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 Harrie Smeets Past. Stassenstr. 47 5921 CS Blerick 077-3821324 
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Colofon: 
Commandovereniging Limburg sinds 14 juni 1982.               KvK nr .40204573 

Voorzitter: 
Gerrit Tenten 077 – 3512010 gerrie.tenten@live.nl  

Secretaris/ledenadministratie: 
Jan Leijendeckers 0495 - 563750 jlsry@live.nl 

Penningmeester:  
Wim Selen 077 – 4621918 w.selen@vodafonevast.nl  

Leden:     
Harry Bovens  045 – 5317067 harrybovens@versatel.nl 
Jan Lempens 0495 - 537252 janlempens@telfort.nl 

Frans Smits 0475 -  464222 franssmits2@hotmail.com  

Nico Gilissen 043 - 4582353 n.gilissen6@ziggo.nl 

Ereleden:    
Adriaan van Grieken, Wiel Moonen (†), Bas van Tussenbroek (†).  

Regionale contact personen: 
Regio: Contactpersoon: Telefoon: 
Heerlen e.o. Harry Bovens 045 - 5317067 
Maastricht e.o. Huub Lennarts 043 - 4571994 
Sittard e.o. Jo Props  046 - 4851803 

Roermond e.o. Frans Smits 0475 - 464222 
Weert e.o. Jan Lempens 0495 - 537252 
Venlo e.o. Wiel Greijn 077 - 3072294 

Verenigingsagenda 2016: 

29 mei Memorial Day te Margraten 

12 juni Zomeractiviteit te Weert 

18 juni Limburgse veteranendag in Roermond 

15 juli Gevallenen RST en KCT bij Ned. Indië-monument 

15 juli  Baretuitreiking te roosendaal 

3 sept. Nat. herdenking bij Indië-monument Roermond  

16 sept. Bakhuis Roozeboom Market garden Oosterbeek  

17 sept. Koningschieten 

18 sept. Herdenking Eindhoven 

2 nov. Vlissingen en Westkapelle i.z. Infatuate 

17 nov. Leudal te Haelen 

16 jan. Nieuwjaarsinstuif te Merum 

Interessante gebeurtenissen: 

4 mei Nat. dodenherdenking Amsterdam en Parklaan Roosendaal 

25 juni Veteranendag Den Haag 

20 aug. Bokkenrijders express 

18 sept. Eindhoven fakkeldefilé 

mailto:gerrie.tenten@live.nl
mailto:jlsry@live.nl
mailto:harrybovens@versatel.nl
mailto:Franssmits@hotmail.com
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Van de voorzitter: 

Hallo Maten, 

Er bestaat geen twijfel over de belangrijkheid van de eer 

die ons commando's te beurt is gevallen door de toeken-

ning van de Militaire Willems Orde aan ons Korps. 

Dit gebeurde 15 maart jl. door Koning Willem Alexander op 

het Binnenhof van het Mauritshuis in de Haag. 

Ondergetekende was uitgenodigd om dit bij te wonen en mede daarom be-

schouw ik het als een voorrecht voorzitter te zijn van de COV - Limburg. 

Ik stond vol trots tussen veel balken en sterren en zag daar velen die in mijn 

tijd officier waren en nu kolonel of generaal zijn en mij nu met hun pensioen 

ruimschoots de loef afsteken. Het is hun gegund, zij zijn het die het imago van 

het Korps hoog moeten houden. 

Wij proberen met mindere rangen en standen onze vereniging hoog te houden, 

maar  wij hebben in korte tijd helaas weer diverse maten verloren die we op 

gepaste manier op hun laatste reis hebben begeleid. In dit verband wil ik toch 

nog even memoreren aan ons erelid en mede-oprichter Adriaan van Grieken. 

Tijdens onze laatste ledenvergadering zijn diverse punten aan de orde ge-

weest, kijk maar naar de notulen. Wij zullen hieraan werken ter verbetering 

van onze organisatie. 

Neem bijvoorbeeld ons jaarlijks zomertreffen dat dit jaar, in combinatie met 

andere activiteiten, door Jan Lempens weer naar Weert is gehaald, samen met 

Harry Verspagen en hun visvereniging, is dit wel toevertrouwd. We laten ons 

verrassen en met "ons" bedoel ik iedereen die lid is van onze club plus even-

tuele gasten en genodigden. 

Mannen laat er ons een mooi jaar van maken en ben trots dat je betrokken 

bent of was bijeen Korps dat de Militaire Willems Orde kreeg, poets je embleem 

op, steek je borst vooruit want die onderscheiding is binnen. 

Groet vanuit Venlo, 

GERRIT.  

Bankrelatie: Rabobank in Peel en Maas;  

Iban: NL55RABO 0120.0137.70  
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Van de penningmeester: 

Beste Commando’s 

Het is wederom tijd om balans op te maken over de achter 

ons liggende periode, tevens kijken we vooruit naar wat op 

ons af komt. 

Balans opmaken niet alleen over onze financiën, maar ook 

over de tijd achter ons, over successen en tegenvallers in 

ons leven, over gezondheid en ziekte. Hiermee worden we 

steeds vaker geconfronteerd binnen de vereniging. We vra-

gen ons af wat beter kan. Binnen onze vereniging zou een 

grotere betrokkenheid van de leden fijn zijn.   

Met dank voor de medewerking, 

penningmeester en evenementenman, 

Wim Selen 

Overleden 

Jan Holla (108) overleed op 13-1-2016 in Blerick. Jaren lid van COV Limburg.  

Op 3 febr. 2016 overleed, na een lang ziekbed, ons lid Jo Jeurissen. 

Jo Savelberg overleed op 2 juni in de leeftijd 

van 79 jaar te Roermond. 

Wie kent de goedlachse Jo niet. Het eerste honk 

van onze vereniging was bij hem in het café. 

Van daaruit werden wandeltochten, schietwed-

strijden en feesten georganiseerd. Bij gelegen-

heid van een onzer jubilea maakte zijn vrouw 

Olga kilts voor de deelnemers. 

Jo vond dat een vereniging als de onze een 

clubstandaard moest hebben en hij was ook 

diegene die het initiatief daartoe nam. Dank zij 

hem konden wij bij zijn afscheid in de Kapel te 

Roermond "onze" clubstandaard naast hem 

plaatsen. De enige goede plek op dat moment. 

Wij wensen Olga en zijn familie veel sterkte met dit verlies en we spreken de 

hoop uit jullie voor ons te mogen behouden. 
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Adriaan is niet meer. 

Adriaan van Grieken is geboren als zoon in een 

molenaarsgezin, op 17 september 1935. Hij groeide 

op in de Nederlandse polders, waar hij plezier had 

aan het buitenleven langs de Amstel. 

Na zijn schooltijd trok hij richting Roosendaal waar 

hij terecht kwam bij het Korps Commandotroepen 

en waar hij ook zijn Groene Baret haalde. Adriaan 

diende in het 3e peloton van de 104-CotrCie waar 

hij een brenploeg aanvoerde. Hier was het ook dat 

hij een vriendschapsband opbouwde met de alom  

bekende Dan (Ketting) Olivier. Bovenstaand een foto die hij Dan toestuurde ten 

tijde van zijn verblijf in Roosendaal. 

Na zijn diensttijd beleefde hij mooie jaren bij de Holland- Amerika Lijn. Terug 

in Nederland begon hij een langdurige carrière bij diverse huurcommissies door 

het gehele land. 

Hij trouwde en vormde een hecht gezin met zijn vrouw en de drie kinderen die 

ze kregen. Adriaan was oprichter van de Commando-vereniging Limburg. 

Daarnaast was hij gepassioneerd genealoog voor de familie Van Grieken en hij 

was kenner van onze Nederlandse molens. 

Na beëindiging van zijn werkzaam leven vestigde hij zich in Amsterdam om zo 

dichter bij zijn familie en kinderen te zijn. Adriaan was apetrots op zijn kinde-

ren en kleinkinderen. Hij trok erg graag op met zijn kleinkinderen. 

Zijn kinderen en kleinkinderen omschrijven hem als een moedig en daadkrach-

tig man, maar vooral als een liefhebbende vader of opa en een krachtig voor-

beeld voor hen allemaal.  

Hij liet zien dat je de moed altijd hoog moet 

houden. Zij zullen hem vast en zeker missen. 

Zij zullen hem liefde en trots gedenken, hun 

doortastende vader en opa, maar ook aan de 

Groene Baretdrager Adriaan. In Limburg zul-

len we hem nog lang in onze herinnering hou-

den als oprichter van onze vereniging. 

De laatste jaren van zijn leven genoot hij van 

zijn stekje dat hij gevonden had in Hoofddorp. 

Het was ook in Hoofddorp dat wij samen met 

zijn familie afscheid van hem moesten nemen. 
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Militaire Willems-orde. 

De Militaire Willems-orde is de oudste en gelijk hoogste onderscheiding in het 

Koninkrijk der Nederlanden. Ze is ingesteld bij Wet (nr 5) op 30 april 1815. 

Deze wet was tot 30 april 1940 van kracht en werd toen herzien. De uitgangs-

punten bleven behouden. 

In de verschillende artikelen is geregeld wie ervoor in aanmerking komen, dat 

zijn militairen die zich onderscheiden door daden van moed, beleid en trouw. 

ook niet militairen en vreemdelingen kunnen in voorkomende gevallen in de 

Orde worden opgenomen. 

Binnen de Orde zijn er meerdere niveaus, te weten; 

Ridder der 1e klasse of Ridder-Grootkruis 

Ridder der 2e klasse of Commandeur 

Ridder der 3e klasse 

Ridder der 4e klasse 

Een Ridder die opnieuw door daden van moed, beleid en trouw heeft verricht 

kan binnen de Orde worden bevorderd. 

Tot 1940 zijn 5.866 personen of eenheden met de Orde gedecoreerd. 

Op bijgaande foto is te zien hoe commandant Jelte Groen staat aangetreden 

met het vaandel. De Koning bevestigd de mediale, behorende bij de Militaire 

Willems-orde, aan het vaandel van het KCT.  
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Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2016. 

Aanvang: 14.00 uur Locatie; “De Schuur”, Merum 

Afgemeld: Fr. Smits, H. Verspagen, Fr. Willems. 

1) Opening door de voorzitter. 

Vicevoorzitter opende rond half drie de vergadering. De voorzitter zat vast in 

het verkeer. Voorzitter nam na aankomst de voorzittershamer. 

2) Vaststellen agenda. 

Agendapunten 5 en 6 in volgorde omdraaien. 

3) Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2015.  

 Notulen zijn vastgesteld zonder opmerking. 

4) Mededelingen door secretaris. 

In 2015 en in het begin van dit jaar namen we afscheid  van: 

F. Majoor, J. Holla, A. van Grieken, J. Jeurissen, J. Dassen. 

In 2015  werden een aantal vragen gesteld, hierbij de antwoorden: 

-  Veteranendag Limburg in Roermond wordt georganiseerd voor veteranen en 

oudgedienden, niet alleen voor veteranen in de zin van de regelgeving. 

- Fr. Smits heeft bij de provincie navraag gedaan over de mogelijkheid van 

subsidiëring. Medegedeeld is dat het jaar 2015  financieel moet zijn afgeslo-

ten. Bij een aanvraag moet jaarrekening en begroting zijn bijgevoegd. 

- Zomerevenement 2016 is aan de visvijver bij  de IJzerenman te Weert. 

- De drukker in Rotterdam is benaderd voor het drukken van de  "Koerier". 

Deze mogelijkheid is niet interessant i.v.m. af te nemen aantallen/prijs. 

- Wijziging bankrelatie is bekeken. In huidige omstandigheden is geen voor-

deel te behalen. Wel is een spaarrekening geopend. 

5) Jaarverslag penningmeester. 

Jaaroverzicht is uitgereikt aan de vergadering. Het jaar 2015 is afgesloten met 

een negatief resultaat van €. 30,40. Geen contributieverhoging nodig. 

6) Bevindingen kascontrolecommissie. 

Wiel Greijn spreekt namens de commissie waardering uit voor het werk van de 

penningmeester. Zij stellen voor penningmeester en bestuur decharge te ver-

lenen voor het financieel beleid over 2015.Vergadering gaat hiermee akkoord. 

7) Benoeming lid commissie voor kascontrole voor twee jaar. 

Verspagen treedt af als lid. Hay Derkx wordt benoemd als reserve-lid van de 

commissie. In 2016 bestaat de commissie uit W. Greijn en W. Hutjens. 

8) Overleg met betrekking tot optreden bij overlijden van leden. Aanwezige leden 

worden gevraagd mede richting te geven aan dit onderdeel. 

Voor niet-leden wordt in principe géén actie ondernomen. Iedereen is vrij om 

deel te nemen aan het afscheid van oud-commando's  die zij persoonlijk ken-
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nen. De regionale contactpersoon neemt contact op met de familie van een 

overleden lid en bespreekt met hun wat te doen. 

9) Overleg omtrent invulling van zomertreffen in Weert aan de IJzerenman. 

Het evenement begint om 13.00 uur met koffie en vlaai. Verder zal Jan Lem-

pens de inrichting van de middag conform gemaakte afspraak invullen. 

10) Verslag door voorzitter van uitreiking WMO aan Korps op 15 maart jl. 

 Hij geeft een kort verslag. Gebeurtenis was een ware happening. Op het Bin-

nenhof bewonderde hij vooral de Min. van Defensie, mevr. Hennis die oor-

spronkelijk uit Z-Limburg komt, zoals die met haar tuitmondje de zaak goed 

wist neer te zetten. De mannen hingen aan haar lippen.  

 De receptie in de overvolle Ridderzaal was grandioos. Vooral de koningin 

stond in de belangstelling, iedereen wilde met haar op de foto. Alom lovende 

woorden voor het Korps, woorden voor de zittende mannen en voor hun 

voorgangers die dit alles opbouwden. Een pluim op de hoed voor ons allen. 

11) Bestuursverkiezingen. 

Aftredend: G.  Tenten als voorzitter, H. Bovens en wijle H. Spaetgens als be-

stuurslid. Gerrit is herkiesbaar als voorzitter en Harry is als bestuurder. 

 In 2015 is Nico Gilissen gekozen tot bestuurslid in plaats van onze Hein. Er is 

vanuit gegaan dat hij de lopende termijn volmaakt en de aansluitende perio-

de zou invullen. Gerrit en Harry zijn herbenoemd in hun functie. 

12) Activiteitenagenda 2016. 

 De complete agenda staat vooraan in dit periodiek. Aanvullingen: 

 Leden waren nogal kritisch over Wageningen ivm de absurde wachttijd. 

 Bij Memorial Day te Margraten legt Korea-veteraan Fr. Janssen de krans. 

 Limburgse veteranendag Roermond met groot detachement bezoeken. 

 Leudal te Haelen, zo mogelijk detachement van minimaal 20 mannen. 

 16 jan. Nieuwjaarsinstuif te Merum (kom op, iedereen) 

13) Rondvraag. 

Wiel Greijn. Koningschieten uit bouwen voor meer dan alleen leden van Cov-

Limburg, voorstel overgenomen. 

Harrie Palm. Cov moet naar buiten treden, vooral nu na de MWO. Meer be-

kendheid geeft meer kansen, ook bij de provincie. Stukjes in lokale blaadjes 

plaatsen. 

Huub Lennarts. Consumptieprijs bij evenementen iets verhogen om de kas 

te spekken. Opbrengst is evenwel minimaal, slechts enkele tientjes. 

Huub Gilissen. LVD in Roermond promoten, niet alleen bij reguliere vetera-

nen maar ook bij oudgedienden. Huub is kartrekker van deze happening en 

verzamelt de namen van onze deelnemers. 
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Paul Wouters. Vraagt zich af waarom geen jonge cdo's lid zijn van onze ver-

eniging. Probeer mannen uit de periode tot 1990 te interesseren. 

Jo Props. Wordt  het bezoek aan de landelijke reünie 2017 geregeld conform 

2012?? Wim zal informeren of dit nog kan op de vakantieboerderij. 

Wim Hutjens. Stelt voor, in verband met kosten, ons 35 jarig jubileum te 

laten samenvallen met zomerevenement 2017. Idee wordt omarmd door 

aanwezigen, daardoor heeft de groep Weert er weer een schone taak bij. 

Nico Gilissen. Hij vraagt zich af hoe we mogelijk andere oud-cdo's dan onze 

leden kunnen benaderen. 

14) Sluiting. 

 Niets meer aan de orde sluit de "nieuwe"voorzitter de vergadering om 

16.30 u. Hij wenst iedereen een voorspoedige thuisreis, in het bijzonder on-

ze leden uit het Westen van het land. 

Brug in de Duitse opmars mei 1940.  

Door Jan Lempens.                                                                    

Ik was twee jaar geworden en aan mijn vaders hand kon ik op de oever van de 

Zuid- Willemsvaar, op de vroegere Willem I Kade te Weert, kijken naar de 

“Stadsbrug” over het Kanaal. Ik zag grote groepen Duitse Militairen oversteken 

richting Eindhoven, onderwijl zingend “Und wihr fahren gegen Engeland” …  

Circa vier jaar later werd de “voorloper” van de huidige brug opgeblazen door d 

terugtrekkende Duitse Troepen. Waar de afmeerpaal met witte kop op de foto 

te zien is, waren door Duitser en daartoe gedwongen Weertenaren schutters-

putten gegraven. De putten waren met schutters bemand, die hun wapens 

naar links hadden gericht. Ik hoorde de dreun van het opblazen van de brug bij 

Sluis 16 en later de dreun van de grote prachtige 4-bogige spoorbrug met de 

dubbele spoorlijn vanuit Eindhoven en de eveneens dubbele spoorlijn in de 

richting Antwerpen, die bij het terugtrekken van de Duitsers zo belangrijk zijn 

gebleken. 

Enige uren later kwamen vanuit de richting van het Belgische plaatsje Lozen, 

na het “oversteken” van het Kanaal Bocholt - Herentals met boten, de eerste 

Engelse militairen van het Suffolk Regiment via de oever aan de overzijde 

Weert binnen. Later gevolgd door brencariërs. 

Dagen later begon bij mij ook de eerste twijfel te ontstaan over het bestaan 

van "zwarte Piet", want ik zag steeds meer GMS´s aan de overzijde van het 

kanaal met veelal donkere chauffeurs. Deze waren al dagenlang aan het rijden 

met materieel etc. vanuit de Franse invasiestranden. Zeeland was immers nog 

steeds in Duitse handen, waardoor de Westerschelde en de haven van Antwer-

pen niet konden worden bereikt. Ook “boven” de rivieren was nog alles Duits. 
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Dagen, zelfs weken, heeft het geduurd rond Weert. Want achter de Kanalen, de 

Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert, en de Maas zaten nog steeds 

de Duitsers. Het “stokte” rond de brug bij Nijmegen en vooral bij Arnhem. 

Op zekere dag kon ik werkelijk de zon nauwelijks nog zien door de overkomen-

de vliegtuigen met de gliders en hun bemanningen op sleeptouw. Ik kon toen 

nog niet bevroeden dat ik ooit een soort “afstammeling” van deze mannen zou 

worden toen ik op latere leeftijd Commando werd. Een afstammeling van de 

soldaten en para-commando´s die toen over mij heen vlogen. Deze mannen 

hielpen ons met de bevrijding. De brug is voor de Duitsers toen zeer belangrijk 

gebleken, in hun opmars door Brabant en de rest van Zuid-Nederland, maar ze 

was ook tientallen jaren een echte bottleneck voor het verkeer. Deze draaibrug 

moest het drukke scheepvaartverkeer van en naar België doorgang verlenen, 

o.a. door het opkomende zand- en grinttransport vanuit de huidige Maasplas-

sen. Maar ook werd het verkeer dat over de E-9, de later A-2, richting Eindho-

ven of Maastricht reed afgewikkeld over dezelfde brug. Oponthoud naar twee 

zijden. Was de brug dicht dan konden er geen schepen passeren, was de brug 

open dan kon er geen wegverkeer door. 

Burgemeester wil KCT ervaren. 

Oud-Korpscommandant Jan Swillens en de oud-burgemeester van Weert Frans 

Niederer in tandemsprong boven zijn huidige gemeente Roosendaal. De Bur-

gemeester heeft geen helm nodig, hij heeft immers een “gehard” hoofd gekre-

gen in de Gemeente Weert, waar hij nog net de KMS mee mocht sluiten. De 

voormalige kazerne is momenteel deels in gebruik als AZC. 
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Jan Swillens en burgemeester Frans Niederer bij de duosprong.Eerlijk is eerlijk, 

de burgemeester heeft durf. 

Stukje Korpsgeschiedenis. 

Stamonderdelen van het Korps 

Feest ter ere van het 25-jarig be-

staan van het korps in 1967, met 

mannen van het eerste uur. 

 No 2 (Dutch) Troop - destijds de 

eerste groep van 48 Nederlandse 

militairen opgeleid in Achnacarry. 

Zij maakten deel uit van het Brit-

se No 10 Interallied Commando. 

De No. 2 Dutch Troop was een 

eenheid die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Schotland werd getraind door 

de Britten. De eenheid bestond volledig uit Nederlanders en werd op verschil-

lende fronten ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leden van de comman-

do-eenheid droegen een groene baret die tegenwoordig nog door Nederlandse 

commando's wordt gedragen. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de eenheid opgeheven. Nochtans heeft Ne-

derland verschillende commando-eenheden opgericht om in te zetten in het 

voormalig Nederlands-Indië. Tegenwoordig heeft Nederland nog één comman-

do-eenheid, namelijk het Korps Commandotroepen. Dit zijn Nederlands enige 

Special Forces, die in het gehele spectrum Special Operations werken Alle tra-

dities van de voormalig Nederlandse commando-eenheden worden voortgezet 

door het Korps Commandotroepen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/No._2_Dutch_Troop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achnacarry
https://nl.wikipedia.org/wiki/Britse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Britse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baret
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Commandotroepen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Special_Forces
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Special_Operations&action=edit&redlink=1
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Het personeel werd in 1946 verdeeld over drie 

eenheden: de toenmalige Stormschool Bloe-

mendaal, Depot Speciale Troepen en de 

School Opleiding Parachutisten in voormalig 

Nederlands-Indië. 

 Korps Insulinde - ter bestrijding van Japan-

se militaire activiteiten op Sumatra. 

Korps Insulinde. Op 14 mei 1940 begon in 

Groot-Brittannië de wederopbouw van de Ne-

derlandse krijgsmacht. Dit was kort na de 

overgave. Dit leidde in januari 1941 tot de 

oprichting van de Koninklijke Nederlandse 

Brigade (KNB). Later met de toevoeging ‘Prin-

ses Irene’. De belangrijkste Nederlandse kolo-

nie, Nederlands-Indië, was toen nog vrij.  

Nederlands-Indië. 

Op 7 december 1941 brak de oorlog met Japan uit. Er waren plannen om een 

bataljon van de Prinses Irene Brigade naar Nederlands Indië te sturen om de 

verdediging daar te versterken. De eerste groep vertrok op 10 januari 1942 

naar de "Oost", met een detachement van ongeveer 150 manschappen. 

In Colombo (Sri Lanka) stopte de reis. Japan had Nederlands-Indië bezet. 

Daarmee was de reis van het detachement schijnbaar zinloos geworden. 

Wachten op Sri Lanka 

Een nieuwe opdracht bleef uit. De frustratie onder de Nederlandse militairen 

groeide met de dag. Toch ging het detachement nog niet terug naar Nederland. 

De regering en de legerleiding broedden op een bijzonder plan. Ze konden van 

het detachement weliswaar geen gewone gevechtseenheid maken, maar een 

deel van de mannen leende zich voor ‘speciale operaties’ in Nederlands-Indië. 

Dat plan kreeg goedkeuring. Het grootste deel van het detachement vertrok 

naar Groot-Brittannië of Australië. Een kleine groep vrijwilligers bleef achter in 

Azië. 

Speciaal trainingskamp 

De achterblijvers vertrokken naar een speciaal trainingskamp. Daar leerden ze 

alles wat nodig was voor inzet in Nederlands-Indië. Op het programma stonden 

onder meer amfibische operaties, ‘silent killing’ en het gebruik van explosieven. 

Er was er uiteraard speciale aandacht voor taal- en volkenkunde. Het gros van 

de militairen was namelijk nooit in Nederlands-Indië geweest. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormschool_Bloemendaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormschool_Bloemendaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Speciale_Troepen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Insulinde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sumatra
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Zij kwamen onder het bevel van de Nether-

lands Special Operations. Deze eenheid 

voerde commandoacties in Nederlands-Indië 

uit. De naam van de eenheid was Korps In-

sulinde. Officiële oprichtingsdatum is 1 au-

gustus 1942. 

In actie 

Na een half jaar kwam het Korps Insulinde in 

actie. De operaties waren niet altijd succes-

vol. Toch lukte het om waardevolle inlichtin-

gen te verzamelen. Tot sabotage en organi-

satie van geregeld verzet tegen de Japanse 

bezetter kwam het nauwelijks. 

In het laatste oorlogsjaar werd het Korps 

Insulinde versterkt voor nieuwe operaties. 

Hier waren verschillende commando’s van 

No. 2 (Dutch) Troop bij. Het Japanse leger 

capituleerde op 15 augustus 1945. Verschil-

lende groepjes van het Korps Insulinde waren nog actief op Sumatra. Het korps 

werd in 1946 opgeheven, daarmee kwam geen einde aan de ‘commandoge-

schiedenis’ in Nederlands-Indië. 

Zowel No 2 Troop als Korps Insulinde traden in de periode 1942 - 1945 op en 

werden vlak na de Tweede Wereldoorlog opgeheven. 

Vanaf 1948 werd het personeel van de twee eenheden samengevoegd in het 

Regiment Speciale Troepen in voormalig Nederlands Indië. 

In 1949 verhuisde de Stormschool Bloemendaal naar Roosendaal. In 1950 

werd deze opgeheven. Bij de opheffing ging ze, samen met het Regiment Spe-

ciale Troepen, verder als het Korps Commando Troepen (KCT). 

Historische inzetten 

 Market Garden 1944 (Arnhem) 

 Sumatra 1944 

 Walcheren 1945 

Enkele recente inzetten. 

 Implementation Force/IFOR 1995-1996 (Bosnië-Herzegovina) 

 Task Force Harvest/TFH 2001 (Macedonië) 

 Int Security Assistance Force/ISAF 2002-2003 (Afghanistan) 

 Ivoorkust evacuatieopdracht (2004) 

 NLD Special Forces Task Group Viper/TFU/ISAF 2006-2007 (Afghanistan) 

 NLD Special Operations Land Task Group "Scorpion"/MINUSMA/2014- (Mali) 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/historische-canons/inhoud/historische-canon-korps-commando-troepen/het-korps-paraat/no.2-dutch-troop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Speciale_Troepen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Speciale_Troepen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Macedoni%C3%AB_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
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Organisatie 

Het KCT bestaat uit: 

 Stafverzorgingscompagnie 

 Opleidings- en trainingscompagnie speciale operaties (OTCSO) 

 103 Commandotroepencompagnie 

 104 Commandotroepencompagnie 

 105 Commandotroepencompagnie 

 108 Commandotroepencompagnie 

Een Commandocompagnie bestaat uit verschillende ploegen met een 'eigen' 

specialisatie. Een ploeg bestaat meestal uit acht man; van elke individuele spe-

cialisatie zijn in de groep twee experts aanwezig (twee medisch, twee sluip-

schutters, twee demolitie-experts en twee communicatiespecialisten). 

Ploegspecialisaties 

Iedere operator wordt opgeleid in Special Reconnaissance en Direct Action, de 

basisvaardigheden. De net opgeleide operator komt vervolgens in een basis-

ploeg SR/DA. Daarnaast zijn er ook een aantal specialisatieploegen, zoals; 

 optreden waterrijk gebied (OWG) (verplaatsing in en onder water etc.) 

 optreden bergachtig terrein (OBT) (onder de bomengrens; slechts één ploeg 

per compagnie leert boven de bomengrens opdrachten uitvoeren) 

 HALO-HAHO-inzet (parachutesprongen tot 32.000 voet, high altitude low 

opening - high altitude high opening) 

 counter-terrorismploeg (inzet tegen terrorisme in het buitenland). 

Individuele specialisaties 

De onderkende individuele specialisaties zijn: 

 communicatiespecialist (COMSPEC); opleiding op gebied van verbindings-

middelen, maar ook foto- en videoapparatuur. 

 demolitiespecialist (DEMSPEC); gespecialiseerd in het herkennen en maken 

van valstrikken, opblazen van doelen, etc. 

 gewondenverzorger (MEDIC); iedere commando volgt de Medic Assistent 

opleiding, maar de opleiding tot medic gaat veel verder. 

 waarnemer-schutter (SNIPER); gespecialiseerd in observeren en gericht 

uitschakelen van doelen, tevens camouflagespecialist. 

Opleiding 

Aanmelden voor het KCT] 

Voor de KCT selectie kunnen in dienst zijnde militairen en burgers zich aanmel-

den; na goedkeuring volgt het opleidingstraject. Vrouwen zijn niet uitgesloten 

van deelname aan gevechtsfuncties. Er is echter nog nooit een vrouwelijke 

commando geweest vanwege de zware eisen. Van de deelnemers aan de oplei-

ding slaagt slechts een kwart van de cursisten. 
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AMOL 

Sinds 2013 is een verkorte versie van de AMOL (algemene militaire opleiding 

luchtmobiel) onderdeel van het opleidingstraject. Door dit gedeelte in te voeren 

probeert men een stevigere basis te leggen voor de cursist in het vervolg van 

zijn opleiding. Deze basis wordt gelegd door de cursist militaire basisvaardig-

heden aan te leren en fysiek en mentaal in een betere staat te brengen. 

Na de AMOL zal de cursist zijn rode baret ontvangen en is dan luchtmobiele 

militair. De opleiding wordt gegeven door instructeurs van de Luchtmobiele 

Brigade; dit gebeurt onder het toeziend oog van instructeurs van het KCT. 

Vooropleiding (VO) 

Voor 2013 was de VO een opleiding waar burgers een militaire basis legden en 

militairen hun vaardigheden opfristen, ook stond het opbouwen van een onder-

linge band centraal. In de hedendaagse VO is het de bedoeling dat de vaardig-

heden worden opgefrist en een fysieke start wordt gemaakt. Steeds nog staat 

het creëren van een onderlinge band centraal. 

De vooropleiding eindigt met een testweek. Tijdens de testweek wordt gekeken 

of de cursist het juiste niveau heeft bereikt om aan de ECO te beginnen. De 

testweek eindigt met de zogenaamde Relatie Informatie Dag Commando Oplei-

ding (RIDCO). Op deze dag worden ouders of relaties uitgenodigd en wordt hun 

uitgelegd wat zij de komende acht weken kunnen verwachten, wanneer de 

cursist de elementaire commando-opleiding ondergaat. 

Elementaire commando-opleiding (ECO) 

Na de VO volgt de ECO van 8 weken. Behalve dat vaststaat dat de ECO een 

van de zwaarste opleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht vormt, is er 

relatief weinig over bekend bij de buitenwereld. Wel doen er talloze verhalen 

de ronde en zijn er geruchten. Met het niet bekendmaken van het opleidings-

programma probeert men te voorkomen dat de 'cursist' zich mentaal en ook 

lichamelijk op de zware training voorbereidt. De fysieke en mentale trainingen 

in de ECO worden gevolgd vanuit het tentenkamp Bakhuis - Roozeboom in de 

bossen tussen Rucphen en Roosendaal. Onderdelen van de opleiding zijn onder 

meer tactische oefeningen, schieten, kaartlezen, navigeren, overleven, marsen 

en speedmarsen. De fysieke en mentale trainingen worden telkens onderbro-

ken door theoretische lessen en sportlessen op de kazerne. Ook wordt geoe-

fend in klimwerk in Marche-les-Dames en wordt er veel in de Biesbosch ge-

traind. Gedurende de tactische eindoefening worden alle onderdelen van het 

commandowerk in de praktijk getest. Het gaat dan om onder meer commando-

voering, verkenning, isolatie, ondervraging en ongezien acties uitvoeren en 

weer ongezien terugkeren. 

De ECO eindigt met de "afmatting", waarbij in vijf dagen ruim 200 km te voet 

moet worden afgelegd. Onderweg worden allerlei opdrachten uitgevoerd. De 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_krijgsmacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rucphen_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marche-les-Dames
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Biesbosch
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afmatting eindigt met de "commandantenmars", een laatste mars van 25 km 

met extra zware bepakking. Aan het einde hiervan worden de aspirant-

commando's aan de poort van de Engelbrecht van Nassau-kazerne onder luid 

applaus opgewacht door hun instructeurs en ouders/relaties. Wie de ECO met 

goed gevolg afrondt, ontvangt de groene baret en is (tijdelijk) commando. 

Draagrecht groene baret 

In september 2010 is formeel een wijziging ingetreden ten aanzien van het 

draagrecht van de groene baret. Na afronding van de Elementaire Commando 

Opleiding (ECO) wordt door of namens commandant-KCT de groene baret uit-

gereikt en een certificaat. Dit certificaat geeft de militair in opleiding tijdelijk 

het draagrecht van de groene baret. Dit tijdelijke draagrecht van de groene 

baret is voorwaarde om de Voortgezette Commando Opleiding (VCO) te volgen. 

Na het met succes voltooien van de VCO wordt het tijdelijke draagrecht van de 

groene baret omgezet in een permanent draagrecht. Indien de VCO anders dan 

om medische redenen vervroegd wordt beëindigd, zal de militair in opleiding 

het draagrecht worden ontnomen, ongeacht de reden van vervroegde beëindi-

ging. Indien de commandant-KCT daartoe termen aanwezig acht, kan hij in 

individuele gevallen besluiten, bij wijze van rechtspositionele maatregel, het 

draagrecht van de groene baret te ontnemen. Deze bevoegdheid kan hij niet 

aan anderen overdragen. 

Tijdelijke ontneming draagrecht 

De commandant-KCT kan besluiten het draagrecht van de groene baret tijdelijk 

te ontnemen indien het aan de schuld van de militair is te wijten dat hij niet 

heeft voldaan aan de jaarlijkse FIT-eisen en de voor commando’s geldende 

eisen van de basis militaire vaardigheden. De betrokken militair herkrijgt het 

draagrecht, zodra hij alsnog heeft voldaan aan voornoemde eisen. 

Bijzonder draagrecht 

Commandant-KCT draagt, indien niet commando-gebrevetteerd, voor de duur 

van zijn functievervulling de groene baret.  

Voortgezette commando-opleiding (VCO) 

Na de elementaire opleiding volgt de voortgezette commando-opleiding (VCO). 

Hierin wordt de commando verder specialistisch opgeleid tot 'sniper' (sluip-

schutter), 'demspec' (explosieve), 'comspec' (communicatie) of 'medic' (ge-

wondenverzorger). In aparte cursussen wordt een groot aantal onderwerpen 

behandeld, waaronder special reconnaissance (SR) en Direct Action (DA) met 

technieken als hinderlagen en overvallen. Ook wordt de commando opgeleid 

om met volledige uitrusting per parachute ongezien in een gebied te infiltreren. 

De VCO wordt afgesloten met een twee weken durende module special operati-

ons in urban terrain (SOUT), oftewel speciale operaties in stedelijk gebied. 
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Na afloop is de commando individueel opgeleid tot 'commando speciale opera-

ties' en kan hij instromen in een van de vier commandotroepencompagnieën. 

Daar zal men op den duur ook de contraterreuropleiding (CT) volgen. 

De totale opleidingsduur bedraagt 16 maanden. 

Wedde 

Omdat andere werkgevers met succes KCT-leden wierven met aantrekkelijker 

arbeidsvoorwaarden, moest het ministerie van Defensie maatregelen nemen 

om deze uitstroom van personeel tot staan te brengen. In 2008 was de onder-

bezetting in het korps zo groot geworden dat de wedde door middel van een 

'bindingspremie' met 20 tot 30 procent moest worden verhoogd. Korporaals, 

sergeanten en luitenants krijgen 30 procent bovenop de wedde. Sergeant-

majoors, adjudanten, kapiteins en majoors 20 procent. 

Enkele bekende leden van het korps 

 Marco Kroon, majoor, Ridder der Militaire Willems-Orde der vierde klasse 

 Otto van Wiggen, oud-Korpscommandant 

 Jan Gualthérie van Weezel, verzetsstrijder, eerste Korpscommandant en 

hoofdcommissaris van de politie 

 Raymond Westerling, commandant Speciale Troepen tijdens de politione-

le acties in Nederlands-Indië 

 Gijs Tuinman, majoor, Ridder der Militaire Willems-Orde vierde klasse 

 

Wageningen 5 mei 2016 

Mogelijk onder invloed van de lange wachttijden in voorgaande jaren waren er 

dit jaar slechts vier deelnemers uit het Limburgse, te weten, Wim Crommen-

tuijn, Frans Janssen, Wim Hutjens en Wim Selen. Jammer, in voorgaande jaren 

waren we minimaal met 16 personen. 

Bij aankomst op het terrein van de universiteit  werden wij vóór de stand van 

Cees Hoogeveen begroet door André, de CC van de 103 cotrcie, deze kwam het 

bevrijdingsfeest vieren met vrouw en kind. Daar werden we ook verwelkomt 

namens Cov-Gelderland en kregen wij bonnen voor een drankje en een lunch-

pakket. De Groene baretten waren in grote getallen aanwezig. Het weer was 

niet te warm, maar vooral droog. 

Tot het tijdstip van opstellen waren we in de gelegenheid oude bekenden te 

begroeten. Her en der in de tent kwam het tot geanimeerde gesprekken tussen 

oud-commando's die elkaar al weer een jaar hadden moeten missen. Voor dit 

soort van hereniging is Wageningen, door zijn centrale ligging, bij uitstek ge-

schikt. Ieder jaar weer is het fijn om oude maten en vrienden te ontmoeten in 

de tijd voor het defilé. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marco_Kroon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Wiggen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Gualth%C3%A9rie_van_Weezel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Westerling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijs_Tuinman
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Opstellen voor het defilé om 15.00 uur. We vroegen ons af of de organisatie 

iets had geleerd van de klachten met betrekking tot de lange wachttijd. In 

voorgaande jaren waren wachttijden van 90 minuten geen uitzondering, wat 

voor onze oude botten wat veel werd. Mogelijk door een andere indeling startte 

het defilé voor ons om 15.35 uur, wat een opluchting.  

Als afdeling Limburg hadden wij ons voorgenomen, dat dit onze laatste deel-

name zou zijn, wanneer er geen einde kwam aan de overdreven lange wacht-

tijden. 

Na het defilé liepen we naar de parkeerplaats om de auto op te halen. Dit was 

niet makkelijk, maar gelukkig hadden we een postduif in ons midden. Die 

bracht ons perfect tot bij de auto. Tijden de wandeling spraken inwoners van 

Wageningen ons aan en nodigden ons uit op een kop koffie bij hun thuis. Wij 

aanvaardden deze uitnodiging maar wat graag. Na een geanimeerd gesprek 

over het herdenken van de bevrijding en het herdenken nam onze gastvrouw 

enkele foto's als herinnering voor ons. Gastvrijheid staat bij de inwoners van 

Wageningen hoog in het vaandel. 

Na onze gastgevers hartelijk te hebben bedankt gingen we verder met de zoek-

tocht naar onze auto, maar zoals gezegd, deze werd snel gevonden. We gingen 

huiswaarts. Ter afsluiting van de dag gingen hebben we in Kessel gezamenlijk 

een hapje gegeten bij het Wok-restaurant. 

Rest ons alleen nog een woord van dank aan Cov-Gelderland die de organisatie 

van hun kant goed op orde hadden, zoals we van hun gewend zijn. Tot 2017. 
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Onze delegatie bij de afmars van het Universiteitsterrein. Trots in het gelid. 

Tijdens het defilé. Uit alle hoeken van het land is het Korps vertegenwoordigd 

tijdens de herdenking. Zo te zien liep iedereen netjes in de pas. Onze mannen 

kregen veel bijval vanuit het publiek. De Nederlanders zijn trots op hun Korps 

en wij zijn trots vanwege het feit dat men trots op ons is. 
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