
Korps Commandotroepen
FACTBOOK

VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST

2e editie



Colofon
Dit factbook is een uitgave van:

Koninklijke Landmacht
Sectie communicatie Korps Commandotroepen

Engelbrecht van Nassaukazerne
Parabaan 10, Roosendaal
Tel: (+31) 165 358 023

Vormgeving / DTP
Sectie communicatie KCT | B. de Graaff

Foto's
Cover, p. 3, B. Bijkerk | p. 1, 14, 17, 27 L. van 
Westerhoven | p. 15, V. Franke | p. 11, 24, 28 J. van 
Hoek | overig MCD & KCT

2015 | tweede editie

Cover quick facts:

Groene baret
Na het ontstaan van de eerste commando een-
heden in Schotland ging men op zoek naar een 
hoofddeksel, dat de commando’s zou onder-
scheiden van alle anderen. Groen was het meest 
toepasselijk en werd hierdoor het symbool voor 
alle commando eenheden.

Wapenspreuk
De wapenspreuk van het Korps Commando- 
troepen is 'Nunc aut Nunquam' oftewel 'Nu of 
Nooit'. Zij geeft het doorzettingsvermogen, het 
onverzettelijke weer waar alle commando’s over 
dienen te beschikken.



Dit factbook geeft u informatie over een unieke eenheid binnen de Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Commandotroepen 
(KCT) is als onderdeel van de Koninklijke Landmacht 24 uur per dag direct inzetbaar om op te treden waar ook ter wereld. 
Het meest waardevolle is de menselijke factor achter dit optreden: de Commando Speciale Operaties.

Onze mensen zijn speciaal geselecteerd en hebben de zwaarste opleiding ondergaan om dit beroep uit te kunnen oefenen. 
Centraal in onze opleiding en in ons werk staan de kernwaarden die het fundament vormen van het KCT: 

Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots

Al vanaf de oprichting in 1942 levert het Korps Commandotroepen een bijdrage aan militaire operaties overal ter wereld. In 
de laatste twintig jaren zijn commando’s vrijwel onafgebroken ingezet: van Bosnië tot Afghanistan en van Irak tot Mali. Een 
groot aantal commando’s heeft voor zijn optreden een dapperheidsonderscheiding ontvangen.

Ondanks het geheime karakter van Speciale Operaties vind ik het belangrijk de Nederlandse samenleving te informeren over 
onze eenheid en ons recht van bestaan. Samen met andere nationale en internationale eenheden werken we dagelijks aan 
de vrede en veiligheid van onze samenleving, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen.

Leest u de woorden in het hiernaast afgebeelde logo: wij zijn het Korps Commandotroepen. Ons handelsmerk is de groene 
baret, onze wapenspreuk Nunc aut Nunquam: Nu of Nooit.

Ik wens u veel leesplezier.

Kolonel drs. J.R. (Jan) Swillens
Commandant Korps Commandotroepen
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Quick facts:

Oprichting
Op 22 maart 1942 begonnen 48 vrijwilligers van de 
Prinses Irenebrigade in de Schotse Hooglanden 
aan de opleiding tot commando. Later werd deze 
datum beschouwd als de oprichtingsdatum van 
het Korps Commandotroepen. 

Uitzendingen
Het Korps Commandotroepen is sinds 1991 
vrijwel onafgebroken ingezet en is hierdoor 
één van de meest uitgezonden eenheden van de 
krijgsmacht. 

Onderscheidingen

Onderscheidingen      31

Commando's aan het woord

Commando's aan het woord                   9,33
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Het Korps Commandotroepen
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Elementaire Commando-opleiding
samen werken, samen zwoegen, samen lijden
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Het KCT staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag gereed voor operationele 
inzet, waar dan ook ter wereld. Binnen het spectrum van Speciale Opera-
ties onderscheiden we de volgende hoofdtaken:  
Special Reconnaissance, Military Assistance en Direct Action. Als we spre-
ken over full spectrum Speciale Operaties betreft het alle drie de hoofdtaken 
zoals op de volgende bladzijde omschreven.

De missie van het Korps Commandotroepen kan in één zin omvat worden: 

Het is woensdagmiddag 18 december 2013. Het personeel van het KCT staat 
aangetreden voor een bijzonder Korpsappel. Er worden die middag twee 
gevechtsinsignes en twee rode erekoorden uitgereikt. Op het moment dat 
de laatste handen worden geschud zoemt de telefoon van commandant 
KCT. Het betreft een telefonisch bevel vanuit Directie Operaties: 
'Buitenlandse Zaken verzoekt om ondersteuning bij het evacueren van 
Nederlandse staatsburgers uit Zuid-Soedan. Verwacht tijdstip van vertrek 
vanaf Eindhoven Airport is half acht vanavond.' Dit betekent dat er nog 
vier uur over zijn om het personeel en de uitrusting gereed te stellen. 
Direct begint er een parallelle planning met logistiek en inlichtingen als 
zwaartepunt. De twee ploegen die op stand-by staan, worden gebrieft en 
ruim op tijd staan zij samen met het ondersteunende personeel gereed 
voor de inzet.

Op 20 december is de Non-combatant Evacuation Operation van circa tachtig 
personen uit Zuid-Soedan succesvol uitgevoerd. In de nacht van 21 decem-
ber kijkt het KCT na een uitgebreide debriefing terug op een geslaagde 
actie.

Zuid-Soedan, 18 december 2013

Het Korps Commandotroepen is direct,
wereldwijd inzetbaar voor Speciale Operaties.

Missie

Quick facts:

SOF truths
• Humans are more important than hardware.

• Quality is better than quantity.

• SOF cannot be mass produced.

• Competent SOF cannot be created after 
   emergencies occur.

• Most Special Operations require non-SOF 
   support.



Direct ActionSpecial ReconnaissanceMilitary Assistance

Het uitvoeren van offensieve taken:

• Overval, hinderlaag, directe aanval,
   terreurbestrijding

• Aanvalsdoelen aanwijzen voor inzet
   van precisiewapens

• Personeel of materieel terughalen
   uit vijandelijk gebied

• Precisie vernietigingsoperaties

Het verzamelen van inlichtingen:

• Gebiedsverkenning (lange afstand)

• Doelverkenning

• Dreigingsanalyse

• Battle Damage Assessment

Het assisteren van buitenlandse mili-
taire eenheden:

• Opleiden en trainen van veiligheids-
   troepen

• Adviseren

• Gezamenlijk met opgeleide 
   eenheden operaties uitvoeren

1 2 3
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Speciale Operaties zijn te verdelen in drie hoofdtaken:
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Hoofdtaken

SOF activiteiten binnen geallieerde Joint operaties

De SOF hoofdtaken worden ingezet om de volgende activiteiten te ondersteunen:

• Counter-insurgency (COIN) • Counterterrorism (CT) • Hostage Release Operation (HRO) • Faction Liaison



Moed
De commando doet wat noodzakelijk is, 
ongeacht de consequenties voor hemzelf.

Beleid
Doortastend handelen, onconventioneel en 
verrassend. De commando is altijd bereid 
verantwoording af te leggen voor wat hij doet.

Trouw
Trouw aan je opdracht, trouw aan je 
kameraden, trouw aan het Korps, 
trouw aan jezelf. 

Eer
Het is onze eer te na om op te geven en 
niet het beste uit onszelf te halen.

Trots
Trots op ons Korps, onze geschiedenis, 
tradities en onze daden. 
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Kracht
Kernwaarden Korps Commandotroepen:



De toekomst
Onze missie is helder: direct wereldwijd inzetbaar zijn voor Speciale Operaties. Dat vereist niet alleen een uitstekende 
geoefendheid van het personeel en beschikbaarheid van het materieel, maar ook een professionele logistieke onder-
steuning en een goed functionerend hoofdkwartier dat snelle inzet mogelijk moet maken. Binnen het KCT is alles er op 
gericht om de commando ‘in het veld’ succesvol te laten zijn.   

Onze kracht zijn onze kernwaarden. Zij spelen een essentiële rol in het selectieproces en bepalen onze identiteit.  Velen 
denken dat vooral het fysieke aspect het verschil maakt, maar niets is minder waar. De ware kracht en het verschil zit in de 
mentale component, het karakter, de wil. Commando’s moeten zelfredzaam zijn, zelfstandig denken en handelen en al-
tijd verantwoording kunnen afleggen. ‘Wij in plaats van ik’, ‘afspraak is afspraak’ en ‘niet goed is opnieuw’ zijn leidende 
beginselen in de commando-opleiding en ook daarna. 

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee onze potentiële inzetgebieden en omstandigheden. Het KCT moet 
anticiperen en adaptief zijn. We moeten voortdurend onze omgeving en ontwikkelingen analyseren. Wat is er in de afge-
lopen tien jaren gebeurd en wat kunnen we verwachten in de komende jaren? Wat hebben we geleerd tijdens operaties 
en hoe verwerken we geleerde lessen en ervaringen in onze opleidingen en oefeningen? Een aantal hoofdaandachts-
gebieden kunnen onderscheiden worden:
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Wat we al wisten is in recent uitgevoerde operaties bevestigd: onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Divers 
samengestelde ploegen onder leiding van goed opgeleide en ervaren officieren en onderofficieren zijn in staat om 
de complexe operaties uit te voeren. Om de diversiteit en de intellectuele capaciteit (bijvoorbeeld talenkennis)  te 
vergroten, werft het KCT niet alleen vanuit de krijgsmacht, maar ook vanuit de maatschappij. Voor deze 
commando’s in spé, zonder militaire ervaring, hanteert het KCT hogere aanname-eisen (minimaal MBO-3 of 
HAVO, liever nog HBO of WO). Reden hiervoor is dat deze burger sollicitanten in korte tijd veel kennis moeten 
kunnen opnemen, zonder daarbij op eerder opgedane militaire ervaring te kunnen terugvallen. Veel  commando’s 
vervolgen hun militaire carrière als officier of als onderofficier.

Personeel

Het KCT heeft een eigen kazerne en eigen trainingsfaciliteiten. Ook beschikt het KCT over een logistiek complex 
waar materieel afgeschermd kan worden gereed gesteld voor inzet. Op materieelgebied is er een hechte band tus-
sen het KCT en het Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties. De korte lijnen tussen het KCT (de gebruiker), 
industrie en de Defensie Materieel Organisatie hebben in de afgelopen tijd tot innovatieve materieelprojecten 
geleid (SF-voertuigen, quads, autonome valschermen etc.). Onze mensen beschikken over state-of-the-art materieel: 
van verbindingsmiddelen tot wapens en van nachtzichtapparatuur tot scherfwerende vesten.

Materieel en infrastructuur

De opleidingen binnen het KCT zijn hoogwaardig, uitdagend en zeer divers. De aard van toekomstige inzet blijft 
immers onvoorspelbaar. De trainingen vinden wereldwijd plaats en zo realistisch als mogelijk. Jungletraining in 
Frans Guyana, Bergtraining in Oostenrijk of Noorwegen, Contraterreurtraining in de Verenigde Staten, etc. Het 
intensieve oefenprogramma vereist echter ook een scherpe blik op de balans 'werk-privé'. Het bureau Personeels-
zorg KCT ondersteunt niet alleen onze mensen maar heeft ook als taak het ondersteunen van het thuisfront en 
onze veteranen. Daar hebben zij recht op: 'Eens commando, altijd commando'.

Opleiding en Training

Speciale Operaties en oefeningen vinden vrijwel altijd plaats in een internationale context samen met (specia-
le) eenheden van verschillende nationaliteiten. Het KCT is sterk internationaal georiënteerd en oefent veel met 
internationale partners. Onze mensen volgen cursussen bij het NAVO Special Operations Forces Headquarters in Mons/
België en bij het International Special Training Center in Pfüllendorf/Duitsland. Kennis van de Franse, Duitse, Spaanse 
en Engelse taal staat hoog op de agenda. Ook nationaal wordt nauw samengewerkt met andere eenheden van de 
krijgsmacht.

Samenwerking

Toekomstige inzet is onvoorspelbaar, maar uitgaande van de afgelopen jaren ook waarschijnlijk. Inzet kan in kleine 
zelfstandige ploegen of in grotere verbanden, zogenaamde Special Operations Task Groups. Het is belangrijk om continu te 
blijven verbeteren, om innovatief te zijn, om geleerde lessen te borgen en vooruit te kijken. Stilstand betekent immers 
achteruitgang. 

door commandant KCT



Locaties

Engelbrecht van Nassaukazerne

Deze kazerne is de hoofdvestiging van het KCT en bevindt zich in 
Roosendaal.

Defensie Paraschool (DPS)

Iedere militaire parachutist wordt opgeleid bij de DPS. Deze bevindt zich 
op de Seeligkazerne te Breda.

Trainingscentrum Waterrijke Gebieden (TCWG)

Dit is het expertisecentrum van het KCT voor optreden in waterrijke gebie-
den. Het centrum ligt aan een zijtak van de rivier de Bergsche Maas, nabij 
Raamsdonksveer.

MOB-complex Rucphen

Dit complex wordt gebruikt voor logistieke opslag ten behoeve van het KCT.

Van der Meer kamp en Bakhuis Roozeboomkamp

Op de Rucphense Heide worden respectievelijk externe trainingen en de 
Commando-opleiding uitgevoerd.

8

Quick facts:

Vaandel
In het verleden was het vaandel een onmisbaar 
herkenningsteken op het slagveld. Net als nu had 
het toen veelal ook een symbolische functie. Het 
was de ziel van een eenheid. De troepen schaar-
den zich om het vaandel om het te beschermen.

Op 22 december 1955 werd het Korpsvaandel door 
H.M. Koningin Juliana overhandigd aan het 
Korps Commandotroepen.

De volgende wapenfeiten zijn opgenomen in het 
vaandel:

Arakan 1944, Arnhem 1944, Nijmegen 1944, Eind-
hoven 1944, Vlissingen 1944, Westkapelle 1944, 
Djokjakarta 1948 en Midden-Sumatra 1948-1949

Overhandiging van het vaandel door H.M. Koningin Juliana
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Commando’s aan het woord

“Na 14 jaar bij het KCT heb ik met pijn in mijn hart afscheid genomen om het familiebedrijf te 
runnen. Inmiddels ben ik al zeven jaar buiten Defensie aan het werk en dagelijks val ik terug 
op zaken die ik in de commando-opleiding heb geleerd: 

nooit opgeven, verantwoording kunnen en willen afleggen, vertrouwen hebben in de man 
naast je en vertrouwen hebben in jezelf."

Sergeant (1) Marc, 40 jaar

“Ik ben in 2004 als burger opgekomen. Ik sportte altijd graag en zocht na mijn studie aan de 
Hogere Hotelschool uitdaging en afwisseling. Dat heb ik gevonden en na twee uitzendingen 
besloot ik de verkorte opleiding tot officier te volgen, inmiddels ben ik ploegcommandant. 
Naast mijn werk volg ik een Masterstudie Internationale Betrekkingen.”

Tweede luitenant Michiel, 32 jaar

“Direct na de opleiding tot onderofficier ben ik in 2006 aan de commando-opleiding begon-
nen en heb ik mijn groene baret gehaald. 

Na vier mooie jaren ging ik de dienst uit om filiaalmanager te worden. Ik miste in dit bedrijf 
de afwisseling en de maten. Inmiddels ben ik  als herintreder Joint Terminal Attack Controller 
geworden in één van de operationele ploegen.”

Sergeant (1) Tom, 35 jaar
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“Ik heb net de Elementaire Commando-opleiding afgerond, dit was de zwaarste 
periode uit mijn leven. Vooral de extreme omstandigheden en de continue tijdsdruk 
zorgen ervoor dat je het uiterste uit jezelf moet halen. Ik wist niet dat je in zo'n korte 
periode zoveel over jezelf kon leren.

Nu in de Voortgezette Commando-opleiding zijn de omstandigheden minder extreem, 
maar toch wordt er veel van ons verwacht. Over een paar weken gaan we vrije val 
parachute springen. Het lijkt me een geweldige ervaring om met je team bij duister 
uit de achterkant van een vliegtuig te springen.”

Sergeant (1) Hessel, 26 jaar



Organisatiestructuur
Binnen Defensie valt het Korps Commandotroepen onder het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Tijdens de uitvoe-
ring van missies wordt het KCT aangestuurd door de Commandant der Strijdkrachten (CDS). 

Het KCT heeft een eigen hoofdkwartier, met daaraan gekoppeld het Interservice Kenniscentrum Speciale Operaties 
(IKCSO) en vier operationele Commandotroepencompagnieën (Cotrcie). Daarnaast is er een Opleidings- en Trainings-
compagnie Speciale Operaties (OTCSO) en een Staf- staf verzorgingscompagnie (Ssvcie) ter ondersteuning. 

Organigram KCT

Het OTCSO bestaat uit verschillende instructiegroepen, elk met hun eigen specialisme. De Ssvcie ondersteunt de 
operationele compagnieën tijdens trainingen en operationele inzet met de volgende elementen:

 • verbindingspeloton;
 • logistiek peloton;
 • geneeskundig peloton;
 • command & control ondersteuningsgroep;
 • de tentenkampen Van der Meer kamp en Bakhuis Roozeboomkamp.

De Militair Geneeskundige Dienst, Bedrijfsmaatschappelijke Dienst en Geestelijke Verzorging zijn onderdeel van het 
Commando Dienstencentra en ondersteunen naast de LO-Sport Organisatie het KCT.

Mouwembleem
In alle emblemen van het Korps 
Commandotroepen is de 
Fairbairn-Sykes commandodolk 
afgebeeld. De wereldberoemde 
dolk is het symbool geworden 
van vele speciale commando-
eenheden.

Baretembleem
Afgebeeld op het embleem 
zijn de ‘gestileerde’ W van 
Wilhelmina, een comman-
dodolk, de wapenspreuk van 
het KCT en een vlammende 
handgranaat die de gevechtsbe-
reidheid van iedere commando 
weergeeft.
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Quick facts:

Emblemen
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Opleidingen en
specialisaties
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Achnacarry Castle, Schotland
tijdens de tweede wereldoorlog  stond het landgoed ten dienste van de commando-opleidingen



OTCSO
De Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale Operaties verzorgt het 
overgrote deel aan opleidingen binnen het KCT, zowel de initiële als de 
specialistische opleidingen. De compagnie bestaat uit diverse instructie-
groepen/pelotons, waarin specialisten het personeel van de Commando- 
troepencompagnieën opleiden en trainen in alle facetten van Speciale 
Operaties. Bovendien kunnen zij voor en tijdens een operationele inzet als 
adviseur binnen hun vakgebied optreden. Tijdens trainingen worden de 
meest recent geleerde lessen uit operaties en technologische innovaties 
direct toegepast. Het IKCSO, de denktank voor het KCT, speelt een belang-
rijke rol bij de ontwikkeling van deze innovaties.

De verschillende instructiegroepen zijn:

• Instructiepeloton Commando-opleidingen
• Instructiegroep Optreden Bergachtig Terrein
• Instructiegroep Optreden Waterrijke Gebieden
• Instructiepeloton Schieten & Speciale Technieken en Tactieken

Quick facts:

64 opleidingen
De Opleidings- en Trainingscompagnie Speciale 
Operaties verzorgt intern 64 opleidingen. Met dit 
brede scala aan opleidingen waarborgt het KCT 
zijn unieke vaardigheden om wereldwijd Speciale 
Operaties uit te kunnen voeren. 

Nog meer...
Korps breed worden er nog diverse andere oplei-
dingen verzorgd op het gebied van verbindingen, 
inlichtingen en geneeskunde.

Daarnaast volgt personeel op diverse niveaus op-
leidingen binnen de krijgsmacht, internationaal, 
bij zustereenheden of in de civiele opleidings- 
wereld.

 º Instructiegroep Contraterreur
 º Instructiegroep Demolitie
 º Instructiegroep Wapens

• Defensie Paraschool
 º Instructiegroep Vrije Val
 º Instructiegroep Automatische Opening
 º Para Ondersteuningsgroep
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Waterploeg met de nieuwe RHICC



Dit is de eerste kennismaking tussen een kandidaat en het KCT. De doelstelling 
is tweeledig. Enerzijds krijgt de kandidaat een reëel beeld van het opleidings-
traject en de functie van CoSpecOps. Anderzijds wordt de kandidaat uitvoerig 
getest op zijn fysieke en mentale conditie. 

In de VO worden de militaire basisvaardigheden verder ontwikkeld en krijgt de 
leerling een uitgebreid fysiek opwerktraject als voorbereiding op de Elemen-
taire Commando-opleiding.

Basisopleiding
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De kernwaarden Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots vormen de basis voor de opleiding en vorming van iedere Commando 
Speciale Operaties (CoSpecOps). Tijdens de initiële opleiding komen deze kernwaarden continu naar voren en wordt de 
leerling hierop getoetst. Aangezien er geen concessies worden gedaan aan deze waarden moet de Commando Speciale 
Operaties aan de zwaarste eisen voldoen.

Sollicitanten worden primair geworven uit de gehele defensieorganisatie, maar ook burgerkandidaten kunnen zich 
aanmelden. Voor iedere kandidaat is het belangrijk om van tevoren zijn keuze goed af te wegen. Na aanmelding volgt een 
uitgebreid keurings- en selectieproces.

Kennismakingsdagen KCT

Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel

Vooropleiding (VO)

Elementaire Commando-opleiding (ECO)

Voortgezette Commando-opleiding (VCO)

Voor sollicitanten uit de burgermaatschappij geldt dat zij na hun fysieke en 
psychologische keuring de Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel 
doorlopen voor aanvang van de Vooropleiding bij het KCT.

In de ECO test het instructieteam of de cursist basisgeschikt is als commando. 
Tijdens deze acht weken durende opleiding krijgt hij weinig rust en moet hij 
fysiek en mentaal tot het uiterste gaan. Desondanks wordt er van de cursist 
verwacht dat hij gedurende het programma voldoet aan de allerhoogste eisen. 
Dit vindt zijn climax in de laatste hindernis van de ECO, ‘de afmatting’. Na het 
afronden van de ECO wordt aan de cursist de groene baret uitgereikt en is hij 
gebrevetteerd commando.

Tijdens de VCO verlegt de commando zijn grenzen, leert hij speciale vaardig-
heden en levert hij prestaties onder hoge druk. De VCO is onderverdeeld in 
verschillende modules zoals:

 • basis opleiding vrije val;
 • optreden in bergachtig terrein;
 • optreden in waterrijke gebieden;
 • Speciale Operaties in verstedelijkt gebied;
 • voertuigoptreden;
 • speciale schietopleidingen;
 • helikopteroptreden;
 • Combat Life Saver.

De langste deelmodule in de opleiding is één van de specialisaties:
Demolitie, Communicatie, Sniper of Medic.

Na het afronden van alle modules is hij Commando Speciale Operaties en 
stroomt hij in bij een van de operationele compagnieën.
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Specialisaties

Individuele specialisaties
De ploegen van het KCT moeten in staat zijn om gedurende een langere periode zelfstandig te kunnen opereren zonder 
direct gesteund te worden van buitenaf. Deze zelfstandigheid vergt veel van de individuele operator; hij moet zich veel 
vaardigheden eigen maken. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de uitgebreide VCO, waarbij de operator ook wordt opgeleid 
in één van de vier specialisaties die iedere commandoploeg bezit: Demolitie, Communicatie, Sniper of Medic. 
De opleiding tot één van deze specialisaties duurt over het algemeen 12 weken. 

Demolitie

De Demolitiespecialist kan met behulp van explosieven zeer nauwkeurige 
resultaten bereiken. Hiermee is hij in staat om objecten buiten werking te 
stellen of toegang tot gebouwen te forceren, zonder hierbij nevenschade 
te veroorzaken. Tevens kan hij geïmproviseerde explosieven onderkennen 
en onschadelijk maken. Door gebruik te maken van verschillende spring-
stoffen en werktuigen kan de Demolitiespecialist op chirurgische wijze zijn 
taken uitvoeren.
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Communicatie

Communicatie is essentieel tijdens operaties, zonder communicatie kan 
er geen inzet plaatsvinden. De Communicatiespecialist kan alle hoogwaar-
dige apparatuur, die meegenomen wordt tijdens operaties, instellen en 
bedienen. Indien nodig kan hij zelfs noodreparaties uitvoeren. Soms moet 
de ploeg over zeer grote afstanden verbinding maken met het hoofdkwar-
tier. De Communicatiespecialist beschikt daarom over diverse 
communicatiemiddelen, zoals tactische satellietapparatuur en hoogfre-
quentie middelen. Tevens is hij opgeleid in het gebruik van verschillende 
audiovisuele middelen.

Sniper met de Heckler & Koch 417

Demolitiespecialist

Communicatiespecialist



Sniper

De Sniper is specialist in het uitvoeren van heimelijke naderingen van 
doelen om deze vervolgens in kaart te brengen of uit te schakelen. Met 
speciale optische middelen en wapens kan hij doelen uitschakelen tot een 
afstand van 1,8 kilometer. Hij is speciaal opgeleid en getraind in de vele 
aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van deze opdrachten, zoals 
schieten, camoufleren, besluipen, afstand bepalen, observeren en geheu-
gentraining. Vanwege zijn specialiteit wordt van de Sniper verwacht dat hij 
zelfstandig of in een koppel opdrachten kan uitvoeren. 

Medic

De Medic is in staat om op het gevechtsveld ernstige verwondingen te 
behandelen en één of meerdere slachtoffers tot 72 uur stabiel te houden. 
Hij beschikt daartoe over alle noodzakelijke middelen en is opgeleid om 
zelfstandig een groot aantal levensreddende handelingen uit te voeren, die 
doorgaans alleen door artsen mogen worden verricht. Naast trauma-
behandelingen is de Medic ook in staat zijn ploeggenoten te voorzien van 
reguliere medische hulp, hij is als het ware de ‘huisarts’ voor zijn ploeg in 
het inzetgebied.
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Quick facts:

1.800 meter
De Sniper heeft verschillende wapensystemen ter 
beschikking. De maximale afstand waarop de 
Sniper puntdoelen kan uitschakelen is 1.800 
meter. Dit doet hij met zijn Barrett M82 sniperwa-
pen.

Ambulance
Om zijn medische vaardigheden te trainen, loopt 
de Medic minimaal één keer per jaar stage op 
een ambulance of de Spoedeisende Hulp van een 
ziekenhuis.

Wereldwijd
Door middel van tactische radiosystemen kan de 
Communicatiespecialist wereldwijd binnen één 
minuut video- en beeldmateriaal doorsturen naar 
het hoofdkwartier.

Altijd toegang
Een aanvalsteam hoeft niet altijd via een raam of 
deur een gebouw te betreden. Met een speciaal 
ontworpen muurlading, bestaande uit een plastic 
frame, water en een kleine explosieve lading, kan 
de Demolitiespecialist een manshoog gat in de 
muur slaan. Door deze techniek blijft het team 
onvoorspelbaar en zijn gevaarlijke doorgangen te 
vermijden.

Contraterreur (CT)
Iedere operationele commando zal gedurende zijn carrière binnen het KCT 
de opleiding tot CT-operator volgen. Na het afronden van deze opleiding 
van 12 weken is hij in staat om hoog risico-interventies uit te voeren, zoals 
bijvoorbeeld het bevrijden van ontvoerde Nederlandse staatsburgers in 
vijandelijk gebied.

Medics in actie tijdens SFTG Viper, 2006



Inzetspecialisaties

Quick facts:

60 kilometer
Tijdens een HAHO-inzet kan een ploeg zich vanaf 
grote hoogte over afstanden van meer dan 60 
kilometer door de lucht verplaatsen zonder daar-
bij opgemerkt te worden door een vijandelijke 
radar.

Heeresbergführer
De OBT-ploegen beschikken over eigen 
berggidsen die de allerhoogste opleiding tot Hee-
resbergführer hebben gevolgd. Daardoor kunnen 
zij zelfstandig onder de zwaarste omstandigheden 
in alle berggebieden ter wereld optreden. 

Rebreather
De duikers van de OWG-ploegen maken gebruik 
van speciale duikapparatuur, rebreathers 
genaamd, waarmee ze voor lange tijd onder water 
kunnen blijven. Dit systeem heeft als eigenschap 
dat er geen luchtbellen vrijkomen en is daardoor 
uitermate geschikt om ongezien een doel te 
naderen.

De operationele Commandotroepencompagnieën hebben naast de 
reguliere ploegen ook nog de beschikking over ploegen die specialistisch 
opgeleid en getraind zijn in drie vormen van inzet:

Inzet per parachute (HAHO/HALO)

Iedere ploeg binnen het KCT is vrije val opgeleid. Daarnaast zijn er vrije 
valploegen die vanaf grote hoogtes, tot maximaal tien kilometer, ongezien 
ingezet kunnen worden. Op deze hoogte is de lucht te ijl om in te kunnen 
overleven. Daarom maakt de operator gebruik van een speciaal zuurstof-
masker. Er zijn twee soorten sprongen: High Altitude Low Opening (HALO) 
en High Altitude High Opening (HAHO).

Optreden in bergachtig terrein (OBT)

De OBT-ploegen treden op in allerlei soorten bergachtig terrein en zijn in 
staat om daar alle vormen van Speciale Operaties uit te voeren. Daarnaast 
kunnen zij andere eenheden assisteren. Zij beschikken over de modernste 
klimuitrustingen en hebben de beste opleidingen op hun vakgebied 
genoten. De OBT-ploegen van het KCT oefenen in diverse berggebieden 
overal ter wereld, van de Alpen tot de Rocky Mountains.

Optreden in waterrijke gebieden (OWG)

De waterploegen worden bij voorkeur ingezet op rivieren en binnen-
wateren. Zij zijn opgeleid om zich via diverse manieren op en onder het 
water te verplaatsen. De leden van deze ploegen maken gebruik van 
specialistische duikapparatuur zodat zij grote afstanden onder water kun-
nen afleggen, zonder dat dit zichtbaar is van buitenaf. Voor verplaatsingen 
over het water beschikken zij over verschillende vaartuigen. Een aantal van 
deze vaartuigen kan samen met de ploeg middels een parachute worden 
afgeworpen.
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O2 vrije val sprong boven Nederland



Raven UAV operator, Duitsland
Voorbereiding op de uitzending richting Mali

Korps Commandotroepen - Factbook 2015

Grond-lucht optreden

Joint Terminal Attack Controller

Qualified Forward Observer

UAV operator

JTAC

QFO

Laser Target Marker OperatorLTMO
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Grond-lucht optreden
Iedere compagnie binnen het Korps Commandotroepen beschikt over 
verschillende specialisten die zijn opgeleid tot het aansturen of gebruik 
van luchtsteun en grondgebonden vuursteun. Daarnaast leert iedere 
operator de basisbeginselen van het coördineren van zowel luchtsteun als 
grondgebonden vuursteun, zodat hij dit tijdens extreme omstandigheden 
kan toepassen.

Joint Terminal Attack Controller (JTAC)

De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is vanuit een vooruit-
geschoven positie gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende 
UAV's aan te sturen boven het inzetgebied. De opleiding tot JTAC wordt 
gevolgd op de School Grond-Lucht Samenwerking (SGLS) en duurt gemid-
deld 10 weken met daarnaast een trainingsperiode van 6 maanden bij de 
eigen eenheid. Tijdens de opleiding leert de operator verschillende typen 
luchtsteun onder complexe operationele omstandigheden te 'eindgelei-
den'. Om te blijven voldoen aan de operationele kwalificatie moet de JTAC 
minimaal één keer per half jaar een praktijktest afleggen waarbij daadwer-
kelijk bommen tijdens realistische scenario's worden afgeworpen. De JTAC 
wordt vaak gezien als een missie-essentiële functie vanwege het belang 
van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

Qualified Forward Observer (QFO)

De QFO is een gekwalificeerde operator die in staat is vanuit een vooruit-
geschoven positie grondgebonden vuursteun, zoals mortieren en artil-
lerie, aan te vragen en te geleiden richting vijandelijke doelen. Doordat 
grondgebonden vuursteun zich vaak niet binnen zichtafstand van zijn doel 
bevindt is deze afhankelijk van voorwaartse waarnemers die de granaten 
richting het doel leiden. De opleiding tot QFO wordt gevolgd op het Vuur-
steun Commando en duurt gemiddeld 8 weken.

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) operator

Binnen Defensie zijn verschillende onbemande vliegtuigen in omloop. De 
UAV momenteel in gebruik bij het KCT is de Raven mini-UAV. Deze Raven 
kan tijdens acties dienen als waarnemingsplatform die de taakeenheid 
vanuit een vogelperspectief van informatie kan voorzien. Ieder Raven 
systeem wordt bestuurd door een tweetal operators die elkaars functie 
kunnen overnemen. De opleiding tot UAV operator wordt gevolgd bij 
Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Commando en 
duurt 4 weken.

Laser Target Marker Operator (LTMO)

De JTAC zal bij verschillende aspecten van zijn specialisme ondersteund 
worden door de LTMO. Deze operator is opgeleid om met een laser target 
marker/designator (zeer sterke laser pointer) doelen aan te stralen, benodigd 
voor lasergeleide munitie. De LTMO is tevens de assistent JTAC en onder-
steunt hem tijdens de inzet van luchtsteun. De opleiding tot LTMO wordt 
gevolgd op het SGLS en duurt 4 weken.
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Quick facts:

Reaper UAV
Vanaf eind 2016 zal Defensie gebruik gaan maken 
van de MQ-9 Reaper UAV. Dit is een onbemand 
vliegtuig dat 24 uur per dag, vrijwel overal ter 
wereld, kan worden ingezet. Informatie die door 
de Reaper verzameld wordt kan onmiddellijk naar 
het grondstation verstuurd worden.

JTAC
Binnen het Korps Commandotroepen is een 
groot aantal operators opgeleid tot JTAC. De 
noodzaak hiervoor ligt in Speciale Operaties. 
Teams treden vaak zelfstandig op en zijn hierbij 
afhankelijk van luchtsteun. Om de coördinatie 
met deze middelen goed te laten verlopen is de 
JTAC-specialist essentieel.
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Geschiedenis en 
Operaties
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Commando Memorial Spean Bridge, Schotland
3 commando's met daaronder de tekst "United we conquer"



1942

1948

Geschiedenis

Oprichting No. 2 (Dutch) Troop
Dit jaar begonnen 48 Nederlandse militairen de 
Commando-opleiding in het Schotse Achnacarry. 
Uiteindelijk ontvingen 25 cursisten de groene baret. 
Deze militairen vormden de No. 2 (Dutch) Troop die 
deel uitmaakte van No. 10 (Interallied) Commando.

Oprichting Korps Insulinde
Oprichting Regiment Speciale Troepen
Het Regiment Speciale Troepen ontstond door het 
samenbrengen van het Korps Speciale Troepen en de 
Paragevechtsgroep. 

1950

Oprichting Korps Commandotroepen
Het Korps Commandotroepen ontstond uit de 
Stormschool Bloemendaal en het Regiment Speciale 
Troepen. 

Het KCT bestond uit een drietal parate Commando-
troepencompagnieën en een wisselend aantal mobilisa-
bele compagnieën. Daarnaast waren ook een instructie-
compagnie en een verzorgingscompagnie actief.

In 1945 wordt No. 2 (Dutch) Troop ontbonden waarna een gedeelte 
van de eenheid op de Stormschool Bloemendaal wordt geplaatst.
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Opgericht in het Verre 
Oosten voor onder meer het 
verzamelen van inlichtingen 
en het organiseren van 
guerrilla-activiteiten op het 
door Japan bezette 
Sumatra. 

Als inzetmiddel maakten deze 
eenheden vaak gebruik van 
duikboten.

1945

Oprichting Stormschool Bloemendaal
Na het demobiliseren van de No. 2 (Dutch) Troop werden 
de kaderleden hiervan als instructeur geplaatst op de 
Stormschool. 

Commandotraining, Achnacarry Schotland
ochtendsport bij  het Commando Training Depot

1946

Oprichting Depot Speciale Troepen en 
Schoolopleiding Parachutisten
Een deel van het personeel van de ontbonden No. 2 
(Dutch) Troop en het Korps Insulinde vormde de kern 
bij de oprichting van deze nieuwe para-commando 
eenheden in Nederlands-Indië.
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1953

Watersnood
Gedurende twee weken waren de commando’s dag en 
nacht met boten, vlotten en pontons in touw om zoveel 
mogelijk mensen van de verdrinkingsdood te redden.

1964

Operatie Chirurg
De Staatssecretaris van Defensie introduceerde een 
groot pakket aan bezuinigingsmaatregelen. De drie 
parate Commandotroepencompagnieën maakten 
plaats voor de nieuwe parate eenheid,
104 Waarnemings- en Verkenningscompagnie.

Pantserstorm
Naast de operationele taak van 104 Waarnemings- en 
Verkenningscompagnie kreeg het Korps een belangrijke 
opleidingstaak ten behoeve van de gevechtseenheden 
van het Eerste Legerkorps toebedeeld. In november 
ging in Roosendaal de eerste drieweekse editie van de 
spoedig roemruchte gevechtstraining 'Pantserstorm' 
van start. 

1993

108 Cotrcie
De veranderde situatie na de val van de Berlijnse Muur 
en de verwachte inzet van Nederlandse militairen in 
crisisgebieden leidden begin jaren negentig tot de 
oprichting van de Luchtmobiele Brigade en 
108 Commandotroepencompagnie.

1995

Einde waarnemer verkenners 104
De opkomstplicht werd afgeschaft en de laatste dienst-
plichtig commando-waarnemer verkenners werden met 
enig ceremonieel uitgezwaaid.

De functies in de 108 kregen als 
functiebenaming “Commando 
Speciale Operaties“.

2007

103 Cotrcie en OTCSO
Het KCT wordt volgens legerplan 1472 vergroot met 
een vierde Commandotroepencompagnie, 103 Cotrcie. 
Naast deze uitbreiding worden alle instructiegroepen 
van het KCT ondergebracht in de OTCSO.

1997

Heroprichting 104 en 105 Cotrcie
Met ingang van legerplan 1049 beschikte het KCT over 
drie compagnieën. Naast deze groei kreeg het KCT 
expliciet de opdracht mee het gehele spectrum aan 
Speciale Operaties te beheersen.

Eén van de nieuwe taken binnen 
het KCT is Contraterreur. Om deze 
taak te kunnen volbrengen werd 
de CT-opleiding ontwikkeld.
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Nederland
Market Garden  1944
Infatuate (Walcheren) 1944

Bosnië - Herzegovina
United Nations Protection Force (UNPROFOR)   1994 - 1995
Implementation Force (IFOR)       1995 - 1996
Stabilisation Force (SFOR)        1996 - 1998
Joint Commission Observer (JCO)       1995 - 2001

Operaties 1942 - heden

Ivoorkust
Non-combatant Evacuation Operation, 
Zijner Majesteits Ambassade Abidjan (NEO, ZMA Abidjan)  2004

Mali
Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) 2014 - ...
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Irak
Provide Comfort  (PC)     1991
Stabilisation Force Iraq (SFIR)    2003
Stabilisation Force Iraq,  Field Liaison Team (SFIR, FLT) 2004 - 2005
Capacity Building Mission in Iraq (CBMI)  2015 - ...

Suriname 1952 - 1953



Kosovo
Kosovo Force  1999

Macedonië
Essential Harvest  2001
Amber Fox  2002

Korea 1950 - 1954

Myanmar (Birma) 1944

Afghanistan
International Security Assistance Force 1 (ISAF 1) 2002 - 2003
Operation Enduring Freedom (OEF)           2005 - 2006
Task Force Uruzgan (TFU), SFTG Viper       2006 - 2007
Task Force 55 (TF-55)          2009 - 2010

Indonesië (voormalig Nederlands-Indië)

Sumatra   1942 - 1945, 1947 en 1949
Celebes  1946 - 1947
Java   1946 - 1949
Nieuw-Guinea  1959 - 1960

1940 - 1960

1960 - heden
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Somalië
Ocean Shield 2012

Trainingslocaties

Zuid-Soedan
Non-combatant Evacuation Operation 2013
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Materieel
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Nachtelijke breach tijdens een contraterreur actie



Glock 17 maritiem
• 9x19 mm Parabellum - 17 patronen per magazijn.
• Maximale effectieve dracht 30 meter - Uitgevoerd met surefire x300.

Wapensystemen - algemeen

Wapensystemen - sniper

Wapensystemen - anti tank

Mossberg shotgun M-590
• 12 gauge - 8 patronen in magazijnbuis.
• Maximale effectieve dracht afhankelijk van munitiesoort.

Heckler & Koch 416
• 5.56x45 mm NAVO - 30 patronen per magazijn.
• 700-900 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 300-400 meter.

Heckler & Koch M320 GLM
• 40x46 mm - Meerdere munitiesoorten mogelijk.
• 5-7 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 150 meter.

FN Herstal MINIMI
• 5.56x45 mm NAVO - Geschakeld, 200 patronen per band.
• 700-1000 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 400 meter.

Accuracy AW
• 7.62x51 mm NAVO  - 10 patronen per magazijn.
• Grendelwapen - Maximale effectieve dracht 800 meter.

Accuracy AWM
• 8.6x70 mm Magnum - 5 patronen per magazijn.
• Grendelwapen - Maximale effectieve dracht 1.200 meter.

Heckler & Koch 417
• 7.62x51 mm NAVO - 20 patronen per magazijn.
• 600 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 500+ meter.

Barrett M82
• 12.7x99 mm NAVO (.50 cal) - 10 patronen per magazijn.
• Semiautomatisch - Maximale effectieve dracht 1.800 meter.

M72 LAW
• 66 mm HEAT - 250 mm pantser doorborend.
• Terugstootloos - Maximale effectieve dracht 200 meter.

Panzerfaust 3
• 110 mm HEAT-RA - 700 mm pantser doorborend.
• Terugstootloos - Maximale effectieve dracht 300 meter (Dynarange 600 meter).

GILL Spike-MR
• 170 mm HEAT raket - 700+ mm pantser doorborend - infrarood capaciteit.
• Terugstootloos - Maximale effectieve dracht 2.500 meter.

25



Wapensystemen - ploeg

Mobiliteit - Land

Mobiliteit - Water

Mortier commando
• 60 mm - Licht- of hoog explosieve granaat.
• 20 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 1.050 meter.

FN Herstal MAG-2000
• 7.62x51 mm NAVO - Geschakeld, 230 patronen per band.
• 700-750 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 600 meter.

Browning M2 QCB
• 12.7x99 mm NAVO (.50 cal) - Geschakeld, 100 patronen per band.
• 450-550 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 1.000 meter.

Heckler & Koch AGW
• 40x53 mm NAVO - Geschakeld, 32 of 48 patronen per band.
• 350 schoten per minuut - Maximale effectieve dracht 1.500 meter.

Suzuki King Quad 750 AXI
• 50 pk, automatisch geschakeld met vier wiel aandrijving.
• Het KCT gebruikt de Suzuki King Quad om haar mobiliteit te vergroten.

Mercedes-Benz G280 CDI softtop
• 670 kilo lading over 1280 km. met 160 km/u.
• 700 kilo aan geïntegreerde bepantsering in bodem en zijkant.

Bushmaster IMTV
• 2.500 kilo lading over 800 km. met 120 km/u.
• Bodem voorzien van V-vormige hoog rekbare platen.

Gepantserde personenvoertuigen
• Verschillende modellen gepantserde personenvoertuigen.
• Gebruik voor VIP-vervoer en NEO-operaties.

Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB)
• De RHIB geeft het KCT de mogelijkheid snelle verplaatsingen over water te maken.
• Als bewapening heeft de RHIB een Browning .50 op de steven.

Medium Inflatable Boat (MIB)
• Waterploegen gebruiken de MIB om heimelijk acties uit te voeren.
• De MIB kan onder water verplaatst worden om hem ter plekke op te bouwen.

Werkveiligheidsboot
• De werkveiligheidsboot is voor verschillende werkzaamheden inzetbaar.
• Hij wordt onder andere gebruikt bij duiken en oefeningen.

Kayak
• Volledig demonteerbare kayak met twee zitplaatsen.
• Geschikt voor heimelijke operaties op binnenwateren.
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Quick facts:

Ontwikkeling
Het KCT krijgt 50 nieuwe voertuigen, 
zogenoemde Air Transportable Tactical Vehicles. 
Dit nieuwe Special Forces-voertuig onder de 
naam VECTOR wordt de vervanger van de huidige 
Mercedes Benz-terreinwagens.

Geruisloos
Het autonome valscherm is een bevoorradings-
syteem per parachute. Deze speciale parachute 
kan volledig autonoom, geruisloos en met grote 
precisie, ladingen tot 1.000 kg naar afgelegen of 
gevaarlijke gebieden brengen. Het KCT krijgt de 
beschikking over meerdere van deze systemen.

Voor het onderhoud en gebruik van dit valscherm 
wordt een nieuwe afdeling bij de Defensie 
Paraschool opgezet.

Mobiliteit - Lucht

Raven mini-UAV
• 60 minuten vluchttijd - 100 km/u.
• Optische- of infraroodcamera.

NHIndustries NH90
• 4.200 kilo lading over 800 km.
• Tactische verplaatsingen.

Boeing CH-47F Chinook 
• 10.200 kilo lading over 500 km.
• Tactische verplaatsingen en para-inzet
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Lockheed C-130 Hercules
• 17.500 kilo lading over 7.800 km.
• Tactische verplaatsingen en para-inzet

Een aantal inzetmiddelen staat ter beschikking van het KCT. Deze zijn niet in eigen 
beheer, maar worden toegekend op basis van beschikbaarheid.

Autonoom valscherm
• 1.000 kilo lading binnen 50 mtr.
• Geruisloos goederen afleveren.

Eurocopter AS-532U2 Cougar
• 2.450 kilo lading over 800 km.
• Tactische verplaatsingen.

VECTOR (Air Transportable Tactical Vehicle)
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Eens commando, 
altijd commando!
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Het commandomonument op de Engelbrecht van Nassaukazerne 
met daarop de namen van  gesneuvelde commando’s vanaf de Tweede Wereldoorlog tot op heden



Quick facts:

Veteranen
Vereniging Veteranen KCT (VVKCT)

Hoewel bestaande organisaties als De Comman-
dostichting en diverse commandoverenigingen 
statutair aandacht schenken aan veteranen, zijn 
zij niet specifiek voor veteranen opgericht. De 
laatste jaren is de belangstelling voor veteranen 
toegenomen, met als belangrijke mijlpaal de  
Veteranenwet, waarin de erkenning, waardering 
en zorg voor veteranen wettelijk is vastgelegd. 
Eenieder die op uitzending is geweest met een 
door het KCT geformeerde eenheid is een 
KCT-veteraan en kan lid worden van de VVKCT. 

Reünie
Iedere vijf jaar organiseert De Commandostich-
ting samen met het KCT en de commandovereni-
gingen een reünie voor (oud-)commando’s en 
eenieder die werkzaam is geweest bij het KCT.  De 
reünie vindt plaats op de Engelbrecht van Nassau-
kazerne en wordt geopend met een defilé door 
het centrum van Roosendaal. Hiermee wordt 
de verbondenheid met de stad Roosendaal tot 
uitdrukking gebracht.

29

Op 18 februari 1952 werd De Commandovereniging opgericht. Naast De 
Commandovereniging bestond sinds 1952 ook een commandostichting, 
met onder meer als taak het vastleggen en handhaven van de tradities van 
het Korps. In 1982 werd besloten De Commandovereniging om praktische 
redenen op te laten gaan in De Commandostichting. Naast De Comman-
dostichting zijn er negen regionale commandoverenigingen, verdeeld over 
Nederland. De Commandovereniging Regiment Speciale Troepen komt 
voort uit de stamonderdelen van het Korps uit de periode Nederlands-
Indië. Ook de Commando Wandel Stichting, de Commando Duik Vereni-
ging en de Commando Business Club behoren tot de commandovereni-
gingen. Meer informatie kunt u vinden op de website van De Commandos-
tichting: www.korpscommandotroepen.nl

Sinds de oprichting van het Korps wordt er ieder jaar op 22 maart, tijdens 
de Korpsverjaardag, een dodenappel gehouden. Bij het commando-
monument worden de namen genoemd van alle commando’s die ons 
tijdens oorlog of vredesmissie ontvallen zijn.

Gesneuveld

Korporaal Kevin van de Rijdt

De laatst gesneuvelde commando is korporaal 
Kevin van de Rijdt. Op 6 september 2009 was de 
speciale eenheid Task Force 55 in Afghanistan op 
verkenning nabij het oord Dzangal. Op enig mo-
ment raakte de eenheid verwikkeld in een hevig 
vuurgevecht met vijandelijke strijders en werd de 
eenheid gedwongen zich terug te trekken. Tijdens 
deze manoeuvre werd korporaal Van de Rijdt 

dodelijk getroffen. Een aantal leden van de Task Force 55 bracht onder 
vijandelijk vuur, met gevaar voor eigen leven, het lichaam van Kevin terug 
naar de eigen linie.

De Commandostichting

Defilé reünie 2012, Roosendaal
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Onderscheidingen

Het Kruis van Verdienste en het Bronzen Kruis
zoals uitgereikt aan verschillende operators van Task Force 55
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Onderscheidingen
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RMWO majoor G.P. Tuinman

Majoor Gijs Tuinman van het wapen der infanterie werd 4 december 2014 benoemd tot Ridder 
Militaire Willems-Orde der vierde klasse. De toenmalige kapitein Tuinman maakte in 2009 deel 
uit van Task Force 55, rotatie 2 (TF55-2). TF55 opereerde aan de buitenrand van Uruzgan, in de 
bolwerken van de Taliban. Hier schakelde de eenheid grote aantallen vijandelijk personeel uit. 
Ook werd veel materieel vernietigd. De militairen moesten zich in onherbergzaam gebied vaak 
letterlijk een weg voorwaarts vechten. Tuinman kreeg de bijzondere onderscheiding vanwege 
zijn voortdurende en onder alle omstandigheden heldhaftig, beleidvol en moedig optreden.

Kapitein    J.Faber
Luitenant   M.Knottenbelt
Sergeant   P. Tazelaar
Luitenant-kolonel  J. Borghouts
Korporaal   C. Plaatzer
Sergeant   L. Snijders
Luitenant   J. Ulrici
Luitenant   G. Schüssler
Kapitein    J. Anemaet
Luitenant-kolonel  M. den Ouden
Kapitein    M.J. Kroon
Kapitein   G.P. Tuinman

Ridders Militaire Willems-Orde

Bronzen Leeuw

Bronzen Kruis

Kruis van Verdienste

De Orde wordt verleend aan hen die zich in de strijd hebben onderscheiden door het bedrijven van 
uitstekende daden van Moed, Beleid en Trouw.

Zij die zich in de strijd tegenover de vijand hebben onderscheiden met bijzonder moedig gedrag en beleidvolle daden.

Zij die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden.

Zij die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden.

x 33

x 54

x 20

x 12

Leden van het Korps Commandotroepen hebben door de jaren heen een groot aantal dapperheidsonderscheidingen 
ontvangen. Zo zijn er 12 Ridders Militaire Willems-Orde, 33 Bronzen Leeuwen, 54 Bronzen Kruizen en 20 Kruizen van 
Verdienste uitgereikt.

RMWO majoor M.J. Kroon

Kapitein Marco Kroon, Ridder der Militaire Willems-Orde 4e klasse, heeft Nederlands hoogste 
militaire onderscheiding verdiend voor zijn totale optreden tijdens zijn uitzending naar Uruzgan 
van maart tot augustus 2006. Hij was daar pelotonscommandant van Special Forces Task Group 
(SFTG) Viper. De voornaamste taken van deze eenheid waren het verkennen van de omgeving 
voor aankomst van Task Force Uruzgan (TFU) en het mogelijk maken van de opbouw van Kamp 
Holland. Tijdens een zestal acties heeft kapitein Kroon, met gevaar voor eigen leven, 
uitzonderlijk leiderschap getoond.



Quick facts:

Onderscheiden
Het KCT is de meest onderscheiden Nederlandse 
eenheid van de ISAF operatie in Afghanistan.

• 2 Militaire Willems-Orde
• 2 Bronzen Leeuwen
• 8 Bronzen Kruizen
• 5 Kruizen van Verdienste

2x Bronzen schild
Vanwege uitzonderlijk optreden in Afghanistan in 
2006 en 2009 hebben 108 en 105 Commando-
troepencompagnie het Bronzen Schild 
ontvangen. Het Bronzen Schild is de hoogste 
groepswaardering die eenheden van de 
Koninklijke Landmacht kunnen krijgen.

Vrije val
Gedurende rotatie 1 van TF-55 in Afghanistan is 
de eerste operationele parachutesprong met het 
vrije valscherm gemaakt. Voor deze actie is een 
nieuwe operationele wing ontworpen.
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Operatie Lewe

Een team van Task Force 55 (TF-55), bestaande uit 9 man van het KCT en 
een Afghaanse coalitiepartner, heeft in juli 2009 een zeer uitzonderlijke 
parachute-inzet in Afghanistan uitgevoerd. Voor het eerst sinds 1949 werd 
weer een operationele parachutesprong gemaakt.

Het team had als taak ongezien de bewegingen, intenties en sterkte van 
vijandelijke eenheden in een gebied in kaart te brengen. Omdat het niet 
mogelijk was om per voertuig of te voet ongezien in het gebied te komen, 
werd besloten om parachutisten in te zetten.

Het team werd ‘s nachts door een vliegtuig van de International Security 
Assistance Force (ISAF) boven het vijandelijke operatiegebied gedropt. 
Een van de teamleden: “Iedereen dacht dat het nooit tot een operatione-
le sprong zou komen, maar in Afghanistan blijkt het valscherm op een 
bepaald moment het beste middel om je mensen te vervoeren. Terug 
in Roosendaal realiseerden we ons dat het toch wel heel bijzonder was 
geweest.”

Het team vlak voor de parachute inzet



“Ik heb van 2007 tot 2011 de opleiding tot infanterieofficier gevolgd op de KMA. Na een 
startfunctie als pelotonscommandant bij de Pantserinfanterie wilde ik de uitdaging aangaan 
om commando te worden.

Ik heb net mijn groene baret gehaald en volg nu de Voortgezette Commando-opleiding. Als je 
fysiek normaal in elkaar steekt, en je wilt het echt, kun je het halen!”

Luitenant Fred, 26 jaar

“Na 6 jaar te hebben gediend bij het Korps Mariniers solliciteerde ik naar de functie 
van Commando Speciale Operaties. Inmiddels ben ik als medic twee keer uitgezon-
den geweest.”

Sergeant (1) Erik, 28 jaar

“Tijdens mijn uitzending als Pantsergenist heb ik in Uruzgan operaties uitgevoerd met commando’s. Het werk 
dat zij deden was complex en veeleisend, dat wilde ik ook!

Ik vroeg me af: Zou ik dat kunnen? Kan ik aan de zwaarste eisen voldoen? De opleiding tot commando heeft 
me laten ervaren dat als je echt wilt, je meer kunt dan je zelf denkt."

Korporaal Tim, 23 jaar
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Commando’s aan het woord
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“Bij de commando's verwachten ze een hoge mate van zelfstandigheid. Dat is één van 
de dingen die mij trekt aan dit werk. Het duurt lang voor je de opleidingen volbrengt. 
Je levert een mentale en fysieke strijd, maar dat is het dubbel en dwars waard. 

Als ik de uitdaging in 2009 niet was aangegaan, werkte ik nu als sportinstructeur. 
Ook geen verkeerde baan, maar als commando bijdragen aan vrede en democratie is 
honderd keer mooier.”

Korporaal (1) Anton, 25 jaar



Commando 
worden?
Solliciteer naar de functie van 
Commando Speciale Operaties 
bij het Korps Commandotroepen.

www.werkenbijdefensie.nl/kct
/Landmacht.kct


