
Antiterreurspecialisten KCT van alle markten thuis 
 
‘Je wordt voortdurend gedwongen tot nadenken’ 
ROOSENDAAL – Een groep operators van het Korps Commandotroepen heeft 
onlangs de contraterreur systeemopleiding (CT) afgerond. De nadruk van de vijf 
maanden durende training, die één keer per jaar wordt gehouden, lag op het 
beëindigen van gijzelingen in gebouwen, bussen, treinen, vliegtuigen en 
schepen. “Personeel dat daarvoor wordt ingezet, moet over specifieke 
vaardigheden beschikken en de operatie onder alle omstandigheden en met 
elke vorm van geweld kunnen uitvoeren”, vertelt hoofdinstructeur sergeant-
majoor Hans. 
 
De CT-opleiding was ditmaal bedoeld voor leden van 104 en in mindere mate voor 105 
Commandotroepencompagnie. Als altijd begon het programma rustig, dat wil zeggen met 
theorielessen. Daarna kwam er met schiet-, aanhouding- en controleoefeningen meer 
druk op de ketel te staan. Ook het verbeteren van de individuele schiet- en 
gevechtsvaardigheid en het aanleren van procedures kreeg aandacht. Hetzelfde gold 
voor ‘actie-intelligentie’, het in één oogopslag beoordelen van een lastige situatie en 
vervolgens snel beslissen. Teveel om op te noemen. Een van de hoogtepunten van de 
CT-opleiding was de training in het civiele zenuwcentrum van de mondiale 
antiterreurbestrijding, het Direct Action Resource Center in de Verenigde Staten. In 
tegenstelling tot de oefenmogelijkheden op Nederlandse (militaire) complexen en 
schietbanen, kunnen daar alle aspecten van het contraterreuroptreden worden 
beoefend. 
 

 
Schiettrainingen lopen als een rode draad door de opleiding voor contraterreurspecialist. 

 
 
 
 



Sterke stroming 
Als sluitstuk van de CT-opleiding trainden de leerlingen in ons land in het stoppen van 
een gijzeling in waterrijk gebied. Daarbij lag de nadruk op het enteren, in jargon 
boarden, van een grote boot en het overnemen van de controle daarover. Als 
oefenlocatie diende de Marcor Bulk, een vrachtschip dat in de Rotterdamse Waalhaven 
ligt. Als eerste stap leerden de CT-specialisten in spé de omstandigheden beoordelen. 
Vaart het schip? Ligt het voor anker? Is er een sterke stroming? Stuk voor stuk 
kwesties die voor een belangrijk deel bepalen of ze een snelle rubberboot inzetten, naar 
het doel zwemmen, of vanuit een helikopter vliegensvlug per fast rope op het dek van 
het vaartuig landen. Kortom, alle mogelijke varianten kwamen om de hoek kijken, vertelt 
hoofdinstructeur Hans. “Het boarden van een schip bestaat namelijk uit méér dan 
alleen toegang krijgen. Stel je eens voor dat de CT’er tijdens het enteren van een 
cruiseschip in het restaurant wordt geconfronteerd met circa honderd gegijzelden en 
terroristen, bijgenaamd tango’s. Het uitschakelen van hen is geen sinecure. De dreiging 
komt de ene keer van links, het andere moment vanachter een deur of een bed. De 
adrenaline giert door je lichaam; je wordt voortdurend gedwongen tot nadenken en je 
moet alert blijven. De mentale druk waaraan operators tijdens een instap blootstaan, is 
ontzettend groot.” 
 

 
Het boarden van de Marcor Bulk in de Rotterdamse haven. 

 
Eigen portefeuille 
Met de CT-opleiding op zak kan de anti-terreurspecialist van het Korps 
Commandotroepen de meest uiteenlopende operaties aan. Hij weet gegijzelden te 
bevrijden, oorlogsmisdadigers te arresteren, strategische doelen uit te schakelen. Stuk 
voor stuk ‘kunstjes’ die de leden van overige Nederlandse antiterreureenheden eveneens 



beheersen. Het gaat om de Unit Interventie Mariniers (UIM), de Brigade Speciale 
Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee, de arrestatieteams van 
de politie en de Dienst Speciale Interventies (DSI) van het Korps Landelijke 
Politiediensten. Met al deze instanties werkt het KCT samen, waarbij iedereen een eigen 
werkterrein heeft. Zo worden de antiterreurspecialisten van het KCT in een vijandelijke 
omgeving in het buitenland ingezet. 
 

 
Met de CT-training op zak kan de antiterreurspecialist van het Korps Commandotroepen complexe 
operaties aan 
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