
‘Commando 
   ben je vanaf 
   je geboorte’ 
De werving van commando’s heeft de hoogste prioriteit. Ondanks dat het elitekorps 
zijn personeel het liefst onder militairen werft, melden zich niet veel collega’s in 
Roosendaal. Met name bij kaderleden heerst de angst dat ze nog eens extra worden 
afgeknepen. 
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Kapitein Rien Broeders is commandant 
Instructiepeloton Commando-opleiding dat 
commando’s opleidt vanaf de instroom oplei-
ding tot aan de instroom bij een KCT-compag-
nie. ‘De eerst drie maanden van de opleiding 
bekijken we of iemand opleidbaar is en over 
de juiste persoonseigenschappen beschikt. Hij 
moet over doorzettingsvermogen beschikken; 
hij moet bereid zijn het gevecht aan te gaan 
met de wereldkampioen boksen. Het gaat er 
niet om of hij wint, maar of hij de strijd aan 
gaat. 
In de ECO is na week vijf het kaf van het 
koren gescheiden. Een derde van de instro-
mende militairen haalt het. De afvallers zijn 
ook prima kerels, alleen niet geschikt voor 
dit werk. Dat is absoluut geen schande. Het 
KCT is, vind ik, het mooiste onderdeel van 
Defensie. Commando’s hebben vriendschap-
pen voor het leven, wanneer ze alles hebben 
doorlopen. Hier wórd je geen commando, 
dat bén je al vanaf je geboorte. Niet de 
instructeur bepaalt of je commando wordt, 
maar jijzelf. Van kaderleden verwachten we 
leiderschap. Dat kan afschrikwekkend zijn 
voor sergeanten, maar dat is niet nodig. We 
schuiven iemand niet zomaar aan de kant. Er 
is veel begeleiding. We zijn zuinig op onze 
kerels. De commando-opleiding is echt te 
halen. Als je maar wilt. Je hoeft geen Einstein 
te zijn om alle stof te beheersen. Het gaat om 
90 procent wilskracht en 10 procent geluk dat 
je niet geblesseerd raakt. Maar bij blessures 
is altijd de mogelijkheid tot herkansing. Een 
persoon doet al voor de derde keer mee. Dat 
is wilskracht.’ 

‘WE ZIJN ZUINIG 
OP ONZE KERELS’
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De informatieochtend
‘Binnen de krijgsmacht doen wat 
spookverhalen de ronde over ons’, 
vertelt kapitein Jack Bakker, hoofd 
werving en selectie bij het KCT, deze 
informatieochtend op de Engelbrecht 
van Nassau-kazerne in Roosendaal 
waar acht militairen op af zijn geko-
men. ‘Bijvoorbeeld over het gebruik 
van gele en rode kaarten tijdens de 
elementaire commando-opleiding. Na-
tuurlijk is de opleiding zwaar en is het 
regime in de opleidingsperiode streng. 
Het is hard werken, met weinig rust. 
Maar er wordt niet tegen je gebulderd 
zoals in fi lms als Full Metal Jacket of 
Jarhead. En wanneer je iets niet goed 
doet, mag je het opnieuw proberen. 
Maar misschien wel in je eigen tijd. Je 
moet jezelf kunnen verbeteren. Het is 
niet gelijk exit na één fout. Dat geldt 
ook voor offi cieren en onderoffi cieren, 
die worden niet extra hard aangepakt.’

Iedereen die interesse heeft in een 
baan als commando wordt uitgeno-
digd voor een informatiedag op de 
kazerne van het KCT in Roosendaal. 
Wie daarna nog steeds enthousiast is, 
mag deelnemen aan de selectiedagen. 
‘Begin 2008 wordt een vierde com-
pagnie opgericht. Daarom kunnen we 
elke geschikte man goed gebruiken’, 
vertelt Bakker aan zijn gehoor, waarna 
hij uitleg geeft over de taken van de 
groene baretten, zoals “direct action”, 

“special reconnaissance” en “collateral 
activities”, die in de regel plaatsvin-
den in bergachtig of waterrijk gebied, 
achter vijandelijke linies. 
Vanuit de Landmachttop wordt door-
stroom naar het KCT nadrukkelijk 
gestimuleerd. ‘Als u personeel heeft 
dat commando wil worden, eis ik dat 
u ze naar het KCT laat gaan’, sprak 
Commandant Landstrijdkrachten 
luitenant-generaal Van Uhm tijdens 
de CLAS Infodagen in Oirschot tot de 
vele aanwezige commandanten in de 
zaal. Van Uhm sommeerde de com-
mandanten letterlijk een overstap niet 
in de weg te staan.
‘Bij de commando’s heb je de mooiste 
tijd van je leven’, stelt kapitein Bakker.  
‘Maar daar moet je wel iets voor doen. 
De eisen die we stellen zijn hoog. 
Zowel fysiek als mentaal. We willen 
zien of je de handdoek in de ring gooit 
wanneer het tegenzit, of juist doorzet.’ 

Om te zien of de kandidaat-comman-
do’s uit het juiste hout zijn gesneden 
worden ze twee dagen onderworpen 
aan diverse testen die uitwijzen of ze 
voldoen aan de aanvangseisen van 
de commando-opleiding (zie kader 
EISEN)

‘Lig je er meteen uit, wanneer je 
één van de onderdelen niet haalt?’, 
vraagt de enige Luchtmachter in het 
gezelschap. ‘Absoluut niet’, verzekert 
kapitein Bakker. ‘Het gaat erom dat je 
in het geheel de juiste man bent. Niet 
alleen je fysieke gesteldheid is belang-
rijk, maar ook je persoonlijkheid. Je 
moet op alle fronten sterk genoeg zijn 
voor de opleiding.’
De AMO, de Elementaire Commando 
Opleiding (ECO) en het aansluitende 
vervolgtraject duren bij elkaar iets 
meer dan een jaar. ‘Kom je nog wel 
een keer thuis tijdens de opleiding?’, 

Normen fysieke testen:
• Push-ups: 25
• Sit-ups: 40
• Cooper-test: 2800 meter
• Touwklimmen: 7,5 meter
• Beklimmen klimtoren: 20 meter

Achtereenvolgens:
• Speedmars van 3 kilometer binnen 18 minuten 
   (in GVT + gevechtsuitrusting + dummy-wapen)
• Geforceerde mars van 12 kilometer binnen 100 
   minuten (in GVT + gevechtsuitrusting + dummy-       
   wapen)
• Hindernisbaan Hollandia binnen 6 minuten
• Lage touwbaan binnen 9 minuten

FYSIEKE EISEN 
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GENOMEN. EEN BEWIJS VAN DOORZETTINGSVERMOGEN. BIJ SOMMIGEN SCHIET BIJ HET TOUWKLIMMEN DE KRAMP IN DE KUITEN. KAPITEIN JACK BAKKER VERLEENT BIJSTAND BIJ HET STREKKEN.



vraagt één van de acht. ‘Jazeker, maar 
je zult veel van huis zijn. Ook na je 
opleiding. Commando’s zijn veel op 
uitzending. Het kan zelfs zijn dat je 
van je vakantieadres wordt teruggeroe-
pen om, bijvoorbeeld, een evacuatie 
uit te voeren in Ivoorkust. Bespreek je 
besluit om mee te doen dan ook goed 
met je relaties’, drukt Bakker de mili-
tairen op het hart. ‘Je relaties maken 
ook een halve ECO door, wanneer jij 
in het weekend thuiskomt, de vuile 
was dumpt, de koelkast leeg eet en 
een geel briefje op je hoofd plakt met 
“zondag om 14.00 uur wakker maken 
graag”.’

De selectiedagen
Drie Landmachters, één Luchtmachter 
en één marinier staan op een nevelige 
donderdagochtend klaar om de condi-
tieproeven af te leggen en een gesprek 
te voeren met één van de medewer-
kers van het dienstencentrum Psycho-
logisch Advies & Selectie (PAS) die 
daarvoor speciaal naar Roosendaal zijn 
gekomen. Eerste luitenant Dirk van 
Dijk wordt als eerste aan de tand ge-
voeld door psychologisch medewerker 
Marcel Reumkens. In een persoonlijk 
gesprek stelt hij vragen om meer te 
weten komen over de stressbestendig-
heid, sociale vaardigheden en motiva-
tie van de kandidaat. Doorzettingsver-
mogen, verantwoordelijkheidsgevoel 
en “sportmindedness” zijn dé punten 
waarop de psychologisch medewerker 
extra let bij commando’s in spe. “Je 
beter voor doen dan werkelijk het 

geval is, heeft geen zin”, verzekert 
Reumkens. “Dankzij bepaalde ge-
sprekstechnieken is heel makkelijk te 
achterhalen of iemand liegt. Je prikt 
zo door een broodje-aapverhaal heen. 
Het meest belangrijk is wel dat je al-
leen jezelf er maar mee hebt wanneer 
je leugens vertelt tijdens het gesprek. 
Uiteindelijk krijg je dat altijd als een 
boemerang terug tijdens de opleiding. 
Het is belangrijk dat je over de juiste 
persoonseigenschappen beschikt.’
Het psychologische gesprek is voor 
kandidaat-commando’s strenger dan 
bij de reguliere keuring. ‘Omdat je 
als commando ook kunt opereren op 
strategisch niveau, moet je weten wat 
je acties inhouden en wat de conse-
quenties kunnen zijn. Een actie van 
een commando kan politieke gevolgen 
hebben. Daar moeten ze zich duidelijk 
van bewust zijn. Ze dragen een bij-
zondere verantwoording. Bij offi cieren 
letten we nog beter op of ze zich goed 
voorbereid hebben. Dat mag je van 
hen verwachten.’

Voor de cavalerist korporaal Jorrit 
Jochemsen (23) is de eerste selectiedag 
soepel verlopen. Aan motivatie ont-
breekt het hem in elk geval niet. ‘De 
mentaliteit van commando’s spreekt 
me enorm aan. Tijdens een medic-op-
leiding in Hollandsche Rading zat ik 
in een groep met enkele commando’s. 
Die jongens waren nooit te beroerd 
om een rottige klus aan te pakken. 
Ze staken altijd als eerste hun hand 
op. Die professionaliteit gaf voor mij 

De voornaamste redenen voor het voortijdig 
beëindigen van de Elementaire Commando 
Opleiding (ECO):
1. ‘Kramp tussen de oren.’ De deelnemer 
geeft zelf te kennen de opleiding niet te wil-
len voltooien. Ook het opleidingskader kan 
adviseren de opleiding te staken, bijvoorbeeld 
wegens gebrek aan conditie of doorzettings-
vermogen.
2. Blessures. Een onderbreking van maximaal 
vijf dagen, bij de MGD, is toegestaan tijdens 
de ECO. Duurt het herstel van de blessure 
langer, dan lig je uit de opleiding. Naar gelang 
je prestaties mag je meedoen aan de volgende 
ECO.
3. De zogenaamde ‘bloedgroepfout’. Bijvoor-
beeld door tijdens een opdracht te liften en 
daar vervolgens over te liegen. Bij een bloed-
groepfout is de opleiding voor de betreffende 
persoon onmiddellijk afgelopen.

Slechts één persoon bepaalt wie de opleiding 
verlaat, de commandant KCT, op voordracht 
van het opleidingskader.

TOP 3 VOORTIJDIG STAKEN 
COMMANDO-OPLEIDING
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DIRECT NA DE INDIVIDUELE SPEEDMARS VOLGT EEN GEFORCEERDE MARS. DE SPORTINSTRUCTEUR NEEMT DE ROUTE VAN DE 

GEFORCEERDE MARS DOOR MET DE DEELNEMERS DIE INTUSSEN WATER DRINKEN EN EEN BANAAN NAAR BINNEN WERKEN.

DIRECT NA HET MARSEN VOLGEN DE HINDERNIS- EN DE 

TOUWBAAN; EEN HEVIGE BELASTING VOOR DE SPIEREN.



de doorslag.’ De korporaal is bij zijn 
keuze niet over één nacht ijs gegaan. 
‘Het is altijd al een droom van me 
geweest. Als je bij de besten wilt ho-
ren, moet je bij de commando’s.’ Het 
thuisfront is verdeeld over z’n keuze: 
‘M’n ma is bang dat ik een gevoelloze 
Rambo wordt en altijd op uitzending 
ben. M’n vriendin steunt me. Ze weet 
dat ik dit ontzettend graag wil.’
Ook de korporaal der mariniers Dave 
Kuit (26) is vastberaden in zijn keuze 
voor het ándere korps. ‘Mijn vader was 
politieagent en speelde soms oefenvij-
and bij oefeningen van commando’s 
in opleiding. Ik mocht een keer mee 
toen hij met zijn hond ingegraven 
commando’s moest opjagen. Toen zag 
ik tot wat commando’s in staat zijn. 
Ze werken met de beste mensen en 

de beste uitrusting. Daar ga ik voor.’ 
Een groot deel van Kuits familie is 
werkzaam bij Defensie en politie en is 
trots op de keuze van Dave, ondanks 
de gevaren waaraan hij mogelijk wordt 
blootgesteld. ‘Mijn vriendin is zelf 
ook vaak van huis, vanwege haar werk 
in het toerisme. Veel van huis zijn is 
daarom niet zo’n probleem. Ze weet 
dat hier mijn hart ligt.’

Op de tweede selectiedag wordt de 
fysieke gesteldheid van de deelnemers 
pas écht op de proef gesteld  ‘Tijdens 
de selectiedagen willen we in elk geval 
bij elke deelnemer één keer zien hoe 
ze mentaal reageren wanneer het 
fysiek tegenzit’, aldus kapitein Bak-
ker. ‘Twee van hen lijken nog geen 
enkele moeite te hebben gehad tijdens 

de fysieke onderdelen’. Hij heeft het 
nog niet gezegd of hij wordt op zijn 
wenken bediend; Kuit en Jochemsen 
krijgen tijdens een touwklimonder-
deel kramp in de kuiten. Nauwlettend 
houden Bakker, de sportinstructeur 
én de psychologische medewerkers 
in de gaten hoe de mannen omgaan 
met deze tegenslag. Met gezichten 
verbeten van de pijn liggen de twee 
gestrekt in de grindbak. Na wat rekken 
en strekken is de ergste kramp voorbij 
en worden de touwhindernis en de 
andere obstakels alsnog, met verbeten 
gezichten, succesvol afgelegd. De 
observatoren kijken tevreden. ‘Ze pik-
ken het goed op en zetten door’, con-
stateert Reumkens. ‘Ze reageren niet 
meteen geagiteerd na zo’n tegenslag. 
Dat is een belangrijke eigenschap voor 
een commando.’

Sportinstructeur, sergeant Marc 
Smeets, heeft de leiding tijdens de 
fysieke testen. ‘Dat BBT’ers alles al 
moeten kunnen en anders op hun 
donder krijgen tijdens de opleiding, is 
onzin. Maar we willen wel dat ze hun 
kennis overdragen op  spijkerbroeken 
(nieuwe leerlingen zonder militaire 
ervaring.)’ Smeets kan het weten want 
hij kwam zelf als spijkerbroek bij 
het KCT. ‘Spijkerbroeken en BBT’ers 
trekken zich aan elkaar op. Ik heb zelf 
veel baat gehad bij mijn luchtmobiele 
buddy.’
Het klopt dat van kaderleden, en zeker 
offi cieren, iets meer wordt verwacht. 
‘Zij krijgen wat meer een leidende rol 
tijdens de opleiding. Dat kan beteke-
nen dat een luitenant na een zware 
oefening nog een bevelsuitgifte moet 

BUKKEN BIJ DE POORT BIJ BINNENKOMST AAN HET EIND VAN DE GEFORCEERDE MARS.

GESPANNEN WACHTEN DE VIER DEELNEMERS DE EINDUITSLAG MET AANBEVELING AF. WORDT HET WITTE OF ZWARTE ROOK?
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Wil jij commando worden? Nagenoeg elke maand houdt het KCT selectiedagen voor 
militairen. Kijk op de intranetsite van het KCT voor informatie over de Special For-
ces, aanmeldformulieren en de data van de info- en selectiedagen. Voor meer info: 
(MDTN) *06 589 58021/22/23 of 0165 358021/22/23. E-mail: WJ.Bakker@mindef.
nl en JWPM.Scheepers@mindef.nl.

DE EERSTE DEELNEMER VAN DE GEFORCEERDE MARS LOOPT DE BEBOUWDE KOM VAN ROOSENDAAL BINNEN, DE THUISBASIS VAN HET KCT.

uitwerken terwijl de rest lekker de 
slaapzak in mag. Een rang draagt ook 
bepaalde verantwoordelijkheden met 
zich mee’ aldus de sportinstructeur. 
‘Maar het wordt voor (onder)offi cieren 
niet expres zwaarder gemaakt.’

Aan het eind van de twee selectieda-
gen leggen Bakker, de sportinstructeur 
en de psychologische medewerkers 
hun bevindingen naast elkaar om tot 
een oordeel te komen: wel of niet ge-
schikt voor deelname aan de comman-
do-opleiding. ‘Om in pauselijke sferen 
te blijven spreek ik altijd van witte of 
zwarte rook. Over de ene persoon is 
iedereen het direct eens, over de ander 
ben je er na drie kwartier nog niet uit. 
Dat kan verschillen’, legt kapitein Bak-
ker uit. ‘Bij twijfel volg ik m’n gevoel. 
Soms raden we deelnemers aan om 
het later nog eens te proberen. Of, bij 
spijkerbroeken, eerst ergens anders 
bij Defensie aan de slag te gaan om te 

rijpen. Bijvoorbeeld bij de Luchtmo-
biele Brigade.’

Eén voor één roept Bakker de deelne-
mers vervolgens bij zich in zijn kan-
toor. ‘Wat denk je zelf?’, vraagt Bakker 
als eerst aan Jochemsen. ‘Ik heb er 
een goed gevoel over, kapitein’, zegt 
de korporaal eerlijk. Bakker geeft het 

goede nieuws en een glimlach breekt 
door. 
Samen met Jochemsen komen nog 
drie andere potentiële commando’s 
door de keuring. Kapitein Bakker: ‘Wij 
vinden dat deze jongens over de juiste 
eigenschappen beschikken. Ze mogen 
beginnen aan de opleiding. Of ze de 
groene baret ook daadwerkelijk beha-
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