical Traetment Facility. Dezelfde functionaliteiten als 
op het niveau Role 1 zijn terug te vinden in de Role 2 eenheid, echter van hogere kwaliteit 
en/of met meer capaciteit. Daarnaast beschikt de Role 2 over leven en/of ledemaatreddende 
chirurgische capaciteit met daartoe behorende ondersteuning.

Rotor downwash. Neerwaartse stroming van de hoofdrotor van een helikopter.

S

SF. Special Forces, generieke term waarmee goed getrainde eenheden worden aangeduid 
die gespecialiseerd zijn in bijzondere operaties, onconventionele oorlogvoering en 
terreurbestrijding.

Skijöring. Techniek om skiërs achter een oversnow-voertuig te trekken.

Sniper. Engelse aanduiding voor sluipschutter, een militair die uitgebreid getraind is voor 
specifieke eliminatie-, observatie- en verkenningstaken.  

Snow mount. Sneeuwhol gemaakt in/uit een kunstmatig opgeworpen berg sneeuw.

SOFA. Status of Forces Agreement, een overeenkomst tussen een land en een vreemde 
mogendheid die militaire eenheden in dat land wil stationeren.
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SPIE (ops). Special Patrol Insertion & Extraction (d.m.v. helikopter).

T

TFU. Task Force Uruzgan, speciale eenheid ten behoeve van Nederlandse uitzending naar 
Afghanistan, als onderdeel van ISAF.

Thermal imaging. Het vastleggen van warmtebeelden.

U

UAV. Unmanned Aerial Vehicle, onbemand (verkennings)vliegtuig.

V

Verantwoordelijk Militair Arts (VMA). Ondersteunt en adviseert de commandant van de 
eenheid waaraan hij is toegevoegd teneinde een optimale medische zorg te bereiken tijdens 
de oefening/missie.

W

White-out. Weerstoestand waarbij door (stuif )sneeuw en/of laaghangende bewolking het 
zicht minimaal is. Navigeren is dan vrijwel onmogelijk.

Wind chill. Gevoelstemperatuur, een maat voor de hoeveelheid warmte die delen van de 
blote huid verliezen. De wind chill is afhankelijk van de temperatuur en de windsnelheid.
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De Nederlandse krijgsmacht heeft de afgelopen decennia meerdere militaire operaties onder 
extreme omstandigheden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de VN-operatie in Ethiopië en 
Eritrea en de NAVO-operatie in Afghanistan. Onder extreme omstandigheden wordt verstaan: 
het militair optreden in de jungle, in de bergen en onder arctische omstandigheden. 

Militair optreden onder extreme omstandigheden kent een afwijkend risicoprofiel van militair 
optreden onder gematigde omstandigheden. De essentie van extreme omstandigheden is het 
gegeven dat extreme omstandigheden een vergrotende trap vormen: het is er kouder, warmer, 
natter, hoger en droger dan onder normale condities. Het gevolg is dat de gevolgen van een 
verkeerde inschatting worden vergroot. Extreme omstandigheden zijn, met andere woorden, 
weinig ‘vergevingsgezind’. 

Militair optreden onder extreme omstandigheden vereist specifieke kennis, vaardigheden en 
ervaring. De Leidraad Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden beschrijft de effecten 
van weer en terrein op mens, materieel en militaire operaties. De Leidraad is bedoeld voor 
officieren en onderofficieren van de Nederlandse krijgsmacht die bij een training, oefening of 
operatie onder extreme omstandigheden zijn betrokken.
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