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Administratieve informatie 
 

Deze publicatie is een uitgave van het Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre (KCGM) te 
Amersfoort en vervangt het handboek 7-31/A (Pantserinfanterie bereden optreden niveau II/III). 

Met het uitkomen van dit HB 7-35A komt het HB 7-31A voor wat betreft het niveau III optreden 
dan ook te vervallen. 
 
Correspondentie over dit HB 7-35A Pantserinfanteriepeloton kan worden gericht aan: 

 
Kenniscentrum grondgebonden manoeuvre 
Bureau pantserinfanterie 

MPC 52A 
Postbus 3003 
3800 DA Amersfoort 

 
 
U kunt ook mailen naar:  

 
OTCMAN.KCEN.GM.PAINF@mindef.nl 
 
 
Overname van delen uit het HB 7-35A Pantserinfanteriepeloton is toegestaan, mits met 
bronvermelding.  

mailto:OTCMAN.KCEN.GM.PAINF@mindef.nl
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Sectie 1 Inleiding 

 Algemeen 

1101 Voor u ligt het handboek pantserinfanteriepeloton bereden en uitgestegen optreden. 

1102 In dit document zijn de eerste ervaringen met het infanteriegevechtsvoertuig (igv) 
verwerkt en is er een vertaling gemaakt van de meest recente bovenliggende 
doctrinepublicaties. 

1103 Pantserinfanterie eenheden hebben hun waarde in de afgelopen decennia tijdens diverse 
missies bewezen. 

1104 Pantserinfanterie eenheden zijn gevechtseenheden bestaande uit gepantserde 

gevechtsvoertuigen met een geïntegreerd hoofdwapensysteem, genoemd de 
voertuigcomponent en een infanteriegroep, genoemd de infanteriecomponent. Door de 
diverse inzetmogelijkheden van de pantserinfanterie (bereden, uitgestegen, te voet en 
gescheiden) zijn deze eenheden uitstekend geschikt om een breed scala aan activiteiten en 
taken, binnen het gehele geweldspectrum, uit te voeren. 

1105 De kracht van de pantserinfanterie is de combinatie van het bereden en het uitgestegen 

deel die geïntegreerd optreden en elkaar in de uitvoering van de opdracht versterken. Het 
gevechtsvoertuig beschermt de infanteriecomponent en de infanteriecomponent beschermt 
het gevechtsvoertuig. 

1106 Pantserinfanterie eenheden treden in beginsel zoveel en zo lang als mogelijk bereden op. 
Hiermee wordt de bescherming, vuurkracht, mobiliteit en snelheid van het 
infanteriegevechtsvoertuig optimaal gebruikt. 
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Sectie 2 Doelstelling en doelgroep 

 Doelstelling 

1201 Het handboek pantserinfanteriepeloton bereden en uitgestegen optreden is de primaire 
bron voor het optreden van het pantserinfanteriepeloton. Het handboek biedt de lezer een 
inzicht in het optreden van het  pantserinfanteriepeloton. Met het uitkomen van dit HB 
komt het HB 7-31A voor het niveau III te vervallen. 

 Doelgroep 

1202 Het handboek is primair bedoeld voor commandanten van het pantserinfanteriepeloton. 
Secundair ondersteunt de publicatie opleiding en training van pantserinfanterie eenheden. 
Daarnaast verschaft het HB inzicht in het pantserinfanterie optreden niveau III voor 

functionarissen die hiermee in aanraking komen of hier meer over willen weten. 
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Sectie 3 Doctrinestructuur 

1301 Het HB pantserinfanteriepeloton bereden en uitgestegen optreden niveau III maakt 
onderdeel uit van de CLAS (Commando landstrijdkrachten) doctrinepublicaties binnen de 
Koninklijke Landmacht. De figuur hieronder geeft de plaats van het handboek en de relatie 
met de overige doctrinepublicaties weer. 

 

Figuur 1.0 Plaats van het HB 7-35 binnen de CLAS doctrinepublicaties 
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Sectie 4 Leeswijzer 

1401 Het handboek bestaat uit acht hoofdstukken. Na dit introductie hoofdstuk is het HB 
opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

1402 Hoofdstuk 2 (Algemeen) 

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene aspecten van het pantserinfanteriepeloton. Hierin 
worden de operationele omgeving en de organisatie van het bataljon (en BG), cie (en 

team) en painfpel, beschreven. Daarnaast worden de principes en beginselen zoals in 
bovenliggende doctrines beschreven tot op het pelotonsniveau vertaald. Aan de hand van 
de functies van militair optreden wordt voor het peloton relevante informatie verstrekt, 
zodat de pelotonscommandant dit kan gebruiken bij zijn besluitvorming en bevelvoering. 
Afsluitend worden de procedures op pelotonsniveau beschreven die in alle taken nodig zijn 
voor de uitvoering van opdrachten. 

1403 Hoofdstuk 3 t/m 6 (Offensief, defensief, stabiliserend en voorwaardenscheppend optreden) 

Deze hoofdstukken beschrijven de taken die nodig zijn om opdrachten uit te voeren. Aan 
het begin van ieder hoofdstuk worden inleidend de doelstelling, de principes en de 
ruimtefactoren beschreven. 

1404 Hoofdstuk 7 (Optreden onder diverse omstandigheden) 

Volgt 

1405 Hoofdstuk 8 (Index) 

Het handboek sluit af met een indexering waarin alle begrippen zoals deze gebruikt worden 
in het handboek zijn opgenomen. De indexering geeft aan waar de omschrijving in het 
handboek terug te vinden is. 
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Hoofdstuk 2 Algemeen 
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Sectie 1 De operationele omgeving 

 Dreiging 

2101 De pantserinfanterie treedt op tegen een grote verscheidenheid in dreigingen. Hierin treden 
één of meerdere statelijke of niet-statelijke actoren op met hedendaagse bewapening, 
uitrusting en tactieken (o.a. Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN), 
Electronic Warfare (EW), Improvised Explosive Device (IED). Een vijand treedt regulier of 
irregulier (asymmetrisch) op in de hedendaagse (verstedelijkte) omgeving. 

2102 Regulier. De pantserinfanterie wordt bij een reguliere optredende vijand (bij voorkeur 

geïntegreerd) ingezet tegen een gemechaniseerde vijand. 

2103 Irregulier. Bij een irregulier optredende vijand wordt de pantserinfanterie (geïntegreerd) 

ingezet wanneer de dreiging een bepaalde bescherming vereist voor eigen eenheden of 
wanneer de vijand beschikt over (gepantserde/gevechts) voertuigen. Ook kan de 
pantserinfanterie ingezet worden met als doel de vijand te ontmoedigen of wanneer 
escalatie met zwaardere middelen te verwachten is.  

 Omgeving 

2104 De omgeving waarin de pantserinfanterie haar werk doet is ‘amongst the people’. Deze 
omgeving  heeft de volgende algemene (f)actoren: 

 verstedelijkt gebied 
 bevolking 
 bewapende en onbewapende actoren 
 complex 
 multinationale omgeving met diverse Internationale Organisaties (IOs)/ 

Niet Gouvernementele Organisaties (NGO) en andere enablers 

 onvoldoende veiligheid 
 beperkte middelen en voorzieningen 
 media 
 informatieomgeving (cyber) 
 potentiële Toxic Industrial Materials (TIM) objecten 

 Omstandigheden 

2105 De pantserinfanterie treedt op onder de omstandigheden en of combinaties van 
omstandigheden: 

 koud/warm weer  

 verminderd zicht/duisternis 
 optreden in bossen 

 optreden in verstedelijkt gebied 
 optreden in woestijnachtig gebied of savanne 
 optreden in bergachtig terrein 
 optreden in open terrein 
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 Doelen 

2106 De doelen waartegen de pantserinfanterie optreedt zijn divers. Hieronder een grove 
indeling/overzicht van de doelen die de pantserinfanterie in haar omgeving kan 
tegenkomen: 

 voertuigen 

o tanks  
o gevechtsvoertuigen 
o (on)gepantserde transportvoertuigen 
o civiele voertuigen al dan niet bewapend 

 vliegtuigen en helikopters 
o (gevechts)vliegtuigen 
o (gevechts)helikopters 

o onbemande vliegende systemen (Unmanned Aircraft Systems, UAS) 
 infrastructuur 

o geïmproviseerde versterkte opstellingen 
o gevechts-/vuurposities 
o gebouwen/bunkers 

 personeel 

o militairen 
o irreguliere vijand 
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Sectie 2 Relatie activiteiten, taken en TTPs 

 Samenhang 

2201 Er bestaan binnen de NAVO vier campagnethema’s. Deze campagnethema’s helpen om 
begrip te krijgen over de aard, opzet en uitvoering van operaties. Deze vormen de 
afbakening van militaire inspanningen in een conflictsituatie.  

Binnen de campagnethema’s wordt militaire inzet vorm gegeven door het uitvoeren van 
tactische operaties. We onderscheiden de offensieve operatie, de defensieve operatie en de 
stabiliserende operatie. De tactische operatie wordt met gebruik van de manoeuvrevormen 

en door het toewijzen van activiteiten vorm gegeven (Zie HB Tactical operations).  
 
Activiteiten (tactical activities) vormen de basis voor het militair optreden van een 
battlegroup. Deze kunnen worden uitgevoerd binnen alle soorten tactische operaties. 

Activiteiten zijn gegroepeerd in vier categorieën: offensieve, defensieve, stabiliserende en 
voorwaardenscheppende activiteiten (zie HB Tactical Activities).  
 

Door taken (tactical tasks) toe te wijzen aan eenheden worden activiteiten gerealiseerd. De 
taken worden in de regel aangeduid met mission tasks verbs. We onderscheiden offensieve, 
defensieve, stabiliserende en voorwaardenscheppende taken. 

 

Figuur 2.0 Uitvoering van taken binnen het landoptreden 
 

Taken kunnen binnen alle activiteiten van een bataljon (of battlegroup)/ 

pantserinfanteriecompagnie (of team) in verschillende tactische operaties binnen ieder 
campagnethema worden uitgevoerd. De taken voor het pelotonsniveau staan verderop in 
dit HB beschreven. Taken worden op haar beurt uitgevoerd door het toepassen van 
Tactieken, Technieken en Procedures (TTPs).  

 Begrippen 

2202 Deze paragraaf geeft uitleg van de diverse begrippen die gebruikt worden om opdrachten 
uit te voeren. De verschillende begrippen passen wel vaak bij een bepaald niveau, maar 
zijn niet niveau gebonden 

Activiteiten (Tactical activities). Op het tactische niveau krijgen eenheden concrete 
opdrachten die zij uitvoeren door activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten vormen de 
basisbouwstenen voor het militair optreden in de landomgeving. 
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Taken (Tactical tasks). Door het toewijzen van taken worden activiteiten gerealiseerd. 

De taken worden in de regel aangeduid met mission tasks verbs1.  
 
Tactieken, Technieken en Procedures (TTPs) is de verzamelterm waarin de uitvoering 
van taken wordt beschreven. 

 
Tactiek is de manier van aanwending van een middel teneinde een doelstelling te 
realiseren. 
 
Technieken zijn niet voorschrijvende manieren of methoden die worden gebruikt om taken 
uit te voeren. Commandanten baseren de beslissing om een bepaalde techniek te 
gebruiken op hun beoordeling van de situatie. Voorbeeld formatie of wijze van verplaatsen, 

soort opstelling. 
 
Procedures zijn standaard, gedetailleerde stappen die voorschrijven hoe specifieke taken 
uit te voeren. Zij bestaan gewoonlijk uit een reeks stappen in een bepaalde volgorde. 

Procedures zijn voorschrijvend; ongeacht de omstandigheden, worden ze uitgevoerd op 
dezelfde wijze. Technieken en procedures zijn het laagste niveau van doctrine. Ze zijn vaak 

gebaseerd op apparatuur en zijn specifiek voor bepaalde soorten eenheden. (Voorbeeld: 
functiecontroles, vuren)  
 
Skills and Drills. Een skill is een vaardigheid/handeling van een individu. Een drill is een 
automatische/onmiddellijke (re)actie. Soms vereist de situatie direct vuur en beweging om 
te overleven (contactdrill).  De eenheid heeft vaste afspraken die veelvuldig getraind zijn. 
Ieder individu kent daarbij zijn of haar rol en handelingen. De actie kan worden uitgevoerd 

zonder besluitvormingsproces en met minimale aanwijzingen van de commandant.  

 Voorbeeld relatie activiteiten, taken en TTPs  

2203 Hieronder wordt een voorbeeld gegeven om de verschillende begrippen in onderlinge 

samenhang duidelijk te maken. Het betreft slechts een voorbeeld en is derhalve niet 
volledig. De activiteit aanval kan worden opgebouwd uit de volgende taken, technieken, 
tactieken en procedures: 

Toe te passen taken (een eenheid kan dus meerdere taken opgedragen krijgen om een 
activiteit uit te voeren): 
 de verkenning 

 het verzamelgebied 
 de verplaatsing 
 de vuurbasis 
 de opstelling 
 de aanval 
Toe te passen tactieken 
De commandant kan hierbij kiezen om de vijand te omvatten, te doorbreken (niet zijnde 

manoeuvrevorm) etc. 
De volgende technieken kunnen worden toegepast: 

 bereden 
 te voet 
 uitgestegen 
 geëchelonneerde formatie 

 verspreide formatie 
 doorgaande beweging 
 sprongsgewijs 
De volgende procedures kunnen van toepassing zijn: 
 commandovoering 
 functiecontroles 
 vuren 

  

                                                 
1 Zie AAP 39/ APP 6C 
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Sectie 3 Principes, grondbeginselen en tactiek 

 Algemeen 

2301 De Koninklijke Landmacht hanteert twee op filosofie en principes gebaseerde methoden:  

 het (kunnen) toepassen van de manoeuvrist approach 
 het (kunnen) toepassen van opdrachtgerichte commandovoering  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de betekenis van de manoeuvrist approach en opdrachtgerichte 
commandovoering en de toepassing van grondbeginselen en tactiek voor het 

pelotonsniveau.  

 Manoeuvrist approach 

2302 De manoeuvrist approach is de benaderingswijze van operaties die beoogt een vijand te 
verslaan door het breken van zijn morele en fysieke cohesie -zijn vermogen om te vechten 
als een effectief en samenhangend geheel- in plaats van hem stapsgewijs fysiek uit te 
schakelen. Deze benaderingswijze legt naast het aangrijpen van de fysieke component 
extra nadruk op het begrijpen en aangrijpen van de conceptuele en mentale component 
van militair vermogen van een vijand. Deze benadering is niet alleen toepasbaar op een 
vijand, maar ook op andere doelgroepen binnen een complexe omgeving. Het beïnvloeden 

van perceptie en het breken of beschermen van cohesie en wil zijn hierbij essentieel2. 

2303 De manoeuvrist approach vormt samen met opdrachtgerichte commandovoering (mission 
command) het leidend beginsel voor het optreden bij operaties, gevechten en 
gevechtsacties. Het vormt de basis van het huidige optreden. De manoeuvrist approach 
legt de nadruk op het richten van de eigen kracht en kwaliteiten op de zwakten en 
kwetsbaarheden van de vijand door continu en systematisch toe te slaan op plaatsen waar 

hij het niet verwacht en kwetsbaar is en op de momenten dat hij dat het minst verwacht. 

2304 De toepassing van de manoeuvrist approach vraagt van het peloton dat het bekwaam is in: 

 het begrijpen van de context 
 beïnvloeden van gedrag 
 verkrijgen en behouden van initiatief 
 breken van cohesie (samenhang) en wil 
 beschermen van eigen cohesie en wil 

 Opdrachtgerichte commandovoering (Mission Command)  

2305 Naast de manoeuvrist approach is opdrachtgerichte commandovoering (OGC) het tweede 

leidende beginsel voor operationeel en tactisch optreden. Opdrachtgerichte 
commandovoering gaat uit van decentralisatie van bevoegdheden voor de uitvoering van 

alle militaire taken, waarbij eenheid van inspanning gehandhaafd blijft. Vanwege de te 
verwachten chaos en frictie kunnen besluiten over de uitvoering het best worden genomen 
door het niveau dat het meest direct betrokken is bij de uitvoering van de operatie. De staf 
zorgt voor een gezamenlijk beeld van de omgevingsfactoren en actoren die invloed kunnen 
uitoefenen op de operatie. Door decentralisatie voelen ondergeschikten zich bovendien 

betrokken en groeit het vereiste wederzijds vertrouwen en begrip van commandanten in de 
hele bevelsketen. Maar ook bij delegatie van bevoegdheden blijft de commandant 
eindverantwoordelijk: hij blijft zowel verantwoordelijk voor zijn eigen handelen als dat van 
zijn ondergeschikten 

  

                                                 
2 zie voor gedetailleerde beschrijving DP 3.2 
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2306 Het belangrijkste kenmerk van opdrachtgerichte commandovoering is dat vooral wordt 

opgedragen "wat" er moet worden bereikt. Daardoor kunnen (onder)commandanten, op 
basis van een zekere mate van vrijheid van handelen zelf initiatieven ontplooien met 
betrekking tot het "hoe". Ondercommandanten moeten gebruikmaken van elke 
mogelijkheid om het intent van de hogere commandant te helpen verwezenlijken. Hoewel 

opdrachtgerichte commandovoering een leidend principe is, geldt voor de lagere tactische 
niveaus dat er meer invulling gegeven wordt aan het hoe (how), waardoor er minder 
vrijheden zijn dan op de hogere niveaus. 

2307 Opdrachtgerichte commandovoering is een wijze van commandovoering die tegenover 
taak- of uitvoeringsgerichte commandovoering staat. Bij laatstgenoemde 
commandovoering geeft de commandant min of meer gedetailleerd aan hoe een opdracht 
moet worden uitgevoerd. Daardoor wordt de vrijheid van handelen van 

(onder)commandanten bij voorbaat beperkt. Vooral op lagere tactische niveaus, bij 
onervaren eenheden en/of onervaren ondercommandanten kent de commandovoering vaak 

meer taak- of uitvoeringsgerichte aspecten. 

2308 Opdrachtgerichte commandovoering ondersteunt de manoeuvrist approach en het denken 
in effecten aan de hand van vijf uitgangspunten: 

 het intent moet helder worden gecommuniceerd 

 het is noodzakelijk het intent van een hogere commandant te begrijpen  
 het is de verantwoordelijkheid van de ondercommandanten om invulling te geven aan 

dit intent. 
 een ondercommandant moet voldoende middelen en bevoegdheden krijgen om zijn 

opdracht te kunnen uitvoeren.  
 besluiten moeten tijdig worden genomen.  

 Grondbeginselen 

2309 De dertien grondbeginselen van militair optreden (principles of operations) in de 
landomgeving die binnen de Nederlandse krijgsmacht worden gebruikt, zijn regels van 

fundamentele aard waaraan een operatieconcept en een operatieplan worden getoetst. De 
grondbeginselen zijn van toepassing op de inzet van militaire middelen op strategisch, 
operationeel en tactisch niveau: 

 behoud van moreel (maintenance of morale) 
 bewegingsvrijheid (freedom of movement) 
 concentratie (concentration of force) 
 doelgerichtheid (selection and maintenance of the aim) 

 economisch gebruik van middelen (economy of effort) 
 eenheid van inspanning (unity of effort) 
 eenvoud  (simplicity) 
 flexibiliteit (flexibility) 
 initiatief (initiative) 
 legitimiteit (legitimacy) 

 veiligheid (security) 

 verrassing (surprise)  
 voortzettingsvermogen (sustainability) 
 
Het gebruik van grondbeginselen tijdens planning en uitvoering vergroten de kans op 
succes. Hieronder zijn de voor het pelotonsniveau meest voorkomende grondbeginselen 
beschreven met een korte toevoeging van de toepasbaarheid. Voor de beschrijving van de 

overige grondbeginselen wordt verwezen naar hoger liggende doctrine publicaties. 

2310 De commandant zal het gebruik van de grondbeginselen tegen elkaar moeten afwegen. Zo 
dient de commandant er rekening mee te houden dat een zeer verassend plan weleens te 
complex kan zijn om uit te voeren, waardoor het beginsel eenvoud direct vervalt. De 
commandant moet zich bewust zijn van de consequenties van gemaakte keuzes. 
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2311 Initiatief (initiative); Commandanten moeten steeds proberen vrijheid van handelen te 

verkrijgen en te behouden. Dit kan door het initiatief (over) te nemen, oftewel door eerder 
en sneller te handelen in plaats van te reageren op acties van andere partijen. Alleen dan is 
het verkrijgen van voorsprong mogelijk en kunnen situaties in het eigen voordeel worden 
omgezet. Hiervoor is een leiderschapsstijl nodig die het nemen van initiatief aanmoedigt en 

het nemen van bewuste risico’s toelaat. 

Toepasbaarheid 
Voorziet mijn plan erin dat ik het initiatief kan (her)nemen om vrijheid van handelen te 
behouden? Een commandant kan het initiatief nemen door bepaling van plaats, tijd, 
hanteren tempo en snelheid. Wanneer de eenheid bijvoorbeeld gebonden raakt zal hij 
moeten proberen de vrijheid van handelen te herwinnen. Zo kan de tweede sectie 
bijvoorbeeld afstand houden ten opzichte van de eerste, zodat het peloton het initiatief 

altijd kan (her)nemen. 

2312 Concentratie (concentration of force); Het is noodzakelijk om op het juiste tijdstip en op 

de juiste plaats een zwaartepunt te vormen, om een overwicht te verkrijgen op de vijand 
teneinde het gestelde doel te bereiken. Concentratie van eenheden betekent een 
doelbewuste keuze voor de inzet van schaarse capaciteiten. Concentratie betekent 
overigens ook dat men een relatieve lage concentratie van eenheden op een andere plaats 

of een ander moment accepteert. Toepassing van dit grondbeginsel in de praktijk vergt 
flexibiliteit van een commandant en zijn staf. 

Toepasbaarheid 
Concentreer ik mijn middelen op de zwakte van de vijand? 
Door concentratie van middelen kan de eenheid numeriek overwicht creëren op de plek 
waar hij sterker wil zijn dan de vijand. Hierbij focust de eenheid zich op het concentreren 
van zijn middelen ter ontwrichting van de vijand daar waar hij zwak is. De commandant 

maakt een duidelijke keuze om zijn kracht in te zetten tegen de zwakte van de vijand. 

2313 Veiligheid (security); Inzet van militairen vindt plaats in een risicovolle omgeving. Zonder 

maatregelen kan dat leiden tot onacceptabele verliezen, waardoor de gestelde doelen niet 
meer haalbaar zijn en het draagvlak afbrokkelt. Daarom is een zekere mate van veiligheid 
essentieel. Veiligheid van eigen eenheden is echter geen doel op zich; de uitvoering van de 
opdracht blijft centraal staan. Veiligheid voor effectenbrengers is gelegen in snelheid, 
onvoorspelbaarheid en fysieke bescherming van eigen middelen. Dit geldt ook voor 

middelen die de commandovoering ondersteunen en voor operationele informatie. 

Toepasbaarheid 
Heb ik maatregelen genomen om de veiligheid van mijn eenheid te garanderen? Veiligheid 
is een essentiële voorwaarde voor het behoud van eigen middelen en de vrijheid van 
handelen. Het peloton kan veiligheid waarborgen door het nemen van actieve en passieve 
maatregelen. 

 

 

2314 Verrassing (surprise); bereikt een eenheid door op een niet voorziene plaats, tijd en/of 
wijze op te treden. Verrassend optreden kan de uitvoering van een (gevechts)actie in eigen 
voordeel beslissen. Bovendien kan het de numerieke nadelen van een fysieke minderheid 

compenseren. Verrassing heeft ten doel de vijand uit het evenwicht te brengen, waardoor 
het initiatief in eigen handen blijft of komt. 

2315 Eenvoud (simplicity); De snelle opeenvolging van gebeurtenissen, de complexiteit van het 
militaire optreden en de tegenwoordig altijd aanwezige vloedgolf aan informatie, maken 
chaos, stress en frictie onvermijdelijk. Ondubbelzinnige, duidelijke en in de praktijk 
bewezen procedures, eenvoudige plannen en duidelijke opdrachten verhogen de kans op 

succes tijdens de uitvoering van een operatie. 

  

Sun Tzu: 

‘Het is het beste het eigen leger, bataljon, de eigen compagnie of vijfmanseenheid 

intact te houden; het vernietigen van de vijand is slechts een tweede keuze’. 
(Sun Tzu, De kunst van het oorlog voeren) 

 

 



21 

 

Toepasbaarheid 

Is het plan eenvoudig, waardoor iedereen weet wanneer wat te doen en fratricide wordt 
voorkomen? Pantserinfanterie eenheden treden op in een omgeving waarin chaos, frictie en 
stress onvermijdelijk zijn. De omgeving met deze factoren en het eigen verband waarin de 
painf optreedt zijn complex. Optreden volgens bekende en vaststaande  procedures, 

eenvoudige plannen en duidelijke opdrachten verhogen de kans op succes tijdens de 
uitvoering.  

 Tactiek 

2316 Omschrijving tactiek 

Tactiek is de manier van aanwending van een middel teneinde een doelstelling te 
realiseren3 Door het toepassen van tactiek is de eenheid in staat om: 
 de wil van de vijand breken of de fysieke samenhang verbreken 
 de eigen wil op te leggen aan de vijand 

2317 Ken uw vijand (begrijpen van de situatie) 

Om tactiek toe te passen en te bepalen hoe de middelen worden ingezet om een doel te 
behalen is het van belang om te weten of een (op argumenten gebaseerde) inschatting te 
maken die aangeeft hoe de vijand zal optreden. Dit kan op basis van gevalideerde 
inlichtingen van het hogere niveau of door aannames te maken. De commandant zal 
zichzelf altijd een aantal vragen moeten stellen:  
 wie is de vijand? 
 wat weet ik van de vijand? 

 wat zou ik doen als ik de vijand was? 
 wat denkt de vijand dat ik ga doen? 
 wat is het effect van mijn handelen op de rest van de omgeving? (ongewenste effecten) 

2318 Tactische principes4: 

 sterker zijn dan de vijand 
Pas als we sterker zijn dan de vijand kunnen we het gevecht winnen. Het is de kunst en 

de uitdaging voor iedere commandant om het ‘aantal’ om te zetten in sterker zijn. De 
commandant zal moeten proberen numeriek overwicht te creëren door de concentratie 
van middelen. 

 verkrijgen en behouden van vuuroverwicht 
Vuuroverwicht wil zeggen dat er zodanig veel vuur wordt uitgebracht dat de vijand 
wordt uitgeschakeld of tenminste zijn wapens niet meer effectief kan inzetten. Met het 
verkrijgen van vuuroverwicht wordt het initiatief behouden of overgenomen. 

 combineren van vuur en beweging 
Vuuroverwicht is niet altijd garantie voor succes. Als het niet mogelijk is de vijand met 
vuur uit te schakelen, zullen we naar een gunstige positie moeten bewegen vanuit waar 
dat wel mogelijk is. Het toepassen van vuur en beweging is essentieel om de vijand te 
verslaan. Vuur en beweging is een principe waarbij één element vuurt (of in staat is om 

te vuren, creëren vuuroverwicht) en het andere element beweegt zodra het andere 
element de vijand onderdrukt met vuur. Het vuren en bewegen kan met een buddy paar 

toegepast worden, maar ook met twee igvn of andere combinaties waarin er altijd 
minimaal één vurend en minimaal één bewegend element is. 

 zekerstellen van vrijheid van handelen 
Vrijheid van handelen biedt een commandant de mogelijkheid het initiatief te behouden 
of het weer terug te krijgen als hij dat kwijt is geraakt. Vrijheid van handelen creëert 
een commandant door het nemen van initiatief (bepaling tijd en plaats, hanteren tempo 

en snelheid) en wordt behouden door bescherming- en beveiligingsmaatregelen. 
  

                                                 
3 Voor deze omschrijving wordt gekozen, omdat in het hedendaagse optreden het niet alleen meer gaat om vechten. Een brede 

omschrijving is daarom op zijn plaats. 
4 Tactiek om te begrijpen, O.P. v. Wiggen, Th. Pollaert, E. Jellema, 2009 2e druk 

Xenophon: ‘The art of war is the art of keeping one’s freedom of action 

(Tactiek om te begrijpen, O.P. v. Wiggen, Th. Pollaert, E. Jellema, 2009 2e druk, blz. 33) 
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Sectie 4 Organisatie 

 Plaats in de organisatie 

2401 Een pantserinfanteriepeloton maakt deel uit van een pantserinfanteriecompagnie (team). 
Een pantserinfanteriecompagnie maakt deel uit van een pantserinfanteriebataljon 
(battlegroup). 

 Het pantserinfanteriebataljon 

2402 Het pantserinfanteriebataljon is een gepantserde gevechtseenheid die in beginsel optreedt 
in brigadeverband. Het neemt daarbij deel aan het gevecht van verbonden wapens. Door 
de combinatie van vuurkracht, mobiliteit en bescherming genereert het pantserinfanterie 
bataljon gevechtskracht. Hierdoor is het in staat tot het uitvoeren van het bewegelijke 

gevecht. Het pantserinfanteriebataljon kan het gevecht in vele terreinsoorten voeren en 
klok rond onder alle zicht– en weersomstandigheden. In het kader van stabiliserende 
activiteiten kan het bataljon binnen alle geweldsniveaus opereren, waardoor 
escalatiedominantie wordt bereikt. Het bataljon kan ook ingezet worden t.b.v. niet-
gevechtstaken zoals nationale operatie, humanitaire assistentie en noodhulp. 

 Organisatiestructuur 

2403 Het pantserinfanteriebataljon bestaat uit drie pantserinfanteriecompagnieën en een 
manoeuvre- en ondersteuningscompagnie.  

 Grootte organisatie 

2404 Het pantserinfanteriebataljon bestaat uit de volgende eenheden: 

 A-Painfcie 

 B-Painfcie 
 C-Painfcie 
 D-Manostcie 
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 Organogram 

 

Figuur 2.1 Organogram pantserinfanteriebataljon 

 Battlegroup (BG) 

2405 Een battlegroup is een samengestelde gevechtseenheid van bataljonsgrootte. De 
samenstelling is sterk afhankelijk van de opdracht en/of missie die uitgevoerd moet 
worden. Verder is de samenstelling ook afhankelijk in welk samenwerkingsverband wordt 
opgetreden. De battlegroup zal bij inzet altijd onderdeel uit maken van een Taskforce die in 

de regel een multinationale samenstelling zal hebben. Afhankelijk van de capaciteiten die 
de internationale partners bijdragen in een dergelijke Taskforce zullen de onder bevel 
gestelde battlegroups (multinationaal) samengesteld worden. 

2406 Naast gevechtseenheden (combat) kan een battlegroup over gevechtssteun (combat 

support) eenheden, gevechtslogistieke (combat service support) eenheden en 
commandovoeringsondersteunende (command support) eenheden beschikken. Hiermee 

wordt gewaarborgd dat de battlegroup over voldoende voortzettingsvermogen beschikt.  

2407 De kern van een battlegroup zal normaliter uit gevechtseenheden bestaan. Dit betekent dat 
de commandant en staf afkomstig zullen zijn van een gevechtseenheid. Afhankelijk van de 
(multinationale) samenstelling van de battlegroup worden er (speciale) stafofficieren en 
stafonderofficieren toegevoegd om de commandant te ondersteunen in besluitvorming en 
gevechtsleiding.  
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 Capaciteiten battlegroup 

2408 De battlegroup kan opgebouwd worden uit de onderstaande capaciteiten. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de verschillende capaciteiten wordt verwezen naar het HB 
Tactical Activities. 

 gevechtseenheden (combat) 

o pantserinfanterie eenheden (mechanized)  
o tankeenheden (armoured)  
o anti-tank eenheden  
o verkenningseenheden  
o lichte infanterie eenheden (light)  
o gemotoriseerde eenheden (motorised)  
o air manoeuvre eenheden  

 gevechtsteun aan de battlegroup (combat support) 
o vuursteun (fire support) 

o geniesteun (engineer support) 
o CBRN bescherming.  
o EOD support  
o luchtverdedigingsteun (air defence) 

o CMI 
o PSYOPS 

 gevechtslogistieke steun (combat service support) aan de battlegroup 
o operationele personeelslogistiek 

 operationele gezondheidszorg 

 personeelsbeheer 

 personeelszorg 
o operationele materieellogistiek 

 bevoorrading 

 onderhoud  

 verplaatsingen  

 infrastructurele ondersteuning 

 logistieke diensten 

 commandovoeringsondersteuning 
o communicatie- en informatiesystemen 
o IM 

 Battlegroup hoofdkwartier 

2409 Bij de organisatiestructuur van een battlegroup hoofdkwartier kan gekozen worden voor 
een cellenstructuur of voor een functionele inrichting (stafsecties S1 t/m S9). 

Bij de eerste bestaat de organisatie voor het hoofdkwartier uit vier cellen (command cell, 
operations cell, environment cell en support cell) en een ondersteunende eenheid. Bij de 
battlegroup vinden de processen “plannen, evalueren en beoordelen activiteiten” en 

“aansturen van activiteiten” plaats in de operations cell5.  

 De battlegroup commandant en zijn staf (secties) 

2410 De battlegroup commandant voert het commando over de battlegroup. Eén van de 

belangrijkste verantwoordelijkheden van de battlegroup commandant is het nemen van 
tijdige en goede besluiten en het geven van leiding aan de uitvoering. Deze 
verantwoordelijkheid is ondeelbaar. Daarnaast is de commandant verantwoordelijk voor de 
bevelvoering en evaluatie van de battlegroup. De commandant battlegroup geeft leiding 
aan, controleert en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 
battlegroup op alle deelgebieden. 

  

                                                 
5 DP 3.2.2 B, Command support in Landoperations 
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2411 De plaatsvervangend battlegroup commandant (plv c-BG) vervangt de commandant 

bij diens afwezigheid en geeft leiding aan de battlegroup staf tijdens de activiteiten. In 
voorkomend geval geeft hij leiding aan de CBRN-kern. De plv c-BG is verantwoordelijk voor 
de aansturing en beheersing van alle stafprocessen, zoals de totstandkoming van het 
operatieplan en de Standard Operating Procedures/Instructions (SOI/SOP). De plv c-BG 

heeft de dagelijkse leiding over de staf en de verantwoordelijkheid om de staf als een team 
te laten optreden. Zijn functioneren bepaalt de kwaliteit van het integrale stafadvies. Om 
dit te kunnen doen, handelt en denkt hij in de geest van de commandant. De plv c-BG is de 
informatiemanager van de battlegroup staf.  

2412 De battlegroup adjudant treedt in beginsel op als commandant van de main 
commandpost. De battlegroup adjudant is adviseur van de battlegroup commandant op het 
gebied van vorming en opleiding (met name tot en met niveau II), discipline en 

personeelszorg. Hij treedt tevens op als mentor van de onderofficieren van de battlegroup.  

2413 Het hoofd sectie S1 is stafverantwoordelijk voor de operationele personeelslogistiek van 
de battlegroup. Hij adviseert zijn commandant over personeelsmanagement, 
personeelszorg en de moreelaspecten van de eenheid. Tevens is hij verantwoordelijk voor 
tolken, vastlegging/archivering, de administratie van (krijgs)gevangenen en de rapportages 
over gewonden en verliezen, onderscheidingen, etc. 

2414 Het hoofd sectie S2 is stafverantwoordelijk voor het inlichtingenproces van de 
battlegroup. Hiermee wordt de commandant ondersteund door te voldoen aan de 
inlichtingenbehoefte in voorbereiding op en uitvoering van operaties van de eenheid. De 
sectie S2 analyseert beschikbare gegevens en informatie en formuleert conclusies met 
betrekking tot de invloed van het weer en terrein op het optreden van de eigen eenheid, 
vijandelijke eenheden en andere relevante actoren. Daarnaast formuleert hoofd sectie S2 
conclusies met betrekking tot de doelstellingen en capaciteiten van de vijand/andere 

actoren en een beoordeling en verwachting van het vijandelijk optreden en/of dat van 
andere actoren. Hij is tevens belast met het aansturen van de specifieke inlichtingen 

verzamelorganen. Daarnaast geeft het hoofd sectie S2 inlichtingenrapportages uit en is hij 
verantwoordelijk voor de analyse en de adviezen bij CBRN/TIM-dreiging en de operationele 
veiligheid van de battlegroup.  

2415 Het hoofd sectie S3 is stafverantwoordelijk voor maken en uitwerken van plannen en 
bevelen van de battlegroup. De sectie S3 draagt zorg voor de ondersteuning van de 

commandant bij zijn commandovoering. De sectie S3 plant, coördineert, integreert, 
synchroniseert en geeft namens de commandant leiding aan de uitvoering van activiteiten. 
Indien nodig worden partiële bevelen (Fragmentary Orders FRAGOs) geproduceerd. Het 
hoofd sectie S3 is tevens verantwoordelijk voor de inzet van liaison en hij is 
stafverantwoordelijk voor de diverse operationele rapportages. Verder adviseert hij de 
battlegroup commandant met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de locatie(s) van 

de battlegroup commandopost.  

2416 Het hoofd sectie S4 is stafverantwoordelijk voor de planning en coördinatie van de 

gevechtslogistiek in de battlegroup. Hierbij is het doel om de noodzakelijke gevechtskracht 
te handhaven. Daarnaast adviseert hij de battlegroup commandant ten aanzien van 
prioriteiten in de gevechtslogistiek en coördineert hij de inzet van de logistieke elementen. 
Indien nodig vindt afstemming plaats met National Support Elements (NSEs), de Host 
Nation (HN) en andere partijen om de logistieke behoefte gedurende de operatie af te 

dekken. Daarnaast draagt het hoofd sectie S4 zorg voor de totstandkoming van diverse 
logistieke rapportages.  

2417 Het hoofd sectie S6 is stafverantwoordelijk voor planning van en de feitelijke inzet van de 
communicatie- en informatiesystemen (CIS) ter ondersteuning van de commandovoering 
en de integrale informatievoorziening in het kader van Command & Control. Verder is hij 
verantwoordelijk voor de te nemen beschermingsmaatregelen op het gebied van 
elektronische oorlogvoering. Hij adviseert de battlegroup commandant op het gebied van 

de inzet van CIS en op grond hiervan ook met betrekking tot de locatie(s) van de 
battlegroup commandopost.  
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2418 Het hoofd sectie S8 is stafverantwoordelijk voor financiële aangelegenheden (o.a. 

contracting, budget, verwerving).  

2419 Het hoofd sectie S9 is stafverantwoordelijk voor de Civiel-Militaire Interactie (CMI). Hij 
adviseert de commandant over de implicaties van alle activiteiten van de battlegroup op de 
relatie met de lokale autoriteiten, de bevolking, IOs, nogs en andere instellingen.  

2420 Het hoofd vuursteunplanning en coördinatie van de battlegroup is stafverantwoordelijk 
voor: 

 adviseren van c-battlegroup m.b.t. vuurplanning en inzet mortieren  
 planning en coördinatie grondgebonden vuursteun  
 planning en coördinatie luchtsteun  
 planning en coördinatie Naval Surface Fire Support (NSFS)  
 coördinatie en integratie van luchtruimgebruikers boven het gebied van 

verantwoordelijkheid (Area of operations, AOO) van de battlegroup 

2421 De Chief Engineer is stafverantwoordelijk voor verantwoordelijk voor de inbreng van het 
MilEng advies, de centrale aansturing van alle MilEng capaciteiten en de coördinatie met 
HN, private military companies (PMC) en IOs betreffende (lokale) resources en kritieke 
infrastructuur.  

2422 Op battlegroup niveau is de Battlegroup Ground Based Air Defence Advisor 

(GBAD)/LO (meestal de commandant van de grootste GBAD eenheid binnen de 
battlegroup) verantwoordelijk voor de inbreng van het GBAD/air space control (ASC) 
advies, de centrale aansturing van alle GBAD capaciteiten en de coördinatie met HN.  

2423 Naast de genoemde stafsecties kan de battlegroup commandant gesteund dan wel 
geadviseerd worden door andere adviseurs, zoals een AD, Air-, Legal-, MilEng-, Medical, 
Provost Marshall, PSYOPS en/of een Public Affairs adviseur.  

 Pantserinfanteriecompagnie 

Een pantserinfanteriecompagnie is een gepantserde gevechtseenheid die in beginsel 
optreedt in bataljonsverband. Een painfcie treedt op in teamverband en voert offensieve, 

defensieve, voorwaarden scheppende, stabiliserende taken uit. Dit kan de compagnie zowel 
bereden, uitgestegen, te voet als gescheiden onder alle weersomstandigheden klok rond. 
De taken kunnen in joint en/of multinationaal verband worden uitgevoerd in het gehele 
geweldsspectrum, in ieder operatiegebied, passend binnen het ambitieniveau van het 
Commando Landstrijdkrachten. 
 

 Organisatiestructuur 

2424 De pantserinfanteriecompagnie bestaat uit drie pantserinfanteriepelotons en een 
compagniestaf. 

 Grootte organisatie 

2425 De pantserinfanteriecompagnie bestaat uit de volgende elementen: 

 compagniesstaf (ciestaf) 
 1-Painfpel 
 2-Painfpel 
 3-Painfpel 

  



27 

 

 Organogram 

 

Figuur 2.2 Organogram pantserinfanteriecompagnie 

 Team 

2426 Een team is een gevechtseenheid van doorgaans gevarieerde samenstelling en kan bestaan 
uit een combinatie van tk- painf- en atpels, mrgp, één of meer Fire support teams (FSTs) 
en een logistiek element. Het team kan, afhankelijk van de opdracht, versterkt worden 
door een gn-ehd /adviseur en andere combat (service) support. 

 Aanduiding van de teamsamenstelling 

2427 Vooraf aan een gevactie vindt de samenstelling van een team plaats. Deze samenstelling 

wordt aangeduid met een drie-cijfer combinatie. 

Deze combinatie geeft aan: 
Het eerste cijfer : het aantal tkpels 
Het tweede cijfer : het aantal painfpels 
Het derde cijfer  : het aantal atpels 
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Figuur 2.3 Voorbeelden van een teamsamenstelling 

 De teamcommandant en zijn staf6 

2428 De teamcommandant (tc) voert het bevel over het team, daarin bijgestaan door de team 
staf. Hij bevindt zich tijdens het gevecht op die plaats waar hij zijn team het best kan 
leiden en zo mogelijk het grootste deel van het actiegebied kan overzien. 

2429 De plaatsvervangend teamcommandant vervangt de teamcommandant bij diens 
afwezigheid, is belast met de logistieke planning binnen het team en geeft leiding aan de 
CBRN kern van het team. Tijdens het gevecht volgt hij de berichtenwisseling op het 
bataljons- en team commandonet. Hij bevindt zich  bij voorkeur tijdens het optreden van 
het team daar, waar hij dat deel van het actiegebied kan waarnemen dat buiten 

waarneming van de teamcommandant valt. 

De plaatsvervangend teamcommandant dient voortdurend op de hoogte te zijn van de 

situatie. Hierdoor is hij in staat: 
 zijn commandant te steunen in het besluitvormingsproces 
 zijn commandant bij het leiden van het gevecht te steunen 
 zijn commandant te vervangen 
 het bataljonsniveau te informeren teneinde de teamcommandant te ontlasten 

2430 De teamsergeantmajoor 

Met zijn opleiding, kennis en ervaring kan de teamsergeantmajoor (CSM) zijn commandant 

in de voorbereiding en uitvoering van gevechtsacties steunen. Hij is tevens belast met:  
 het aan de hand van door de commandant verstrekte richtlijnen voorbereiden van en 

leidinggeven aan de logistieke ondersteuning 
 het leiding geven aan de verplaatsing van de teamgevechtstrein 

 doorgeven van berichten op het team commandonet en het gevechtslogistieke net 
 de logistieke coördinatie met het naast hogere niveau 

 het voorbereiden en indien noodzakelijk verkennen van delen van een opdracht 
 het leidinggeven aan (delen van) een opdracht, bijvoorbeeld het betrekken van een 

verzamelgebied 
 het voorbereiden en uitvoeren van taken als lid van de CBRN kern van het team 
 het voorbereiden en inrichten team cp locatie 

2431 De sergeant-majoor Opn/O&T: 

 vervangt de CSM bij diens afwezigheid 

 neemt deel aan besluitvormingsproces 
 leest het gevecht mee 
 geeft berichten door op het bataljonscommando- en logistieke net 
 houdt personele- en operationele rapportages bij 

 geeft uitvoering aan het opleiding- en trainingstraject van het team  

                                                 
6Taken en rollen kunnen per eenheid verschillen, daar waar deze taken en rollen anders zijn, worden deze beschreven in de voor die 

eenheid geldende SOP/SOI. 
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2432 De onderofficier Team Intel Cell: 

 neemt deel aan besluitvormingsproces 
 treedt op als teaminlichtingenfunctionaris door: 

o het briefen en adviseren aan de tc, pelotonskader, eenheid en verzamelorganen 
waarbij voldaan wordt aan de inlichtingenbehoefte van de tc 

o het tasken van verzamelorganen d.m.v. indicatoren zodat gericht kan worden 
gezocht naar de informatiebehoefte 

o het debriefen van sensoren binnen de eenheid 
 treedt op als veiligheidsfunctionaris binnen de compagnie 

2433 De incidentmanager: 

 adviseert de teamcommandant over de voorbereiding, gebruik en de inzet van de 
verbindingsmiddelen 

 adviseert de teamcommandant over de voorbereiding, gebruik en de inzet van 

commandovoeringondersteuning middelen zoals het Battlefield Management System 
(BMS) 

 configureert juiste BMS gevechtsorganisatie bestand 
 adviseert de teamcommandant over team cp locatie 
 geeft leiding aan het leggen van lijnen binnen het team 

 houdt toezicht op de verbindingsveiligheid in het team 
 distribueert de verbindingsgegevens binnen het team 

2434 Het Fire Support Team (FST) heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 het adviseren van de commandant met betrekking tot de inzet van vuursteun 
(grondgebonden vuursteun, luchtsteun en NSFS) en de daaraan gerelateerde aspecten 

 deelnemen aan het besluitvormingsproces 
 bijdragen aan het operatieplan en bevel 

 samenstellen en uitvoeren van het vuurplan 
 plannen, coördineren, deconflicteren en aansturen van alle vuursteuneffecten en 

middelen die worden ingezet in het gebied van de commandant, waar het FST onder 
bevel is gesteld 

 deelname aan de bevelsuitgifte van het hogere niveau en aan de 
coördinatiebespreking(en) met neveneenheden 

 het fysiek aansturen van de grondgebonden vuursteun, gevechtsvliegtuigen, 

gevechtshelikopters en eventueel aansturen of begeleiden van Unmanned Aircraft 
Systems (UAS) en luchttransportmiddelen tijdens een gevechtsoperatie 

2435 De distributiegroep is belast met: 

 beheren van de organieke en de door het bataljon verstrekte CBRN beschermende 
uitrusting en het in opdracht verstrekken hiervan 

 aanvragen van vermiste en inleveren van defecte goederen in het 

bataljonslogistiekgebied en het verstrekken van gerepareerde of nieuwe goederen 
 ophalen en distribueren van klasse I op de wijze zoals door de teamsergeantmajoor is 

aangegeven 
 regelen van de distributie binnen het team van de klasse III, V, water en overige 

goederen en diensten 
 regelen van de veldpost 
 afvoer van krijgsgevangenen en doden 

2436 De onderhoud diagnose en bergingsgroep (odbgp) is belast met: 

 het adviseren van de (plv) teamcommandant op onderhoudsgebied 
 advies en assistentie bij de organisatie en uitvoering van gebruikersonderhoud 
 de controle van defectenmeldingen, het stellen van een diagnose en het uitvoeren van 

battle damage repair 
 het in voorkomend geval leidinggeven aan de teamgevechtstrein 
 het laten herstellen van defect materieel (na overleg met de teamleiding) en de 

administratieve verwerking hiervan 

 het uitbrengen van advies over berging en het zo nodig naar het logistieke gebied laten 
afvoeren van defect materieel 

 de coördinatie met de hersteleenheid 
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 trainen van de gebruiker op gebruikersonderhoud en Battle Damage Repair (BDR) 

 De verantwoordelijkheden van de genieadviseur of de commandant van de steunende 
genie-eenheid zijn: 

 deelnemen aan het besluitvormingsproces 
 adviseren over de mogelijkheden en beperkingen van de te leveren geniesteun 

 afstemmen van de genieplannen op de wijze van optreden van het team en de 
vuursteun 

 coördineren van alle geniewerkzaamheden in het vak van de te steunen eenheid 
 deelnemen aan de bevelsuitgifte van het hogere niveau en aan de 

coördinatiebespreking(en) met neveneenheden 
 rapporteren aan het hogere niveau 
 maken van het hindernissenoleaat en de hindernissentabel 

2437 Geneeskundige afvoerploeg 

Van de beide amver’s treedt één op aanwijzing van de teamcommandant op als 

commandant. De geneeskundige afvoerploeg is belast met: 
 het adviseren van de (plv) teamcommandant op geneeskundig gebied 
 het behandelen van gewonden en zieke militairen 
 het afvoeren van gewonden op het traject gewondennest- R1 MTF en de coördinatie 

hiervan met het naast hogere niveau via het bataljonsgeneeskundig- afvoernet 
 het houden van het teamziekenrapport 
 controle op de gezondheidszorg en de personele inzetbaarheid 
 het geven van advies en assistentie aan de gewondenhelper en gewondenverzorgers 
 het op peil houden van de geneeskundige voorraden 
 het volgen van het gevecht op het team commandonet 

2438 De sergeant administrateur bevindt zich in het bataljons logistieke gebied en is in 

samenwerking met hoofd sectie S1 belast met de personele vulling van het team of bevindt 
zich in de teamgevechtstrein. De teamadministrateur ondersteunt de tc  met het uitvoeren 
van alle administratieve aangelegenheden op personeelsgebied.  

2439 In het kader van de CBRN verdediging maken deel uit van de CBRN kern: 

 de plaatsvervangend teamcommandant 
 de teamsergeantmajoor  
 de onderofficier team intell cell 

2440 De CBRN kern is verantwoordelijk voor:  

 controle op de (preventieve) CBRN beschermingsmaatregelen 
 organisatie van het CBRN waarschuwings- en alarmeringssysteem, waaronder het 

inzetten en instrueren van de CBRN waarnemingspost(en) en CBRN 
verkenningspatrouilles 

 het verwerken van CBRN waarnemingen tot CBRN berichten en verspreiden daarvan 

 het adviseren van de teamcommandant over het nemen of opheffen van beschermende 

maatregelen 
 het registreren en melden van straling  

 Manoeuvre- en ondersteuningscompagnie (manostcie) 

2441 De hoofdtaken van de manostcie zijn het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten en 
taken gericht op: 

 het verkrijgen van informatie 
 het uitvoeren van (pantser)doelbestrijding 
 het leveren van vuursteun7 

 het uitvoeren van bewaking- en of beveiligingstaken 
 het ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van bataljonslogistieke taken 

                                                 
7 Inbegrepen het optreden als sensor voor grond- en luchtgebonden vuursteuncapaciteiten 
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 Organisatiestructuur 

2442 De manostcie is binnen het pantserinfanteriebataljon de compagnie waarin het 
verkenningspeloton, twee antitankpelotons en drie mortiergroepen zijn gegroepeerd. 
Daarnaast maakt de bataljonsstaf van het pantserinfanteriebataljon administratief 
onderdeel uit van de manostcie. 

 Grootte organisatie 

2443 De manostcie bestaat uit de volgende elementen: 

 ciestaf (zie painfcie/team) 
 één verkpel 
 twee atpels 
 drie mrgpn  
 een bataljonsstaf  

 Organogram 

 

Figuur 2.4 Organogram manoeuvre- en ondersteuningscompagnie 

 Capaciteiten gevechtseenheden 

Het tankpeloton (Leopard 2) is in staat om zowel stilstaand als rijdend, effectief vuur uit 
te brengen op rijdende of stilstaande gepantserde doelen tot maximaal 3500m. Het kanon 
van de tank is halfautomatisch (gyro gestabiliseerd) ; rijdend vuren is mogelijk.  Voor het 
optreden bij verminderd zicht beschikt de Leopard-2 over warmtebeeld-apparatuur. Indien 

met KE-munitie wordt geschoten treedt gevaar op voor personeel over een diepte van 
ongeveer 1000m in front van de tank als gevolg van afgeworpen segmenten van het 
projectiel. Het tankpeloton is geschikt om op te treden onder alle weersomstandigheden en 
in vele soorten terrein, zowel bij normaal- als bij verminderd zicht. Tevens kunnen met het 
tankkanon effectief gevechtshelikopters worden  bestreden. Met de coaxiale mitrailleur 
worden ongepantserde doelen en personeel bestreden tot op een afstand van ongeveer 

1000m. Door de hoge vuursnelheid is het tankpeloton geschikt om beweeglijk te worden 

ingezet op vijandelijke naderingsmogelijkheden, die zich lenen voor bereden optreden van 
de vijand. Door de bepantsering heeft het tankpeloton een groot incasseringsvermogen. 
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Dit, in combinatie met de beweeglijkheid, maakt het tankpeloton bij voorkeur geschikt voor 

optreden in meer open terreindelen.  
 

Tevens kan het tankpeloton als laatste eenheid zelfstandig een opstelling loslaten, dan wel 
als vooreenheid optreden bij aanvallende gevechtsacties. Daarnaast is het tankpeloton 

uitermate geschikt om in korte tijd, liefst vanaf een flank, een verrassend en effectief vuur 
op alle soorten doelen uit te brengen. 

 

Figuur 2.5 Organogram tankpeloton 

2444 Een antitankpeloton beschikt over long range (pantser)doelbestrijdingscapaciteit tot 4000 
meter. Het wapensysteem SPIKE verschiet een geleide raket, volgens het fire and forget 

principe en is geschikt voor het effectief bestrijden van tanks, pantservoertuigen, 
(gevechts) helikopters, versterkte opstellingen, bunkers en gebouwen. Het peloton levert 

effecten in (vooraf vastgestelde) bestrijdingsgebieden en treedt veelal in groepsverband op 
waardoor de eenheid snel en flexibel is. Een antitankeenheid wordt bij voorkeur op de flank 
van de vijand ingezet met relatief lange waarneming- en schootsvelden waarbij statisch 
optreden voorkomen dient te worden. Hierbij treden antitankgroepen zelfstandig op in een 
vak met voldoende manoeuvre ruimte. De snelheid en flexibiliteit van het antitankpeloton 
wordt beperkt doordat het wapensysteem SPIKE niet vanaf het voertuig afgevuurd kan 
worden. Het peloton treedt initieel groepsgewijs op met ondersteuning van de voertuigen. 

 

Figuur 2.6 Organogram antitankpeloton 
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2445 Het verkenningspeloton heeft de middelen (o.a. Raven, Squire, BAA-kop8) om gegevens 

en informatie te verzamelen ter beantwoording van de kernvragen van de commandant. 
Door het uitvoeren van verkenning- of bewakingstaken verzamelt het verkenningspeloton 
accurate, relevante en tijdige gegevens over de actoren en het operatiegebied. Het 
verkenningspeloton treedt veelal zelfstandig en groepsgewijs op binnen de aan de 

bataljonscommandant toegewezen Area of Operations. Het peloton kan hierbij verstoken 
zijn van logistieke steun. Het verkenningspeloton is in staat om gedurende langere tijd 
(max 72 uur), over grote afstanden, 24 uur per dag operationeel en logistiek onafhankelijk 
op te treden. Kenmerken die passen bij het optreden van het verkenningspeloton zijn: 

 zien zonder gezien te worden (heimelijk optreden) 
 zelfstandig optreden 
 vermijden van het gevecht 

Het verkenningspeloton treedt initieel bereden op, maar kan ook met de ondersteuning van 
de voertuigen (uitgestegen) of volledig te voet optreden. 

 

Figuur 2.7 Organogram verkenningspeloton 

2446 Met de mortiergroep beschikt de commandant over een gegarandeerd, snel en flexibel 
vuursteunmiddel om zijn eigen nabijgevecht te ondersteunen door het bestrijden-, 
verlichten-, markeren van (ongepantserde) doelen en het leggen van rookschermen tot een 
afstand van 6000 m. Mortieren zijn door hun dracht en munitiepakket, alsmede door het 
karakteristieke steilbaanvuur zeer geschikt voor inzet tegen doelen in bedekt en 
geaccidenteerd terrein. Het leveren van de vuursteun staat nooit op zichzelf en is 
afgestemd met de manoeuvre. De mortiergroepen treden op met gebruikmaking van de 

voertuigen waarbij de kleinste fire unit één stuk is (met of zonder C2 capaciteit). 

                                                 
8 Beobachtung und Aufklärung Ausstattung 
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Figuur 2.8 Organogram mortiergroep 

2447 De voorbereidende werkzaamheden van het FST worden verricht binnen de ciestaf van het 
team en hebben tot doel het bijdragen aan en het ondersteunen van de commandant bij de 
commandovoering en het leveren van vuursteun en waarnemingscapaciteit aan de eenheid 
onder alle omstandigheden. Het FST treedt in de uitvoering zelfstandig op, waarbij de 
waarnemersgroep en de Tactical Air Control Party (TACP) geografisch gescheiden van 
elkaar kunnen optreden.  

  Samenwerking tussen de verschillende subeenheden 

2448 In het gevecht werken eenheden vaak samen. Goede kennis van elkaars mogelijkheden en 
beperkingen is van groot belang. Het optreden dient nauw op elkaar te worden afgestemd 

om optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden. 

 Schootsafstanden pantserinfanterie wapens en wapensystemen 

2449 Hieronder worden de schootsafstanden (a.d.h.v. max eff dracht)  van de diverse 
wapensystemen die in gebruik zijn binnen de pantserinfanterie in de figuren 2.9 en 2.10 
weergegeven. 
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Figuur 2.9 Effectieve dracht pantserinfanterie wapens 

 

Figuur 2.10 Effectieve dracht mortier 81mm 
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 Pantserinfanteriepeloton 

2450 Een pantserinfanteriepeloton is een gepantserde gevechtseenheid die in teamverband 
optreedt en offensieve, defensieve, voorwaarden scheppende en stabiliserende taken 
uitvoert. Dit kan het peloton zowel bereden, uitgestegen, te voet als gescheiden onder alle 
weersomstandigheden zowel bij dag als bij verminderd zicht/duisternis. De taken kunnen in 

joint en/of multinationaal verband worden uitgevoerd in het gehele geweldsspectrum, in 
ieder operatiegebied, passend binnen het ambitieniveau van het Commando 
Landstrijdkrachten. Het pantserinfanteriepeloton kan ingezet worden voor: 

 het uitvoeren van doelbestrijding 
 het vermeesteren, bezetten en/of behouden van terrein 
 het uitvoeren van bewaking- en of beveiligingstaken 

 Organisatiestructuur 

2451 Het pantserinfanteriepeloton is opgebouwd uit vier niet identieke groepen. Iedere groep 
beschikt over een igv en een infanteriecomponent. 

 Grootte organisatie 

2452 Het pantserinfanteriepeloton bestaat uit de volgende elementen: 

 één Romeo groep (R-gp) 
 één Alfa groep (A-gp) 
 één Bravo groep (B-gp) 
 één Echo groep (E-gp) 

 Organogram 

 

Figuur 2.11 Organogram painfpel 

 Personeel 

2453 Het pantserinfanteriepeloton bestaat uit 38 personen: 

 2 officieren 
 7 onderofficieren 
 29 manschappen 

2454 De indeling van het personeel binnen de groepen is als volgt: 

 A/B 0/2/7 

 R 2/0/8 

 E 0/3/7 
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Figuur 2.12 Indeling pantserinfanteriepeloton 

2455 Het painfpel heeft een kaderset waarin voorzien is in commandanten en plaatsvervangend 
commandanten op pelotons- en groepsniveau, verder onderverdeeld in een 
voertuigcomponent en een infanteriecomponent. Hierdoor ontstaat voor de diverse 

functionarissen een verschil in taken, rol en specialismen. Hieronder staat per functionaris 
opgesomd wat de taken/verantwoordelijkheden o.a. kunnen zijn De indeling hiervan is 
terug te lezen in figuur 2.12. 

2456 De c-painfpel maakt deel uit van de vtg component: 

 is eindverantwoordelijke van het painfpel 
 voert het commando over het painfpel door: 

o besluitvorming 

o bevelvoering 
o leiding geven 

 is verantwoordelijk voor personeelszorg van het painfpel 

2457 De plv c-painfpel maakt deel uit van de vtg component: 

 vervangt c-painfpel indien nodig  
 adviseert c-painfpel 

 draagt zorg voor de gehele logistiek van het peloton, het beheer en onderhoud van alle 
materiele middelen (i.s.m. plaatsvervangend compagniescommandant) 

 plant en draagt zorg voor de opleiding en training van het peloton (i.s.m. sergeant-
majoor Opn/O&T) 

 draagt zorg voor begeleiding onderofficieren van het gehele peloton 

2458 De c-painfpel uitg maakt deel uit van de inf component: 

 is verantwoordelijk voor de inf component van het peloton 

 voert het commando over de inf component van het peloton door: 
o besluitvorming 
o bevelvoering 
o leiding geven 

 is verantwoordelijk voor personeelszorg van het uitgestegen deel painfpel 

2459 De plv c-painfpel uitg maakt deel uit van de inf component: 

 vervangt c-painfpel uitg indien nodig 
 adviseert c-painfpel uitg 
 draagt zorg voor beheer en onderhoud van al het materieel van het uitgestegen peloton 
 geeft uitvoering aan O&T van het uitgestegen peloton (I.s.m. plv c-painfpel) 
 draagt zorg voor begeleiding van uitgestegen commandanten 
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2460 De c-igv maakt deel uit van de vtg component: 

 is verantwoordelijk voor de painfgp 
 voert het commando over de painfgp door: 

o besluitvorming 
o bevelvoering 

o leiding geven 
 is verantwoordelijk voor personeelszorg van zijn vtg component 
 draagt zorg voor beheer en onh van het igv 

2461 De c-painfgp uitg maakt deel uit van de inf component: 

 is verantwoordelijk voor de inf component van de painfgp 
 voert het commando over de inf component door: 

o besluitvorming 

o bevelvoering 

o leiding geven 
 is verantwoordelijk voor personeelszorg van het uitgestegen deel painfgp 

2462 De plv c-painfgp maakt deel uit van de inf component: 

 draagt zorg voor onh van al het materieel van de inf component 
 draagt zorg voor begeleiding van de inf component 

 vervangt c-painfgp uitg indien nodig 

2463 De boordschutter igv maakt deel uit van de vtg component: 

 bedient het wapensysteem 
 neemt waar (incl. onderkennen, herkennen en identificatie) 
 bestrijdt doelen tot 2000 meter 
 neemt deel aan het onderhoud aan igv en wapensysteem 

2464 De chauffeur igv maakt deel uit van de vtg component: 

 neemt het igv in en uit gebruik 
 bestuurt het igv 
 neemt deel aan onderhoud aan igv en onderstel 
 draagt mede zorg voor de veiligheid van het in- en uitgestegen personeel tijdens 

verplaatsing 

2465 De schutter geweer maakt deel uit van de inf component: 

 bestrijdt doelen tot 300 meter 

 neemt deel aan onderhoud van wapen/gp materieel 

2466 De schutter Licht Ondersteunend Wapen (low) maakt deel uit van de inf component: 

 bestrijdt doelen tot 400 meter met de mitrailleur minimi 

 draagt zorg voor vuurverdichting van de groeps- en of pelotonssector 
 neemt deel aan onderhoud van wapen/gp materieel 
 maakt, in R en E groep, tevens deel uit van de marksman ploeg door met het DMR 

(designated marksman rifle) selectief doelen te bestrijden 

2467 De marksman (R en E groep) maakt deel uit van de inf component: 

 bestrijdt, wanneer de groep of het peloton beweeglijk optreed, selectief personele 
doelen tot 1000 meter met het DMR  

 bestrijdt vanuit een vuurpositie, als lid van de marksman ploeg, selectief personele en 
materiele doelen tot 2000 meter met het antipersoneel of antimaterieelgeweer 

 neemt deel aan onderhoud van wapen/gp materieel 

De marksman(ploeg) wordt in principe als onderdeel van de groep of t.b.v. het peloton 
ingezet. De ploeg kan ook centraal door de c-painfpel/compagniescommmandant worden 
ingezet. 

  



39 

 

2468 De schutter Short Range Anti Tank (SRAT) maakt deel uit van de inf component: 

 bestrijdt (pantser)doelen tot 600 meter 
 neemt deel aan onderhoud van wapen/gp materieel 
De SRAT schutter wordt als onderdeel van de groep ingezet. De SRAT schutter kan ook 
centraal door de c-painfpel worden ingezet. 

2469 De schutter Middelbaar Ondersteunend Wapen (mow) maakt deel uit van de inf 
component: 

 draagt zorg voor vuurverdichting van de groeps- en of pelotonssector 
 bestrijdt doelen tussen 300 en 600 meter 
 neemt deel aan onderhoud van wapen/gp materieel 
Iedereen in de infanteriecomponent kan de mow hanteren. De mow wordt, indien de 
situatie dit vereist, ingezet door de c-painfgp uitg, maar kan ook centraal door de c-

painfpel worden ingezet. 

2470 De gelegenheidswaarnemer: 

Een gelegenheidswaarnemer is na beperkte opleiding en training in staat om, onder 
controle van een opgeleide vuursteuncoördinatiefunctionaris (bijvoorbeeld de FO, de Chief 
Joint Fire Support (CJFS), etc.), grondgebonden vuursteun in te zetten. 
Per vtg is een gelegenheidswaarnemer ingedeeld voor de vtg component. Per groep van de 

inf component is een gelegenheidswaarnemer ingedeeld. 
 

2471 De gewondenhelper: 

 stelt prioriteiten bij de behandeling van meerdere gewonden 
 stabiliseert de gewonde en voorziet de gewonde van eerste noodzakelijke hulp 
 draagt zorg voor de overdracht van de gewonde aan de amv 
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 Materieel 

2472 Het pantserinfanteriepeloton beschikt over een diversiteit aan bewapening en uitrusting. In 
fig. 2.13 is een opsomming gemaakt van het belangrijkste materieel dat in gebruik is 
binnen het painfpel. 
 

Materieel 

Voertuigen   Nachtzichtapparatuur   

CV9035 NLD PRI 4 WB Lion 7 

    HV Hand 4 

Bewapening   HV SRAT 4 

Bushmaster MK III 35 mm 4 HV Geweer 12 

Mitrailleur 7,62 mm coax 4 HV Low 8 

Geweer, 5,56MM C7 NLD 30 HV Mono 4 

Mitrailleur, 5,56 mm low 8 HV Mow 2 

Mitrailleur, 7,62 mm mow 2 
  

Geweer lange afstand, 8,6 mm 2 Communicatiemiddelen   

Shotgun, 18,2 mm  4 RT9100 4 

Granaatwerper, 40 MM 8 RT9200 4 

Afvuureenheid, SRAT  4 RT9210 1 

Afvuureenheid, VSRAT 4 PRR 24 

Gevechtsmes 38 BMS 4 

 
Figuur 2.13 Overzicht materieel painfpel 

 Inzetmogelijkheden 

2473 Bij het bereden optreden ligt de nadruk op het optreden met de gevechtsvoertuigen. De 
infanteriecomponent van het peloton maakt integraal deel uit van de uitvoering van de 
opdracht en wordt indien noodzakelijk ingezet. 

2474 Door o.a. terreinomstandigheden en/of vijandelijke dreiging kan besloten worden om de 

infanteriecomponent buiten het pantservoertuig in te zetten. Hierbij kan het 
gevechtsvoertuig de uitgestegen infanteriecomponent ondersteunen of de 
infanteriecomponent optreden ter ondersteuning van het gevechtsvoertuig. Bij beide 
vormen treedt het voertuig geïntegreerd op met de uitgestegen infanteriecomponent aan 

dezelfde opdracht. 

2475 In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de infanteriecomponent voor een specifieke 

opdracht of gedwongen door o.a. terreinomstandigheden en/of vijandelijke dreiging, zonder 
ondersteuning van de gevechtsvoertuigen ingezet moet worden. De infanteriecomponent 
treedt dan te voet op en heeft dan louter de beschikking over handvuurwapens, lichte 
mitrailleurs en draagbare anti-tank wapens. Verder zal de verplaatsingssnelheid mede door 
terreinomstandigheden en de mee te voeren last aan o.a. uitrusting en munitie, relatief 
laag zijn. 

2476 In sommige gevallen wordt de eenheid gescheiden ingezet. Hierbij  treedt  de 

infanteriecomponent te voet en de gevechtsvoertuigen bereden op. Beide componenten 
voeren hierbij zelfstandig verschillende opdrachten uit. Deze optie wordt in uitzonderlijke 
gevallen toegepast 
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 Uitgangspunt 

2477 De c-painfpel bepaalt de wijze van optreden en de organisatie van het 
pantserinfanteriepeloton. 

 Mogelijke wijze van optreden 

2478 Het optreden van het pantserinfanteriepeloton met het igv is er op gebaseerd om zo lang 
mogelijk bereden op te treden. In dit optreden dient er gemanoeuvreerd te worden met de 
vtgn. waarbij de vuurkracht, snelheid, informatieverwerking (BMS) en mobiliteit de 

doorslaggevende factor zal zijn. In een aantal fases van het gevecht zal het uitgestegen 
deel van essentieel belang zijn als kritieke succesfactor. Om het tempo en momentum te 
blijven behouden zal er zo snel als mogelijk weer bereden opgetreden dienen te worden. 

 Organisatorische samenstellingen 

2479 Het pantserinfanteriepeloton is in staat om zijn organisatie aan te passen aan de wijze van 
optreden. Achtereenvolgens worden de verschillende samenstellingen van het 
pantserinfanteriepeloton weergegeven: 

 optreden met vier groepen 
 optreden met twee secties (onderling verband groepen of fireteams) 

 optreden met drie groepen (onderling verband groepen of fireteams) 

 

Figuur 2.14 Functietekens uitgestegen commandanten en plaatsvervangers  
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 Optreden met vier groepen 

2480 Het optreden met vier groepen is de organieke wijze van optreden, daar waar het 
personeel en de voertuigen elkaar wederzijds ondersteunen (bereden optreden, 
uitgestegen optreden zonder te reorganiseren, zie fig. 2.15). Het pantserinfanteriepeloton 
bestaat uit vier groepen (A, R, E, B) en staat o.l.v. R, zijn plv is E. 

 

Figuur 2.15 Pantserinfanteriepeloton vier groepen 

2481 Indeling pantserinfanteriepeloton bij optreden met vier groepen. Fig. 2.16 geeft een 
mogelijke wijze van optreden weer waarbij de infanteriecomponent en de 
voertuigcomponent van het pantserinfanteriepeloton elkaar direct ondersteunen. (Bijv bij 
optreden op het aanvalsdoel) 

 

Figuur 2.16 Pantserinfanteriepeloton  
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2482 Indeling uitgestegen deel pantserinfanteriepeloton bij optreden met vier groepen. Fig. 2.17 

geeft een mogelijke wijze van optreden van het uitgestegen peloton weer. Het uitgestegen 
infanteriepeloton bestaat uit vier groepen (A,R,E,B) en staat o.l.v. R1, zijn plv is E1. 

2483 (bijv wanneer er door tijd en of omgevingsfactoren geen mogelijkheid bestaat tot 
reorganiseren naar drie groepen bijv. bij een uitgestegen aanval) 

 

Figuur 2.17 De infanteriecomponent van het peloton 

 Optreden met twee secties 

2484 Het optreden met twee secties moet als een variant gezien worden van het bereden 
optreden met het pantserinfanteriepeloton. Het pantserinfanteriepeloton bestaat uit twee 

secties(R, E). De R sectie bestaat uit twee infanteriegroepen (A, R) en staat o.l.v. R.  

De E sectie bestaat uit twee infanteriegroepen (E, B) en staat o.l.v. E. (zie fig. 2.18). 

 

Figuur 2.18 Pantserinfanteriepeloton twee secties  
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2485 Indeling pantserinfanteriepeloton bij optreden met twee secties. Onderstaande figuren 

(2.19 en 2.20) geven een mogelijke wijze van optreden weer waarbij de 
infanteriecomponent de voertuigcomponent van de pantserinfanteriesectie elkaar direct 
ondersteunen. 

 

Figuur 2.19 Pantserinfanteriepeloton E sectie 

 

Figuur 2.20 Pantserinfanteriepeloton R sectie 

2486 Indeling infanteriecomponent bij optreden met twee secties Onderstaande figuren ( 2.21, 
2.22) geven een mogelijke wijze van optreden weer: 

 de R sectie bestaat uit twee infanteriegroepen (A, R) en staat o.l.v. R1.  
 de E sectie bestaat uit twee infanteriegroepen (E, B) en staat o.l.v. E1.  
(er is geen mogelijkheid tot reorganiseren bij een uitgestegen, te voet opdracht). 

 

Figuur 2.21 Infanteriecomponent E-sectie 

 

Figuur 2.22 Infanteriecomponent R-sectie 
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2487 Indeling infanteriecomponent bij optreden met twee secties, waarbij de secties opgedeeld 

zijn in drie fireteams (FT) (indeling fireteams wordt beschreven in optreden met drie 
groepen). Onderstaande figuren ( 2.23, 2.24) geven een mogelijke wijze van optreden 
weer: 

 de R sectie bestaat uit drie fireteams (1, 2, 3) en staat o.l.v R1.  

 de E sectie bestaat uit drie fireteams (4, 5, 6) en staat o.l.v. E1.  
(er is een mogelijkheid tot reorganiseren bij een uitgestegen, te voet opdracht). 

 

Figuur 2.23 Uitgestegen E-sectie 

 

Figuur 2.24 Uitgestegen R-sectie 

 Optreden met drie groepen 

2488 Het optreden met drie groepen geldt alleen voor het uitgestegen deel van het peloton. Het 

bereden deel treedt pelotons- of sectiegewijs op. Bij het optreden met drie groepen wordt 
de infanteriecomponent gereorganiseerd naar drie groepen (A, B en E). Deze variant kan 
gekozen worden indien er op het uitstijgpunt een mogelijkheid tot reorganiseren aanwezig 
is bijv. bij een uitgestegen av waar een gedekt uitstijgpunt is onderkend, hierbij: 

 A gp wordt gevormd door FT 1 en 2 en staan o.l.v. A2, zijn plv. is A3 
 B gp wordt gevormd door FT 5 en 6 en staan o.l.v. B2, zijn plv. is B3 

 E gp wordt gevormd door FT 3 en 4 en staan o.l.v. E2, zijn plv. is R2 
De infanteriecomponent staat onder leiding van R1, zijn plv. is E1. (zie fig. 2.25). 
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Figuur 2.25 Pantserinfanteriepeloton drie groepen, zes fireteams 

2489 Indeling infanteriecomponent bij optreden met drie groepen Fig. 2.26 geeft een mogelijke 
wijze van optreden weer van het infanteriecomponent. Het infanteriecomponent bestaat uit 
drie groepen (A FT 1 en 2, E FT 3 en 4,B FT 5 en 6) en staat o.l.v. R1, zijn plv is E1. (Deze 

organisatie kan gekozen worden indien er een mogelijkheid tot reorganiseren aanwezig is 

bij een uitgestegen, te voet opdracht) 

 

Figuur 2.26 Infanteriecomponent georganiseerd in drie groepen 
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Sectie 5 Commandovoering 

 Algemeen 

2501 Commandovoering9 is één van de (zes) functies van militair optreden en omvat het leiden 
en aansturen van een militaire organisatie om haar doelstelling te realiseren. Om het 
commando te kunnen voeren, dient een commandant een besluit te nemen over de inzet 
van de troepen. Zodra het besluit genomen is, draagt hij de uitvoering op aan zijn 
ondercommandanten, waarna hij de uitvoering volgt en waar nodig bijstuurt 
Commandovoering is een doorlopend proces en bestaat uit de elementen besluitvorming, 

bevelvoering en leidinggeven. Internationaal wordt het begrip commandovoering aangeduid 
met de term Command and Control (C2). 

 

Figuur 2.27 Commandovoering 

 Besluitvorming 

2502 Besluitvorming is het proces dat wordt uitgevoerd om te beslissen over de wijze van 
optreden om het opgedragen of zelf gestelde doel te bereiken. Besluitvorming is een 
continu proces. Dus zowel in de planningsfase, voorbereidingsfase en in de uitvoeringsfase 
van de operatie worden voortdurend besluitvormingsprocessen uitgevoerd.. Het draait 
hierbij om continu een actueel beeld te houden van de feitelijke situatie en de omgeving 
waarin de opdracht uitgevoerd wordt. Daarbij is het zaak om (te verwachten) relevante 

ontwikkelingen tijdig en zo compleet mogelijk te verwerken, wat kan leiden tot aanvullende 
besluiten.  

2503 OATDOEM model: Voor de besluitvorming hanteren de commandanten binnen het painfpel 
het OATDOEM model. Hiervoor kan hij gebruik maken van de DP 3.2.2 commandovoering 

en de IK 2-17 troepenaanvoering (voor het tactische niveau), waarin dit model uitvoerig 
beschreven staat.  

2504 De c-painfpel doorloopt het OATDOEM bij voorkeur samen met de plv c-painfpel en de c-

painfpel uitg. In geval van bijvoorbeeld tijdgebrek kan de c-painfpel de besluitvorming 
zelfstandig doorlopen.  

  

                                                 
9 Voor een uitgebreide beschrijving van commandovoering zie DP 3.2.2 Commandovoering 
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 Bevelvoering 

2505 Bevelvoering omvat alle activiteiten die een commandant ontplooit om aan zijn 
ondercommandanten opdrachten/taken te verstrekken, hen te informeren, te dirigeren en 
te coördineren. Het vastleggen van besluiten in bevelen en het volgen van de uitvoering 
van de opdrachten zijn hiervan voorbeelden. Ook bevelvoering is een continue proces dat 

overigens al eerder aanvangt dan bij een bevelsuitgifte. Ook in de voorbereiding en tijdens 
training, treedt de commandant informerend, dirigerend en coördinerend op. Hoewel de 
stappen wel afzonderlijk zijn benoemd, zijn besluitvorming en bevelvoering niet van elkaar 
te scheiden. Beide maken deel uit van  een cyclisch proces van analyse, planning, 
uitvoering en evaluatie. 

 De bevelsuitgifte 

2506 De bevelsuitgifte voor een (tactische) opdracht is het moment bij uitstek waarop een 

commandant zijn wil (bedoelingen) kan overbrengen en zijn beweegredenen voor het 
genomen besluit kan toelichten (wilsoverdracht). De bevelsuitgifte is mondeling en kan 

worden ondersteund met schetsen, maquettes, overzichtskaarten, (digitale) foto’s, BMS en 
(indien mogelijk) een schriftelijk uitgewerkt operatiebevel. Hiervoor gebruikt de 
commandant op pelniveau het 5-paragrafen model of (bijvoorbeeld bij tijdnood) het W5H 
model (zie DP 3.2.2 Commandovoering). Voor een effectieve en efficiënte bevelsuitgifte is 
het aan te bevelen om in vaste TTPs te communiceren. Bij voorkeur geeft de commandant 
het bevel uit in het terrein waar de opdracht moet worden uitgevoerd. 

 Opdrachtgerichte commandovoering 

2507 Commandanten op alle niveaus krijgen in hun opdracht een duidelijke doelstelling (effect) 
en intent mee. Het intent is leidend over de manier waarop de doelstelling het beste kan 

worden bereikt. Door gerichte vrijheid van handelen aan de ondercommandanten mee te 
geven, kunnen zij meedenken en handelen binnen de opdracht. Hierdoor kunnen alle 

(onder)commandanten (cn) bijdragen aan bijvoorbeeld behoud van snelheid en het 
verkrijgen van initiatief. 

Dit mag echter niet verward worden met een duidelijke afbakening in tijd en ruimte van de 
opdrachten op pel- en gpsniveau. Het optreden van het peloton wordt gestuurd en 

gecoördineerd door de teamcommandant 

2508 Bevelvoering binnen de compagnie 

 de bevelvoering van de cie naar het pel loopt via de c-painfpel. 
 c-painfpel uitg (R1) is als toehoorder aanwezig bij de bevelsuitgifte, maar zal in principe 

niet actief deelnemen aan de Conformation Brief (CB), Initial Commanders BackBrief 
(ICBB), Final Commanders BackBrief (FCBB). 

 wanneer de tc het optreden van het uitg pel kritiek vindt, kan hij ervoor kiezen de c-

painfpel uitg als directe ondercommandant mee te nemen in de bevelvoering. 

2509 Bevelvoering binnen het peloton 

 De c-painfpel geeft zijn bevel uit aan alle ondercommandanten; bereden en uitgestegen. 
Hierin benoemt hij alleen die zaken die voor iedereen relevant zijn. Vervolgens volgen er 
aanvullende bevelen voor het infanterie- en voertuigcomponent.  

 De uitvoering zal in detail besproken worden door de c-painfpel met zijn vtgcn en door 
de c-painfpel uitg met plv c-painfpel uitg en de cn van de uitgestegen groepen (uitg 

gpn). Daarmee boekende gpcn tijdswinst omdat die separate bevelen meer details 
bevatten. 

 Daarnaast zijn er allerlei varianten te bedenken, die afhankelijk van de situatie/opdracht 
gekozen kunnen worden om een effectieve en efficiënte bevelvoering te bereiken: 
o c-painfpel kan het bevel aan het gehele peloton geven. (bijvoorbeeld in geval van 

weinig tijd of om bij bijzondere taken eenheid van opvatting van het gehele peloton 

te krijgen) 
o c-painfpel uitg kan zijn bevel aan alle ondercommandanten (bereden en uitgestegen) 

geven, omdat de uitgestegen opdracht relevant is voor alle spelers.   
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2510 Opvolging in commando: 

 De opvolging in commando is R–E–R1–E1 
Dit impliceert dat in voorkomend geval E functioneel meerdere is van R1 Hiervoor is 
gekozen, omdat de plv c-painfpel meer kennis, ervaring en Situational Awareness (o.a. 
ivm het ontbreken van BMS bij de inf component)heeft om het gehele peloton tactisch in 

te zetten. 
 Bij het optreden te voet is de opvolging in commando als volgt: R1-E1-A2-B2. 
 Bij het gescheiden optreden met de igvn is de opvolging in commando als volgt;  

R-E-A-B. 
 De volgorde van opvolging in commando kan natuurlijk gewijzigd worden voor een 

bepaalde opdracht als het OATDOEM-proces dit uitwijst.  

 Leidinggeven 

2511 Leidinggeven is het bewust richting geven aan het gedrag en het inspireren van anderen 

om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Leidinggeven is bij defensie gebaseerd op de 

modellen situationeel leiderschap en inspirerend leiderschap die een essentiële bijdrage 
leveren aan het goed en effectief functioneren onder moeilijke omstandigheden (Zie DP 
3.2.21 Leiderschap). Leiding geven is een continu proces. Het vangt aan met de 
bevelvoering doordat de c-painfpel zijn opdrachten verstrekt, richting geeft aan zijn ocn, 
verwachtingen uitspreekt en zijn eenheid inspireert en motiveert. Op basis van het 
gemaakte plan, kan de c-painfpel, in geval van frictie, de uitvoering van de opdracht door 
gevechtsleiding bijsturen. 

 Communicatie- en informatie systemen (CIS) 

2512 Communicatie (voice/data) is in het hedendaags optreden van essentieel belang voor het 

pantserinfanteriepeloton. Goede verbinding is onmisbaar voor het goed functioneren van de 
groep, het vtg, het peloton. CIS moeten ervoor zorgen dat de benodigde informatie tijdig 

voor de commandanten beschikbaar is en dat er contact tussen hen mogelijk is. Daarmee 
valt CIS ook in de categorie commandovoering ondersteuningsmiddelen. 

2513 Binnen COVO van het peloton worden de volgende CIS middelen als commandovoerings 
ondersteuningssysteem gebruikt: 

 BMS (Battlefield Management System) 
 CNR (Combat Net Radio) 
 lijnverbindingen 
 signalen 

 BMS 

2514 BMS ondersteunt de commandanten op bataljonsniveau en lager bij de besluitvorming, 
bevelvoering en leidinggeven. BMS is geïnstalleerd in ongeveer 1600 (tactische) voertuigen 

en bestaat uit hardware (ruggedized computers met touchscreens, radio’s etc.) en 
software. De BMS software is ELIAS (Essential Land-based Information Applications and 

Services). 

BMS voorziet in de volgende functies:  
 Blue-Force Tracking (BFT): De gebruiker ziet zijn eigen actuele positie en die van de 

andere BMS voertuigen in zijn omgeving. Deze positiegegevens worden via het Position 
Update net (PUnet) verzonden  

 Common Operational Picture (COP): Het geografisch weergeven van de locatie van 
eigen eenheden, vijandelijke eenheden, objecten en terreinkenmerken. Het BMS geeft 

de actuele situatie in het operatiegebied weer, waardoor alle gebruikers gelijktijdig over 
dezelfde informatie beschikken. Hierbij dient wel in acht te worden genomen, dat BMS 
tijd nodig heeft om de actuele situatie te updaten op het beeldscherm. Het is dus geen 
‘live’ weergave van de situatie in het operatiegebied.  

 Planningsfunctionaliteit: Met BMS kan de gebruiker een plan aanmaken, bewerken en 
verzenden naar andere gebruikers Een plan kan bestaan uit (digitale) oleaten en/of een 

geschreven bevel. 
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 Integratie: BMS vormt een geïntegreerd deel van het grotere geheel van 

commandovoerings-ondersteunende systemen. Via de z.g.n. Secure C2 Gateway wordt 
het gekoppeld aan TITAAN (Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network) 
en ISIS (Integrated Staff Information System) wat het mogelijk maakt voor Taskforce 
staven en hoger het gevecht te volgen Zodra VOSS (Verbeterd Operationeel Soldaat 

Systeem) voor uitgestegen personeel wordt ingevoerd, wordt ook dit geïntegreerd 
binnen BMS. BMS vormt ook de basis voor andere applicaties waaronder AFSIS 
(Advanced Fire Support Information System) voor de vuursteun (Pzh2000 en 
mortieren). 

 Informatie: In de CV90 kan het personeel snel en overzichtelijk informatie met elkaar 
delen. Door gebruik te maken van de beeldschermen kan zowel het personeel in het 
manschappencompartiment als in de toren beschikken over dezelfde informatie. 

Toepasbaar bij bijvoorbeeld: Ondersteuning van aanvullende bevelsuitgifte, volgen van 
de af te leggen route, laatste info voordat personeel uitstijgt (locatie vijand, eigen 
troepen, omgevingsfactoren) 

 Combat Net Radio’s 

2515 De CNR FM9000 bestaat uit een „familie” van radio’s die allen met elkaar kunnen 
samenwerken. De FM9000 kan spraak zowel als analoog of digitaal verzenden, data kan 
alleen digitaal verzonden worden.  

 De RT9100 (handheld versie) is een zender/ontvanger in het formaat van een portofoon 
en bestemd voor operationele inzet in radionetten waar slechts een max. bereik van 2 a 

3 km vereist is. 
 De RT9200 is een zender/ontvanger met een max. bereik van 8 km en is geschikt voor 

zowel draagbaar gebruik (manpack versie) als voor gebruik in pantserrups en 
wielvoertuigen waarin nog geen andere zender/ontvanger is geplaatst 

 De RT9500 is een zender/ontvanger met een max. bereik van 30 km en bestemd voor 
gebruik in pantserrups en wielvoertuigen. 

 De RT9210 is een zender/ontvanger met een max. bereik van 8 km en is geschikt voor 

zowel draagbaar gebruik (manpack versie) als voor gebruik in pantserrups en 
wielvoertuigen. De RT9210 in combinatie met de versterker ALA126 geeft een bereik 
van 30 km. 
 

Communicatie 

middelen per gp 

RT 9500 

(PU net) 

RT 9500 

FHOP 

RT9210 

MUX 

RT9200 

FHOP 

RT9100 

FHOP 

A 1 1 - - 1 

R 1 1 2 1 1 

E 1 1 1 - 1 

B 1 1 - - 1 

 

Figuur 2.28 Schema verbindingsmiddelen painfpel 
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Figuur 2.29 Verbindingsschema pantserinfanteriepeloton 

 

 A gp B gp E gp R gp 

Vtg radio 1 (RT9500) Pelconet Pelconet Pelconet Pelconet 

Vtg radio 2 (RT9210)   Cieconet Cieconet 

RT 9100 Pelconet Pelconet Pelconet Pelconet 

RT 9200    Pelconet 

RT 9210    Cieconet 

 
Figuur 2.30 Mogelijke configuratie radiosystemen pantserinfanteriepeloton 

2516 De gebruikers op het cieconet zenden in de radiomodus ‘MUX10’. Dit is gerelateerd aan de 
technische mogelijkheden van de RT9210. De gebruikers op pelconet zenden in de 
radiomodus FHOP11. Dat betekent dat alleen de R-gp en E-gp in staat zijn om op cieconet 

te communiceren. 

  

                                                 
10 MUX Multiplexen; mogelijkheid om spraak en data tegelijk te verzenden  

11 FHOP Frequentiehopping. 300x per seconde overspringen naar andere digitale frequentie (comsec en transec). 
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 Roepnamen binnen het team(Callsigns) 

 

Functie (team) Roepnaam Functie (pel) Roepnaam 

C-painfcie (10) R C-painfpel (1)4 R 

Plv c-painfcie (10) E Plv c-painfpel (1)4 E 

Csm painfcie (10) E1 C-igv A (1)4 A 

Oo opn/o&t painfcie (10) C C-igv B (1)4 B 

Oo administratie (10) A C-painfpel uitg (1)4 R1 

Hlp admin (10) A1 Plv c-painfpel uitg (1)4 E1 

Oo TIC (10) B C-painfgp uitg R (1)4 R2 

Oo distributie (10) D C-painfgp uitg E (1)4 E2 

Hlp distributie (10) D1 C-painfgp uitg A (1)4 A2 

Oo vbdn (10) F C-painfgp uitg B (1)4 B2 

Genieadviseur (10) G Plv c-painfgp uitg R (1)4 R3 

Amv 1 (10) H Plv c-painfgp uitg E (1)4 E3 

Amv 2 (10) H1 Plv c-painfgp uitg A (1)4 A3 

Smod (10) O Plv c-painfgp uitg B (1)4 B3 

Sod (10) O1 Toevoegingen  Roepnaam 

C-mrgp (10) M Chauffeur rupsvtg T.. 

C-FST (10) W Chauffeur wielvtg J.. 

Lnt FO (10) W1 Boordschutter S.. 

Wmr FO (10) W11 Liasion ..L 

JTAC (10) W2   

Laser Operator (10) W21   

 
Figuur 2.31 Callsigns pantserinfanterie 

 Lijnverbindingen 

2517 Tijdens statische situaties kan het painfpel verbinding maken door gebruik van 
lijnverbindingen. Deze zijn veiliger en minder gevoelig voor weers- en terreininvloeden dan 
radioverbindingen, maar zijn fysiek wel kwetsbaar. (Bijvoorbeeld bij slecht ingegraven of te 
laag opgehangen lijnen). Ten behoeve van de lijnverbindingen beschikt de compagnie over 
het multitel 2 lijnsysteem. 

2518 Algemene aanwijzingen lijnverbindingen: 

 bij statische situaties langer dan 1 uur 
 binnen het peloton wordt een lijn gelegd waarop elke groep zijn multitel 2 aansluit. 
 elke groep legt een lijn naar de eigen wacht-luisterpost of wachtpost 
 elke groep is verantwoordelijk voor het in standhouden van de eigen lijn 
 de c-painfpel laat een lijn van de compagnies commandopost naar het pel leggen. 

2519 Lijnverbindingen worden gelegd: 

 Van hoog naar laag 

 Van links naar rechts 
 Van steunende naar te steunen eenheden 
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Figuur 2.32 Voorbeeld van een lijnverbindingsplan 

 Codewoorden 

2520 Codewoorden zijn woorden waaraan een andere dan de letterlijke betekenis is toegekend, 
met het doel de veiligheid te verhogen. Codewoorden zijn woorden of uitdrukkingen, 
vastgesteld om éénmaal en dan niet gerubriceerd te worden gebruikt teneinde: 

 een bepaalde toestand of situatie in te stellen of te bereiken 
 een graad van alarmering vast te stellen 
 de uitvoering van een reeds voorbereid plan of operatie te doen aanvangen 

2521 Codewoorden kunnen worden gebruikt voor het aangeven van contactpunten, vzptn, 

coördinatielijnen, aanvalsdoelen, etc. Codewoorden mogen slechts eenmaal worden 
gebruikt per oefening of missie. Het is dus belangrijk dat er een lijst bestaat met reserve 

codewoorden. Voorbeelden: 

 APPEL:   Innemen opstelling B10 
 IJSSEL:   Overgaan op algeheel 
 VLIEGTUIG:   Verleggen vuur van vuurbasis 

 Verbindingswoorden 

2522 Verbindingswoorden zijn, duidelijk uitspreekbare woorden waaraan een andere betekenis is 
toegekend en die meerdere malen mogen worden gebruikt.  Verbindingswoorden worden 

gebruikt om afspraken over het gebruik van verbindingen na te komen. Voorbeelden: 

 LEEUW:  Overgaan op reservenet 
 HAAN:  Overgaan op crypto 2 
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 Signalen 

2523 Bij een (opgelegde) beperking van het gebruik van radio- en/of lijnverbindingen kan er ook 
nog gecommuniceerd worden middels visuele en geluidssignalen : 

 handsignalen 
 fluiten 

 klopsignalen 
 vlaggen 
 seinpatronen 
 lampen (evt met filter) 
 breaklights 
 rook 

2524 Kleurgebruik van vlaggen, lampen, breaklights, seinpatronen en rook: 

In het bevel wordt opgenomen wat de betekenis is van een gebruikte kleur. 

2525 De standaard indeling die bij OVG (optreden verstedelijkt gebied) wordt gebruikt is: 

 rood:  markeert voorste lijn eigen troepen, voorste eigen ehd 
 groen:  veilig, markeert veilige ptn voor eigen troepen 
 geel:  markeert locatie met gewonde 
 blauw:  markeert boobytraps en mijnen 

In verblijfsgebieden kunnen de vier bovenstaande vlagkleuren tevens gebruikt worden om 
(verkende) vuurposities voor de igvn te markeren (B-blauw, E-geel, R-rood, A-groen) 

 Gronddoeken 

2526 Het igv beschikt over een gronddoekenstel VS-17/GVX, dat in hoofdzaak wordt gebruikt 
voor visuele herkenning van voertuigen vanuit vliegtuigen, helikopters en UAS. In het bevel 

wordt aangegeven wanneer, op wiens aangeven en op welke wijze de gronddoeken worden 
bevestigd12. Dit zijn ook gegevens die in de SOP van de eenheid worden opgenomen. De 
meest gebruikelijke tekens om colonnes aan te geven staan aangegeven in onderstaande 
figuur 2.33. In het bevel voor de verplaatsing worden de tekens (kleur) aangegeven. 

 

Figuur 2.33 colonnesignalering 

                                                 
12 Alle tekens moeten zodanig worden aangebracht dat ze duidelijk zichtbaar zijn voor de vlieger vanuit de aanvliegrichting en niet voor 

de vijand vanaf de grond. 
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Sectie 6 Geniesteun 

 Algemeen 

2601 De functie van de genie is het doelgericht aanpassen (conditioneren) van het terrein om 
een militaire operatie succesvol te maken. 

2602 Het team kan geniesteun onder bevel krijgen, de grootte van deze steun hangt af van de 
opdracht, prioriteit  en reeds ingezette/gebonden capaciteiten. Meestal zal het team een 
pantsergeniepeloton onder bevel krijgen, al dan niet versterkt met schaarse middelen van 
compagniesnivo of hoger zoals bijv. brugleggende tanks, doorbraaktanks en uni-

bouwmachines. Daarnaast kunnen tijd- en plaatsgebonden andere genie-eenheden 
steunen. Het team kan geniesteun centraal (via pc gn) of decentraal (verdeeld over de 
pels) aansturen, dit zal volgen uit het OATDOEM proces. 

 Samenstelling 

2603 Pantsergeniepeloton: 

 
 

Figuur 2.34 Organogram geniepeloton 

2604  Co-groep: 

Functionaris Rang Specialisme  Wapen 

PC Lnt Gn advies C8 NLD 

OPC Sgt1 Gn advies C7 NLD 

Co medewerker Kpl Ch Boxer C7 NLD 

Co medewerker Sld Boordsch Boxer C7 NLD/Mitr .50 

Co medewerker Kpl Ch Fennek C8 NLD 

Co medewerker Kpl Boordsch Fennek C8 NLD/Mitr .50 

Co medewerker Sld Ch Scania C7 NLD 

2605 Pantsergeniegroep: 

Functionaris Rang Specialisme  Wapen 

C-pagngp Sgt Gn advies C7 NLD 

Plv Kpl1 Gn advies C7 NLD 

Mineur Kpl Explosieven C7 NLD 

Sappeur Sld CLS C7 NLD/40 mm 

Sappeur Sld Pontonniers C7 NLD/40 mm 

Sappeur Sld 

 

Minimi 

Boordschutter .50 Sld 
 

C7 NLD/ Mitr .50 

Chauffeur YPR Sld 
 

C7 NLD 
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2606 Belangrijkste materieel: 

 boot 3 à 4 man opblaasbaar (pel) 
 boot 6 man opblaasbaar incl. buitenboordmotor (pel) 
 sloophameruitrusting Cobra (pel) 
 grondboor Stihl draagbaar (pel) 

 kabeltrekuitrusting (pel) 
 zaagmachine ketting (gp) 
 ontsteekuitrusting explosieven (gp) 
 boutenschietuitrusting (gp) 
 metaaldetector (gp) 
 search materialen (gp) 
 handgereedschappen (gp) 

 springstoffen (gp) 
 KL II/IV afhankelijk van opdracht 

 Inzet 

2607 Genie heeft traditioneel vier rollen: mobiliteit, contra-mobiliteit, bescherming en algemene 
genie taken. Alle genietaken vallen onder een van deze vier rollen. De taken worden 
hieronder uitgewerkt. 

2608 Taken en verantwoordelijkheden 

 genieadvies aan de commandant is de hoofdtaak van de genie tijdens de 
commandovoering 

 deelnemen aan het besluitvormingsproces 
 Iom de TIC terreinbegaanbaarheidsanalyse gedurende het besluitvormingsproces met 

behulp van het geografisch informatiesysteem (GIS) en kaarten op teamniveau vij GN 
middelen en mogelijkheden toelichten 

 het maken van een hindernisplan bij het operatieplan en bevel 

 plannen, coördineren en uitvoeren van het hindernisplan in het gebied van de 

commandant 
 deelname aan de bevelsuitgiftes van het hogere niveau en aan de 

coördinatiebespreking(en) met neveneenheden 
 het aansturen van het geniepeloton en steunende genie-eenheden tijdens de operatie 

2609 Welke taken de genie uitvoert, hangt af van welke type tactische activiteit wordt 
ondersteund.  De genist kan de volgende taken uitvoeren: 

 plegen van brugslag of herstel van bruggen 

 doorbreken hindernis 
 toepassen van vernielingen 
 ontzeggen van gebieden en routes (ter flankbeveiliging) 
 Area & Route Clearance 
 Military search 

 wegherstel 
 schootsveldverbetering (bij de uitbraak, overval & hinderlaag) 

 maken van opstellingen 
 fortificaties 
 constructie (bijvoorbeeld bouwen en in stand houden van operating bases) 
 onderhoud infrastructuur 
 ondersteunen gevechten in oorden 
 in stand houden van Freedom Of Movement (FOM) 

Om diverse taken te kunnen uitvoeren is voorbereiding nodig en aanvullende middelen. 
Daarom moet de genist vroegtijdig bij het besluitvormingsproces worden betrokken. 
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2610 Offensieve activiteiten 

Bij het doorbreken van vijandelijke hindernissen of natuurlijke hindernissen die onder vuur 
en waarneming liggen is genie kwetsbaar bij inzet. Daarom gaan we uit van het principe 
van ‘SOSRA’. Dit principe combineert de effecten van de manoeuvre, vuursteun en genie 
teneinde snel en effectief hindernissen te doorbreken. 

Suppress (onderdrukken): 
 uitbrengen van (in) direct vuur tegen potentiële vijand om invloed van vijandelijk vuur 

en waarneming op de hindernis te voorkomen 
 beschermen van eigen troepen die de actie op de hindernis uitvoeren 
 vuursteun met voldoende volume (mass) en evt. incl. de 3e dimensie 
 alles in het teken van het creëren van een goede uitgangspositie 
Obscure (maskeren): 

 beschermen/maskeren van eigen eenheden met name met rook 
 verhinderen van vijandelijke waarneming op de hindernis en eigen eenheden 
 verbergen eigen activiteiten, zowel bij de doorbraak als aanval 

 maak gebruik van het terrein en het weer aangezien dit veel rook capaciteit kost 
Secure (beveiligen): 
 veiligstellen van de “reduction area” (de volledige hindernis) ter voorkoming van direct 

vuur.  Met name waarneming en vuurposities dicht bij de hindernissen maar ook 
eenheden met zicht op de hindernis 

 voldoende capaciteit beschikbaar om overige vijandelijke elementen uit te schakelen die 
bijvoorbeeld een tegenaanval uitvoeren 

 deze en gene zijde van de hindernis dienen beveiligd te worden 
Reduce (neutraliseren): 
 creëren van doorgangen in, over of langs een hindernis (genie taak) 

Assault (aanvallen): 
 aangrijpen en vernietigen van vijand, met name aan de vijand zijde van de hindernis 
 overdragen van gevechtscontact indien nodig 

2611 Defensieve activiteiten 

Bij deze activiteit worden vaak genie effecten meegegeven door het hogere niveau. De 
genie onderscheid de volgende vier verschillende effecten: block, turn, fix en disrupt. 
Op team en pelotonsniveau zal de genie de uitvoering van deze effecten vertalen naar 

hindernissen. Deze effecten worden in de volgende figuren weergegeven: 

 

Figuur 2.37 Blocking-effect moet een vijand definitief tot staan brengen 

 

Figuur 2.38 Turning-effect moet de vijand van richting doen veranderen 

 

Figuur 2.39 Fixing-effect moet vijand binden in een  
engagement area zodat het effectief met vuur kan worden bestreden 
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Figuur 2.40 Disrupting-effect moet  

de samenhang van een ontplooide vijand verbreken 
 
Mijnsystemen( i.c.m. hindernissen) zijn feitelijk de enige snel plaatsbare middelen die, mits 
op de juiste locatie ingezet, daadwerkelijk effectief zijn om hinderniseffecten (turn, block, 
fix, disrupt) te bereiken.  

2612 Stabiliserende activiteiten 

De bijdrage die de genie aan stabiliserende activiteiten kan leveren is groot. Naast steun 
aan de eigen eenheid, denk hierbij aan afgrendeling en opsporingsoperatie en ontzeggen 
van gebieden en routes kan de genie ook veel betekenen voor zowel de bevolking als de 
eigen troepen m.b.t. diverse constructies en herstelwerkzaamheden. Werkzaamheden 
t.b.v. de bevolking dienen gedeconflicteerd te worden met bevoegde instanties zoals 
overheden en CMI. 

2613 Voorwaardenscheppende activiteiten 

Per voorwaardenscheppende activiteit zal de bijdrage van de Genie anders zijn, waarbij ook 
niet elke Genie eenheid evengoed uitgerust is voor elke activiteit. Per activiteit dient er met 
de genie adviseur overlegt te worden wat de genie bijdrage zal zijn. 

2614 Onderbevelstellingen en steunrelaties 

Doordat de beschikbare genie beperkt is ten opzichte van de hoeveelheid taken die de 

genie vervult, moeten prioriteiten worden gesteld. Het gevolg kan zijn dat genie niet onder 
bevel wordt gesteld maar steun levert aan infanterie. Denk hierbij aan een genietank die 

een aantal uren beschikbaar is voor graafwerkzaamheden, maar het kan ook gelden voor 
(pantser)geniegroepen. De geniecommandant houdt zo zeggenschap over zijn middelen en 
kan de capaciteit inzetten waar de noodzaak het grootst is. Wanneer genie wel 
onderbevelgesteld wordt, komen de volgende bevels- /steunrelaties het meest voor bij het 
team/peloton: 
 algemene steun of directe steun 

 Operational Command (OPCOM) of Operational Control (OPCON) 
 Tactical Command (TACOM) of Tactical Control (TACON) 

2615 Planningsgegevens 

Planning is sterk afhankelijk van de getraindheid van de genie groep/peloton. 
Voorbereidingen voor de inzet van geniemiddelen kan aanzienlijke tijd in beslag nemen en 

het is daarom ook essentieel om vroegtijdig in het besluitvormingsproces de genist op de 
hoogte te brengen zodat hij a.d.h.v. een waarschuwingsbevel deze voorbereidingen kan 

opstarten om zo een snelle en kwalitatief goede uitvoering te verzorgen. 
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Sectie 7 Vuursteun 

 Algemeen 

2701 De vuursteun van een team bestaat uit een FST. Zij maken deel uit van het 
brigadevuursteunsysteem. Vanuit de manostcie van het bataljon kan de compagnie 
versterkt worden met een 81mm mortiergroep (mrgp). Het 60mm mortier is een 
pelotonswapen en wordt niet gezien als vuursteunmiddel en derhalve wordt dit niet 
behandeld in dit hoofdstuk. Om het gehele operatiegebied van het team onder waarneming 
te houden kan het FST gebruik maken van andere sensoren zoals 

gelegenheidswaarnemers, Unmanned Aircraft Systems, Fixed Wing (FW), Rotary Wing 
(RW), radar en akoestische sensoren. Ook kan de BG een extra FST onder bevel (ob) 
stellen bij een team. 

 Omschrijving 

2702 Vuursteun (Fire Support) omvat het vermogen indirect vuur van grond- en 
zeestrijdkrachten en vuur van luchtstrijdkrachten tot gelding te brengen en daarmee het 
militair vermogen van de vijand (tijdelijk) uit te schakelen.13 

Tegenwoordig wordt de volgende omschrijving voor Joint Fire Support vaak gebruikt.  
Joint Fire Support is the coordinated and integrated employment of all weapon platforms 

delivering fires to achieve the required effects on ground targets to support land operations 
in the full spectrum of conflict. It encompasses the integration of indirect fires and effects 
in order to influence the adversary forces, installations or functions.14 

 Samenstelling 

2703 Het FST 

Een Fire Support Team is georganiseerd, getraind en met materieel uitgerust om 
doelopsporing en geïntegreerde eindgeleiding van vuursteun uit te voeren met artillerie, 
mortieren, vliegtuigen en helikopters, onbemande systemen en schepen en daarnaast de 
integratie met het optreden van de manoeuvre eenheid te garanderen. Een FST bestaat uit 

een Forward Observer groep (FOgp) en een Tactical Air Control Party (TACP). Zij 
verplaatsen zich in een Fennek vwrn en een Fennek TACP. 
Het FST steunt het optreden van de manoeuvre eenheid door het uitvoeren van continue 
observatie van het gevechtsveld en het aanvragen en op doel leiden van alle vormen van 
vuursteun. Het FST brengt de mogelijkheid om verschillende (vuursteun)effecten 
gelijktijdig, in nabijheid van eigen troepen op meerdere doelen tot gelding te brengen en 

dit gecoördineerd uit te voeren. Het FST doet dat op dusdanige wijze dat vuursteun op tijd 
(on time), veilig (safe) en met het juiste effect (on target) wordt behaald. 
Het FST heeft een standaard samenstelling van zes functionarissen. Het FST is 
georganiseerd in drie elementen: 

 De commandant FST is verantwoordelijk voor de aansturing van de FOgp en TACP en 
voor de integratie van de vuursteun met de manoeuvre. De c-FST is voor de 
commandant van de manoeuvre eenheid het enkelvoudige aanspreekpunt voor alle 

vuursteun. De c-FST is tevens de schakel naar het hogere niveau via het Joint Fire 
Support Coordination Centre (JFSCC). 

 De TACP bestaat uit de JTAC, de LO en de TACP assistent (korporaal chauffeur). De 
TACP is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de eindgeleiding van alle 
luchtsteun. 

 De FOgp bestaat uit de luitenant FO en de onderofficier FO, tevens chauffeur. De FOgp 
is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de eindgeleiding van alle 

grondgebonden vuursteun. 
  

                                                 
13 LD 2, leidraad vuursteun 
14 AArty-P5, Nato Fire Support Doctrine 
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2704 Het FST beschikt over de volgende middelen: 

 algemene hulpmiddelen: 
o optiek (kijker 6x42, laserafstandsmeter, Swarovski kijker) 
o Forward Observer Target Acquisition System (FOTAS) 
o Laser Target Designator (LTD) 

o GPS 
o kompas 
o stafkaarten 

 voertuigen: 
o Fennek voorwaartse waarnemer (vwrn) 
o Fennek TACP 

 verbindingen: 

o FM 9000 serie 
o PRC 117/PRC 152 
o PRR 

o ELIAS/AFSIS 
 overig: 

o ROVER: Middel waarmee direct meegekeken kan worden met een vliegtuig. 

o PSS-SOF: Programma waarmee nauwkeurig coördinaten geproduceerd kunnen 
worden. 

o Falcon View: Programma voor digitale kaarten en luchtfoto’s. 
 

 Inzet 

2705 Het FST is een flexibele capaciteit die noodzakelijk voor de missie geconfigureerd kan 

worden. De FST functionarissen kunnen niet als individu worden ingezet. Om veilige en 

gecoördineerde inzet van vuursteun te garanderen kunnen de FO groep en TACP niet 

verder opgedeeld worden. Dit garandeert de noodzakelijke onderlinge controles en verdeelt 

het mee te nemen materiaal en de hoeveelheid informatie die moet worden verwerkt. Wel 

kan een FO groep of TACP toegevoegd aan of verwijderd worden uit een FST. Ook kan een 

andere specialiteit, zoals mini-UAS, toegevoegd worden aan een FST. Het FST kan bereden, 

uitgestegen, gescheiden of te voet optreden. Het optreden kan op verschillende manieren 

uitgevoerd worden: 

 de TACP en FOgp treden gezamenlijk op, de twee voertuigen of groepen bevinden zich 
dicht bij elkaar 

 de TACP en FOgp treden geografisch gescheiden op, binnen het vak van de eenheid 
waarbij ze ingedeeld zijn 

 te voet kan het FST optreden in drie elementen. De FOgp en TACP bevinden zich bij de 
gevechtspelotons. De c-FST bevindt zich met de chauffeur TACP bij de commandant 

2706 Eén FST element (TACP of FOgp) kan niet worden ingezet om gelijktijdige inzet van 

luchtsteun en grondgebonden vuursteun aan te sturen en te deconflicteren; c-FST is 
verantwoordelijk voor de planning en coördinatie. Het FO element is verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van eindgeleiding van grondgebonden vuursteunmiddelen. De TACP is 
verantwoordelijk voor eindgeleiding bij inzet van Close Air Support. Het FST kan op 
verschillende manieren optreden, dit optreden kan bereden, uitgestegen, gescheiden of te 
voet plaats vinden: 

 de TACP en FOgp treden gezamenlijk op, de twee voertuigen of groepen bevinden zich 
dicht bij elkaar 

 de TACP en FOgp treden geografisch gescheiden op, binnen het vak van de eenheid 
waarbij ze ingedeeld zijn 

 te voet kan het FST optreden in drie elementen. De FOgp en TACP bevinden zich bij de 
gevechtspelotons. De c-FST bevindt zich met de chauffeur TACP bij de commandant 

 één FST element kan niet worden ingezet om gelijktijdige inzet van luchtsteun en 
grondgebonden vuursteun aan te sturen en te deconflicteren; 
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2707 Taken en verantwoordelijkheden van een FST 

 

Figuur 2.41 Taken en verantwoordelijkheden van het FST 

 Doelbestrijdingsmiddel 

2708 De 81mm mortiergroep 

De mrgp bestaat uit 3 Fenneks en 9 personen. Binnen de groep heeft men de beschikking 
over 2 mortieren 81mm. De vuurregelcapaciteit wordt ook vanuit de groep geregeld. In 

principe treedt de mrgp op binnen de cie, de bataljonscommandant kan echter altijd 

beslissen dat de groepen elders binnen het bataljon verdeeld worden. Dit hangt af van de 
samenstelling van de eenheden, de opdracht, zwaartepunten, overig beschikbare 
vuursteuneenheden, etc. De groepscommandant van de mrgp is een ondercommandant 
van de commandant. De commandant bepaalt dan ook hoe de groep wordt ingezet, hij 
wordt hierbij geadviseerd door de c-FST.  

2709 Eigenschappen mortier 81mm: 

 maximum vuursnelheid 20 schoten per minuut 

 de minimale en maximale schootsafstanden zijn sterk afhankelijk van de munitiesoort 
en variëren van maximaal 4150m voor de lichtgranaat tot maximaal 5650m voor de 
brisantgranaat 

 doelbedekking is standaard 70 x 100 (parallel) of aangepast worden aan het doel 
converge  
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2710 Beschikbare munitie mortier 81mm: 

 High Explosive (HE) 
o uitwerking; schokgolf en scherfwerking. 
o buisstelling: 
o super quick; na aanslag 

o delay; vertraging van 0,05 sec 
o prox high, detoneert 4 – 7m boven maaiveld 
o prox low, detoneert 0,5 – 4,5 m boven maaiveld. 

 Red Phosphorus (RP) 
o uitwerking; rook en (beperkt) brandstichtend. 
o buis: mechanische tijdschokbuis 

 Illumination (Illum) 

o uitwerking; licht, diameter 600m 
o buis: mechanische tijdschokbuis  

2711 De mortierstelling 

Een Mortar Manoeuvre Area (MMA), of mortierstellinggebied, is een gebied van minimaal 1 
km², hierbinnen kan de mrgp zijn stelling(en) voorbereiden en betrekken.  De voorbereide 
stellingname duurt gemiddeld 7 minuten voordat de groep vuur uit kan brengen. Daarnaast 

kent de mrgp ook nog de onvoorbereide stellingname, de Quick Action. Deze wordt 
bijvoorbeeld uitgevoerd als er vuursteun benodigd is tijdens het verplaatsen van de cie, 
waarbij het team niet de beschikking heeft over artillerie- of luchtsteun. Een onvoorbereide 
stellingname duurt ongeveer 10 minuten, dit is wel afhankelijk van beschikbare locaties 
vanwaar vuur uitgebracht kan worden. 

2712 Planning van Mortar Target Areas (MTAs) en Mortar Manoeuvre Areas (MMAs) 

Het uitgangspunt bij planning van MTA’s op compagniesniveau is dat de commandant 

bepaald waar de vuursteun wordt ingezet, eventueel geadviseerd door de c-FST. De 
planning van de mortierdoelengebieden zal plaats vinden tijdens het OATDOEM proces, met 

eventueel de aansluitende verkenning. Enkele aandachtspunten bij het plannen van 
mortierdoelengebieden op compagnies niveau zijn: 
 locatie van de doelen of bestrijdingsgebieden in relatie tot de effecten die de 

commandant wil bereiken 
 eventueel door het bataljon opgedragen gebieden waar met een bepaalde prioriteit en 

reactietijd vuursteun verleend moet worden 
 gebieden waar flankbeveiliging in combinatie met vuursteun plaats kan vinden. 
 locaties van beheersende terreindelen waar directe richting middelen geen invloed op 

kunnen uitoefenen 
 locaties van opgedragen Artillery Target Areas (ATAs) ingepland door het hogere niveau 

in relatie tot mortierdoelengebieden 

 mogelijke opgedragen FSCM en ACM 

2713 Het uitgangspunt bij planning van MMAs op compagniesniveau is dat de commandant 
bepaalt in welk gebied de MMAs gepositioneerd worden. Er moet gestreefd worden naar het 

aanwijzen van gebieden en niet naar het opdragen van exacte locaties, het aanwijzen van 
gebieden vergroot de speelruimte voor de c-mrgp. De adviseurs voor de commandant in 
deze zijn de c-mrgp en de c-FST. Naast het mortierstellinggebied kan de commandant ook 
aanwijzingen geven ten aanzien van: 

 soort stelling 
 trap van voorbereiding 
 (mogelijke) reactietijd(en) 
 routes 
 tijdstip(pen) tot vuren gereed (indien geen reactietijd is opgedragen) 
 bescherming en beveiliging 
 munitieaanvoer en opslag 
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 Vuursteuneffecten 

2714 De inzet van vuursteun is gebaseerd op het denken in effecten. Vuursteun is het meest 
effectief in combinatie met manoeuvre en genie. De vier effecten (SOSR) zijn 
onderverdeeld in een aantal uitwerkingseisen voor de vuursteun, ook wel vuursteuneffecten 
genoemd: 

 Suppress (onderdrukken) 
o Suppression (onderdrukken) 

De bestreden eenheid wordt gedwongen de uitvoering van de opdracht tijdelijk aan 
te passen, teneinde de eigen kwetsbaarheid te verminderen, bijvoorbeeld door een 
andere opstelling in te nemen, en/of gunstiger gevechtsomstandigheden af te 
wachten. 

o Harassing (storen) 

Een vuur afgegeven om de vijand in verwarring te brengen, zijn verplaatsingen 
te belemmeren en, onder de dreiging van mogelijke verliezen, zijn moreel aan 

te tasten. 
 Obscure (maskeren) 

o Smoke (rook) 
Een vuur met als doel de vijandelijke waarnemingsmogelijkheden te belemmeren/ 

ontnemen en daardoor de vijand te hinderen in zijn optreden, dan wel 
het optreden van eigen troepen te maskeren. 

o Smoke screen (rookscherm) 
Wordt bij voorkeur met (HC-) rookgranaten afgegeven als een lineair vuur. Voor 
kleinere doelen kan ook gebruik worden gemaakt van fosforgranaten. Duur, 
lengte en richting van het rookscherm en de weersomstandigheden ter plaatse 
zijn van invloed op de vuursnelheid, de hoeveelheid benodigde munitie en het 

aantal in te zetten vuureenheden. Vanwege de uitwerking van het rookscherm 
is coördinatie met neveneenheden noodzakelijk. Omdat het een bijzondere 
munitiesoort is en over het algemeen niet in grote hoeveelheden aanwezig, is 
het tijdig plannen en aanvragen van een rookscherm noodzakelijk. 

 Secure (afschermen)/Interdiction (interdictie) 
Een vuur afgegeven op een puntdoel of gebied met het doel de vijand te 
beletten gebruik te maken van dat object of gebied. Dit kan dus inhouden 

dat er gedurende enkele minuten met indirecte middelen geschoten wordt op 
een gebied (bijvoorbeeld een bosrand) zonder dat er vijand zit, teneinde te 
voorkomen dat een mogelijke vijand zich daar gaat ontplooien. 

 Reduce (verminderen/beperken) 
o Destruction (vernielen) 

Een vuur afgegeven met als doel vijandelijk materieel of een object onbruikbaar 

te maken. 
o Destroy (vernietigen) 

Een vuur afgegeven op een vijandelijke eenheid met het intent een zodanig 
hoog percentage verliezen (30% verliezen) toe te brengen dat deze niet 
meer als eenheid inzetbaar is, tenzij de eenheid wordt gereorganiseerd. Het 
toebrengen van schade aan het materieel zodat het niet meer functioneert en 

ook niet tijdig kan worden hersteld, tenzij het opnieuw wordt aangevuld. Het 

overgebleven deel van de vijand kan de operatie nog wel beïnvloeden. 
o Neutralisation (neutraliseren) 

Een vuur dat wordt afgegeven met het intent een vijandelijke eenheid 
zodanig schade en/of verliezen toe te brengen, dat deze tijdelijk niet meer in 
onderlinge samenhang zijn volledige gevechtskracht kan inzetten. Ten behoeve 
van de technische doelanalyse wordt neutralisatie geacht te zijn bereikt indien 
10 a 15% schade en/of verliezen zijn toegebracht. 

 Overige toepassingen van effecten 
o Mark (markeren) 

Een enkel schot of een laag schoten afgegeven met, bij voorkeur, gekleurde 
rook of anders met fosfor of licht ten behoeve van een JTAC of FO om een doel aan 
te duiden of om als uitgangspunt te dienen voor luchtsteun. 

o Illumination (verlichten) 

Een vuur met als doel het verlichten van een deel van het gevechtsveld met 

lichtgranaten. Afhankelijk van de lichtintensiteit en locatie kan de werking van 
helderheidversterkers worden verbeterd dan wel belemmerd, dit geldt voor 
de vijand maar ook voor eigen troepen. 
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 Vuurplan 

2715 Gebaseerd op de verkenningsresultaten, de aanvullende vuursteunwensen en volgens de 
richtlijnen van de tactische commandant maakt het FST het voorlopige compagnies 
vuurplan waarbij het vuursteunoleaat van de brigade, eventueel aangevuld door het 
bataljon, richtinggevend is. Het compagnies vuurplan is, zoals het woord nadrukkelijk 

aangeeft, het vuurplan van de compagnie. Het compagnies vuurplan bestaat uit een 
vuursteunoleaat (Fire Support Overlay), een doelenlijst (Targetlist) en eventueel een 
Geographic Reference System (GRS). Daarbij zal c-FST onderstaande opsomming tijdens 
de compagnies bevelsuitgifte verduidelijken: 

 wie heeft of geeft, wanneer en onder welke omstandigheden toestemming om vuursteun 
in te zetten en wie moet hierbij worden ingelicht (altijd met toestemming van de 
tactische commandant of met toestemming van een opgedragen release authority, etc.) 

 bekend stellen deconflictieplan 
 geplande vuren, OPs en mortierstellingen bekend stellen 

 procedure bij vakoverschrijdende vuursteun 
 communicatielijnen bij inzet vuursteun 
 commandolijn bij inzet vuursteun 
 ROE/escalatieladder 

 herkenningstekens eigen troepen vanuit de lucht 

 

Figuur 2.42 Teamvuursteunoleaat15 

2716 Toelichting op figuur 2.42 

TE 3201: Priovuur (Final Protective Fire, FPF) 
TE 3202: Rookscherm 
TE 3203: Voorbereid vuur (PrePlanned Fire, PPF)  
V01/V02/V03: Intern vuur 

W1:  Waarnemingspost 
M1:  Mortierstelling 

  

                                                 
15 Doelsymbolen voor een lineair- en/of priovuur worden op schaalgrootte ingetekend, waarbij het midden van het symbool het midden 

van het doel aangeeft 
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2717 De Targetlist 

Een targetlist is een door de c-FST opgestelde lijst met alle vuren, afgegeven met 
grondgebonden vuursteun of luchtsteun. In de targetlist, worden de geplande vuren die 
door de artillerie, de 120mm mortieren of middels luchtsteun worden afgegeven, externe 
vuren genoemd. De geplande externe vuren in de targetlist, die voorbereid moeten worden 

door de externe vuureenheden, dienen te worden voorzien van een doelnummer conform 
STANAG (bijv. TE 3201, TE 3202). De vuren die gepland zijn voor de eigen mrgp worden 
interne vuren genoemd en zijn voorzien van een intern doelnummer (bijv. V01, V02, enz). 
Indien het FST uitvalt kan het BnJFSCC de cie ondersteunen door de gegevens uit de 
doelenlijst te gebruiken om een CFF samen te stellen en te versturen naar de vuureenheid 

 

Figuur 2.43 Targetlist 

2718 Munitieoverzicht Vuursteun 

De grondgebonden vuursteun heeft de beschikking over verschillende soorten munitie, te 
weten: 
 High Explosive (HE), blast en scherfwerking 

 Phosphorus (RP/WP), rook en brandstichting 
 Smoke, rook(scherm) 
 Illumination, verlichting 
 Precision Guided Munition (PGM), precisie munitie HE Excalibur 
Afhankelijk van het type FW en RW kunnen zij gebruik maken van hun boordkanon, verder 
kunnen zij de beschikking hebben over een breed scala aan bommen en raketten met 
scherf-, rook-, en blastwerking dan wel ten behoeve van brandstichting. 

 

  



66 

 

Sectie 8 Bescherming 
 

 

 

 

  

  
 Algemeen 

2801 Het CLAS hanteert de volgende omschrijving voor bescherming: 

“Bescherming betreft alle maatregelen die er op gericht zijn het effect van alle mogelijke 

bedreigingen op het eigen militair vermogen (fysieke, mentale en conceptuele component) 
en optreden te minimaliseren, in elke situatie, terwijl vrijheid van handelen en operationele 
effectiviteit behouden blijven om de eigen doelstellingen te  bereiken”. Daarom kan 
bescherming alleen benaderd worden in samenhang met de opdracht 

2802 Veiligheid en bescherming zijn twee begrippen die dicht tegen elkaar aan liggen, en daarom 
ook regelmatig vermengd worden: 

 Veiligheid (Safety / Security). 

o Veiligheid wordt in het algemeen taalgebruik gedefinieerd als de situatie waarin we 
gevrijwaard zijn tegen schade of verlies 

o Taalkundig gezien is het Nederlandse begrip veiligheid een samenvoeging van de 
Angelsaksische begrippen safety en security. De militaire (NAVO) definitie van 
security is "the condition achieved when designated information, materiel, personnel, 

activities and installations are protected against espionage, sabotage, subversion and 

terrorism, as well as against loss or unauthorized disclosure” 
o Een militaire (NAVO) definitie van safety is er niet. Dat betekent dat de omschrijving 

die staat in de Oxford Dictionary of English volstaat: The condition of being protected 
from or unlikely to cause danger, risk, or injury. 

Beschouwing: veiligheid, of in veiligheid zijn, is een conditie waarin ons niets kan 
overkomen, ons militair vermogen niet aangetast kan worden. Beveiligen, of veilig stellen, 
is de activiteit die zich richt op het bereiken en behouden van die conditie. Maatregelen 

richten zich op het afwenden van externe invloeden die dit in gevaar brengen.  
 Bescherming (Force Protection) 

o Bescherming wordt in het algemeen taalgebruik gedefinieerd als het behoeden voor 
iets nadeligs 

o De militaire (NAVO) definitie is "all measures and means to minimize the vulnerability 
of personnel, facilities, equipment and operations to any threat and in all situations, 
to preserve freedom of action and the operational effectiveness of the force” 

Beschouwing: Bescherming plaatst veiligheid in een context. Er moet een doel bereikt 
worden, waarvoor militair vermogen wordt ingezet. Het ingezette militair vermogen moet 
worden behouden om het doel te kunnen bereiken. Beschermen is de activiteit die zich 
richt op het neutraliseren of reduceren van de risico’s, het optimaliseren van veiligheid, 
terwijl we onze doelstellingen realiseren. Maatregelen om de veiligheid te vergroten mogen 
niet resulteren in onvermogen, waardoor een zeker risico niet altijd vermeden kan worden. 

 
Conclusie. 
Bij veiligheid is het voorkomen van schade, verlies of openbaring het doel op zich. Bij 
bescherming dient het een hoger doel: het succesvol (blijven) uitvoeren van de opdracht. 
Maatregelen in het kader van bescherming moeten hierop zijn afgestemd. Deze 
maatregelen beperken zich niet tot enkel fysieke maatregelen, technische oplossingen en 
toewijzing van middelen. 

Bescherming strekt zich uit tot alle componenten van het ingezette militair vermogen. Het, 
zo nodig, aanpassen of ontwikkelen van concepten en procedures op de specifieke 

omgeving en omstandigheden van de inzet hoort daar bij (bv search).  
  

Om letsel te voorkomen trokken ridders een harnas aan. Als dat harnas overal even 
zwaar zou zijn uitgevoerd kon het paard hen niet meer dragen en konden zij zelf 

nauwelijks nog bewegen. De vijand kon niet bereikt worden en geen (beslissende) slag 
toegediend worden. Alles beveiligen werkte verlammend. De doelstelling (overwinning) 
kon niet gehaald worden. Na een risico inschatting werden alleen de essentiële delen 
veilig gesteld met zware bepantsering, de rest werd lichter bepantserd. Waardoor de 

mogelijkheid tot handelen behouden werd en de doelstelling behaald kon worden. 
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Net als mentale aspecten; Misleiding, onvoorspelbaarheid en een goede voorbereiding en 

informatievoorziening dragen in hoge mate bij aan de mentale weerbaarheid. Niet alleen 
van het personeel in het inzetgebied, maar ook van de bevolking in Nederland. 

 CBRN bescherming 

2803 CBRN verdediging: is een onlosmakelijk deel van het operationele optreden. Het omvat het 
geheel van plannen, capaciteiten en activiteiten bedoeld om de schadelijke effecten op 
materieel en personeel tijdens activiteiten, als resultaat van het gebruik of de dreiging van 

gebruik van CBRN agentia, te voorkomen, beperken of te neutraliseren. Daarnaast behelst 
CBRN verdediging het beperken of neutraliseren van secundair CBRN gevaar, dat optreedt 
als gevolg van eigen of vijandelijke offensieve activiteiten of het (risico op het) abusievelijk 
vrijkomen van CBRN agentia en TIMs in het milieu. 

2804 CBRN verdedigingscapaciteit wordt binnen  NAVO op drie niveaus (basic, enhanced, 

specialized) onderscheiden en is binnen het CLAS te delen in drie categorieën. Hiermee kan 
het kennisniveau worden aangeduid en kunnen eventuele neven-/hoofdtaken weergegeven 

worden. 

2805 Basis CBRN kennis: CBRN kennis, vaardigheden en uitrusting op individueel niveau. Met als 
doel  personeel  in staat  te stellen te overleven en de missie voort te zetten. Hiermee 
worden kennis en vaardigheden bedoeld die elke militair binnen het CLAS dient te kennen 
en beheersen. Voor onderofficieren geldt tevens dat zij instructie kunnen geven v.w.b. 
persoonlijke beschermingsmaatregelen.  

2806 CBRN in neventaak: Personeel met aanvullende CBRN kennis, vaardigheden en uitrusting. 

Met als doel eenheden in staat te stellen zichzelf tijdig te alarmeren en te beschermen 
tegen CBRN dreiging of gebruik van CBRN middelen. Naast hetgeen onder ‘basis’ vernoemd 
is, heeft deze functionaris aanvullende kennis over alarmeringsdetectie, het doen en 
ontvangen van meldingen, het nemen van beschermingsmaatregelen en heeft deze tevens 

een adviserende rol binnen zijn eigen eenheid n.a.v. de CBRN situatie. De functionarissen 
met CBRN in neventaak bevinden zich op pelotonsniveau (plv c-uitg pel), op 

compagniesniveau (plv cc, csm en oo team intell cell) en op bataljonsniveau (plv bg en div 
functionarissen binnen batstaf) 

2807 CBRN in hoofdtaak: Specialistisch opgeleide, getrainde en uitgeruste CBRN eenheden of 
stafpersoneel belast met de uitvoering van alle mogelijke CBRN taken, welke o.a. in staat 
zijn om individuele militairen en eenheden/formaties die zijn getroffen door een CBRN 
incident, z.s.m. weer volledig inzetbaar te maken. De functionaris met CBRN in hoofdtaak 
bevindt zich op het bataljonsniveau bij de sie S2. 

2808 Bijzondere omstandigheden: Bij de bovenstaande beschrijving wordt uitgegaan van een 
indeling per eenheid. Het is voorstelbaar dat, door gewijzigde omstandigheden of 
ontplooiing, op een specifieke locatie een CBRN dreiging of inlichtingenbehoefte ontstaat. In 
dat geval zal door zorg van de functionaris met CBRN in neventaak (of zelfs CBRN in 

hoofdtaak!) per locatie specifieke consignes worden ontwikkeld of CBRN detectiecapaciteit 
wordt ingezet. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan de ontdekking van chemische stoffen in 
de nabijheid van een opstelling of het seizoensmatig wisselen van de dominante 

windrichting. 

2809 Commandovoering: De situationele CBRN dreiging is een vaste, in ogenschouw te nemen 
factor van invloed in het commandovoeringsproces. Gezien de mogelijke uitwerking, maakt 
CBRN verdediging dus integraal en onlosmakelijk deel uit van het optreden. Alleen vanuit 
deze benadering kunnen eenheden tot op het laagste niveau zich adequaat voorbereiden. 

2810 Verantwoordelijkheden van de commandant: De commandant van elk niveau is 

verantwoordelijkheid voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de CBRN 
verdediging. Het al tijdens de voorbereiding van de opdracht zodanig organiseren van de 
CBRN verdediging dat onder CBRN omstandigheden doelmatig en doeltreffend het 

handhaven en zo nodig herstel, van de operationele inzetbaarheid is gegarandeerd. Elke 
commandant is binnen zijn gebied van verantwoording ook medeverantwoordelijk voor het 
op tijd voor CBRN gevaren waarschuwen van de bevolking.  
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2811 Om het voorgaande te kunnen realiseren moet het peloton: 

 de organisatie van de CBRN verdediging en het daarvoor beschikbare materieel kennen 
 de effecten van CBRN inzet op de lopende operaties van de eenheid  kunnen inschatten 
 de effecten van het dragen van de persoonlijke beschermende uitrusting kunnen 

inschatten en de invloed hiervan op zowel het personeel als operationele inzetbaarheid 

zoveel mogelijk beperken 

2812 Het peloton kan de opdracht krijgen CBRN ploegen te formeren met als taken: 

 het verzamelen van waarnemingsgegevens van een CBRN aanval en het melden van de 
gegevens 

 het uitvoeren van radiologische en chemische alarmerings- en controledetectie 
 het uitvoeren van eenvoudige ontsmettingstaken 
 ook kan een wacht of waarnemingspost met aanvullende CBRN-consignes worden belast 

 binnen het peloton is de plv c-painfpel uitg de Sgt CBRN (Enhanced capaciteit). Hij is de 

functionaris die er zorg voor draagt dat het personeel in staat is deze taken uit te 
voeren 

 CV-90 en COLPRO 

2813 Collectieve bescherming (collective protection, COLPRO) is de bescherming die wordt 
verschaft aan een groep individuen in een CBRN omgeving, waardoor het niveau van 
individueel beschermende CBRN uitrusting kan worden verlaagd of opgeheven. Het principe 
van COLPRO berust op het onder overdruk brengen van een (gasdichte) ruimte met behulp 
van gefilterde lucht. Al het personeel dat in het igv onder COPLRO aanwezig is, moet 

voorzien zijn van individueel beschermende CBRN uitrusting, zodat bij calamiteiten direct 
individueel beschermende maatregelen kunnen worden genomen. De COPRO van het igv 
kent geen sluis zodat het personeel niet het igv kan binnenkomen of verlaten zonder de 
COLPRO te verbreken. Een eenmaal verbroken COLPRO van het igv is voor de duur van de 
operatie gecompromitteerd. Pas na controle en eventuele ontsmetting door een CBRN-

specialist (specialized capability) is de COLPRO weer als zodanig inzetbaar. Daarnaast 

beschermt de COLPRO installatie van het igv uitsluitend tegen CWAs en dus niet tegen 
TICs. 

2814 Het optreden in CBRN omstandigheden in relatie tot de COLPRO en de te nemen 
maatregelen t.a.v. Individual Protective Equipment (IPE) 

CBRN situatie Optreden Vtg COLPRO Maatregelen Situatie 

Damp gevaar Volledig 

bereden 

Niet verbroken Vtg buiten CBRN 

omgeving damp resten 

laten verliezen. Controle 

detectie 

Peloton inzetbaar 

Damp gevaar Volledig 

bereden 

Verbroken door 

openen 

bovenluik 

IPE in beschermstelling. 

Vtg buiten CBRN 

omgeving damp resten 

laten verliezen. Controle 

detectie, COLPRO 

herstellen 

Peloton inzetbaar 
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Damp gevaar Bereden en 

daarnaast een 

uitgestegen deel 

Niet verbroken Vtg buiten CBRN 

omgeving damp resten 

laten verliezen. Controle 

detectie 

Peloton inzetbaar 

Uitgestegen personeel 

buiten CBRN omgeving 

damp resten laten 

verliezen. Controle 

detectie 

Damp gevaar Bereden en 

daarnaast een 

uitgestegen deel 

Verbroken door 

uitstijgen 

personeel 

IPE in beschermstelling. 

Vtg buiten CBRN 

omgeving damp resten 

laten verliezen. Controle 

detectie, COLPRO 

herstellen 

Peloton inzetbaar 

Uitgestegen personeel 

buiten CBRN omgeving 

damp resten laten 

verliezen. Controle 

detectie 

Damp gevaar Bereden en 

daarnaast een 

uitgestegen deel 

Verbroken door 

instijgen 

personeel 

IPE in beschermstelling. 

Vtg buiten CBRN 

omgeving damp resten 

laten verliezen. Controle 

detectie, COLPRO 

herstellen 

Peloton inzetbaar 

Uitgestegen personeel 

buiten CBRN omgeving 

damp resten laten 

verliezen. Controle 

detectie 

CBRN situatie Optreden Vtg COLPRO Maatregelen Situatie 

Vloeistof 

besmetting (en 

dampgevaar) 

Bereden Niet verbroken Buitenzijde vtg 

ontsmetten 

Peloton inzetbaar 

Vloeistof 

besmetting (en 

dampgevaar) 

Bereden en 

daarnaast een 

uitgestegen deel 

Niet verbroken Buitenzijde vtg 

ontsmetten. 

Pers ontsmetten 

Peloton inzetbaar 

Vloeistof 

besmetting (en 

dampgevaar) 

Bereden Verbroken door 

openen 

bovenluik 

IPE in beschermstelling. 

Buitenzijde vtg 

ontsmetten 

Binnenzijde vtg damp 

resten laten verliezen. 

Peloton inzetbaar 
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Controle detectie, 

COLPRO herstellen 

Vloeistof 

besmetting (en 

dampgevaar) 

Bereden en 

daarnaast een 

utgestegen deel 

Verbroken door 

uitstijgen 

personeel 

IPE in beschermstelling. 

Binnenzijde vtg is 

mogelijk met vloeistof 

besmet! 

Peloton NIET 

inzetbaar*  

Uitgestegen personeel 

ontsmetten. 

Controle detectie 

Vloeistof 

besmetting (en 

dampgevaar) 

Bereden en 

daarnaast een 

uitgestegen deel 

Verbroken door 

instijgen 

personeel 

IPE in beschermstelling. 

Binnenzijde vtg is 

mogelijk met vloeistof 

besmet! 

Peloton NIET 

inzetbaar** 

Uitgestegen personeel 

ontsmetten. 

Controle detectie 

*Omdat een mogelijke besmetting die aan de randen van het achterluik mee naar binnen 
genomen wordt groot is! Het vtg is niet meer inzetbaar zonder blijvend gebruik te maken 
van IPE. Tenzij er uit een controle detectie blijkt dat er geen vloeistof besmetting aan de 
binnenzijde heeft plaatsgevonden dient het vtg als besmet en daarmee als verloren te 
worden beschouwd. 

 
** Omdat een mogelijke besmetting die door het personeel mee naar binnen genomen is 
groot is! Het vtg is niet meer inzetbaar zonder blijvend gebruik te maken van IPEs. Tenzij 
er uit een controle detectie blijkt dat er geen vloeistof besmetting aan de binnenzijde heeft 
plaatsgevonden dient het vtg als besmet en daarmee als verloren te worden beschouwd. 

 Luchtnabijbeveiliging 

2815 Luchtnabijbeveiliging omvat het met de eigen middelen nemen van actieve en passieve 

maatregelen tegen de dreiging van vijandelijke luchtverkenningen en aanvallen vanuit de 
lucht. Voorbeelden van passieve maatregelen zijn: spreiding, camouflage, dekking en de 

inzet van (lucht)waarnemingsposten. Actieve maatregelen bestaan uit het op vijandelijke 
air assets vuren. Om te voorkomen dat ieder willekeurig vliegtuig wordt beschoten, worden 
vuurcontroleorders WCS afgekondigd. Door de huidige technologische stand van de 
luchtdreiging is actieve beveiliging door het painfpel slechts beperkt mogelijk.  

2816 Weapon control status (WCS). 

Aan alle airspace control means wordt een WCS gekoppeld voor de luchtverdediging en 
actieve luchtnabijbeveiliging.  

 bij weapons hold (WH) mag het vuur op geen enkel luchtdoel worden geopend, tenzij 
sprake is van zelfbescherming of na een formele opdracht van de engagement authority. 
Zelfverdediging impliceert de bescherming van het opgedragen object, de betreffende 
eenheid of het betreffende gebied 

 bij weapons tight (WT) mag het vuur worden geopend op elk luchtdoel, nadat het doel 

als vijandelijk (hostile) is herkend 
 bij weapons free (WF) mag het vuur op elk luchtdoel worden geopend, tenzij dit als 

eigen (friendly) is herkend 
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 Camouflage 

2817 Camouflage of verhulling is het zodanig toepassen van kleur, tekening en vorm dat een 
normalerwijs zichtbaar object tegen zijn achtergrond verdwijnt of moeilijker wordt herkend. 
Er is bij camouflage dus sprake van gezichtsbedrog. Wanneer een persoon of eenheid niet 
door een vijand waargenomen wordt, is de kans op direct vuurcontact met de vijand 

kleiner. Individuen en eenheden dienen gedurende de besluitvorming - maar ook tijdens 
uitvoering - de omgeving te beschouwen waarin zij de opdracht uitvoeren. Gedurende de 
uitvoering van opdrachten wordt met regelmaat de toestand van camouflagemiddelen 
gecontroleerd en zoveel mogelijk aangepast aan de omgeving.  

2818 Camouflage maatregelen16 zijn onder te verdelen in persoonlijke maatregelen en 
maatregelen genomen door eenheden. Persoonlijke maatregelen zijn beschreven in het 
handboek militair.  

2819 Met het uitrustingspakket van het igv kunnen de volgende technieken worden toegepast 
om het igv (gedeeltelijk) te camoufleren; 

 horizontaal scherm tegen waarneming vanuit de lucht 
 verticaal scherm tegen waarneming vanaf de grond 
 halve draperie voor een combinatie van bovenstaande technieken 

 

Figuur 2.44 Horizontaal scherm 

                                                 
16 2101 Algemene principes t.a.v. camouflage zijn beschreven in het handboek 5-20 camouflage en misleiding. 
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Figuur 2.45 Verticaal scherm 

 

Figuur 2.46: Halve draperie 
 

2820 De gebruiker dient ernaar te streven dat de functionaliteit van de gecamoufleerde 

uitrusting zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft. Voorbeelden hiervan zijn o.a; 

 Universal Tank Anti Aircraft Sight (UTAAS) en waarnemingskanalen 
 Defensive Aid Suite (DAS) sensoren 
 hulzen uitwerp openingen, schakelafvoerkanalen van wapensystemen  
 luchtinlaatopeningen van het igv 

 Gevechtsdekkingen 

2821 Er zijn diverse typen gevechtsdekkingen die in de praktijk kunnen worden toegepast. Naast 
de hier beschreven dekkingen kan in overleg met de genist (G) ook worden afgeweken van 

de hier vermelde standaard dekkingen. In de volgende paragrafen zijn de meest 
voorkomende gevechtsdekkingen vermeld. De commandant ter plekke bepaalt, in overleg 
met de genie, welke gevechtsdekkingen gegraven moeten worden en bepaalt de locatie, 
prioriteit en het aantal opstellingen. De genist berekent de gemiddelde tijden welke hij 

nodig heeft voor het graven en afwerken van deze dekkingen.   
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2822 Afmetingen en volume van gevechtsdekkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. 

Maatgeving van het igv komt overeen met de maatgeving Leopard 2A6. Dit stelt painf- en 
tankeenheden in staat elkaars vuurposities te betrekken. 

 

CV9035NL 

Type  

gevechtsdekking 

A B C D/D1 D2 

 Lengte (m) Breedte (m) Diepte  (m) Oprit (m) Inrit (m) 

Type I 8,00 5,00 1,70 12,00  

Type II 8,00 5,00 1,20 12,00  

Type III 8,00 5,00 3,00 25,00 25,00 

Type IV 10,00 5,00 2.57  25,00 

 
Figuur 2.47 Overzicht afmetingen en volume gevechtsdekkingen 

2823 Onderhoud gevechtsdekkingen 

Tijdens het gebruik van de dekking, in/uitrijden en tijdens het vuren zal er schade optreden 
aan de opstelling. Er zal rekening gehouden moeten worden met herstel/aanpassingen. 

2824 Gevechtsdekking type I 

Gedekte vuurpositie onder het maaiveld. 

 

Figuur 2.48 Gevechtsdekking type I 

2825 Algemene bijzonderheden type I 

Het uitgegraven zand dient te worden afgevoerd naar een gedekte locatie. 
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2826 Gevechtsdekking type II 

Toepassing als vuurpositie met vuurbanket op het maaiveld 

 

Figuur 2.49 Gevechtsdekkingen type II 

2827 Algemene bijzonderheden type II 

Deze dekking biedt slechts zichtdekking en bescherming tegen klein kaliber wapens en 
tegen holle ladingen. De dekking is daardoor zeer beperkt bruikbaar en zal slechts bij hoge 
grondwaterstand als alternatief worden toegepast. 
De bekleding van het vuurbanket kan geschieden met zoden, maar dit is niet in de 
capaciteitsberekeningen meegenomen, aangezien de manoeuvre-eenheden in beginsel 
deze camouflagemaatregelen zelf uitvoeren. 

De hoogte van het vuurbanket is afhankelijk van de diepte die gegraven kan worden. Bij 

deze opstelling wordt een aarden wal van 0,5 m hoog opgebracht. 
Bepalend is de ondergrond en grondwaterpeil, de totale diepte moet altijd de gegeven 
waarden hebben van gevechtsdekking type I. 
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2828 Gevechtsdekking type III 

Toepassing als dekking onder het maaiveld met in en uitrit en mogelijkheid vuur uit te 
brengen vanaf de inrit waarbij het igv romp gedekt blijft. 

 

Figuur 2.50 Gevechtsdekking type III 

2829 Algemene bijzonderheden type III 

Deze gevechtsdekking vergt relatief veel grondverplaatsing. De grond dient te worden 
afgevoerd naar een gedekte locatie. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden in de 
capaciteitsberekening. 

2830 Bijzonderheden tanks (Leopard 2A6)/CV 90 

De dekking is vooral geschikt als gedekte opstelling en kan door de CV 90 en de Leopard 
gebruikt worden als wisselopstelling. Het igv staat gedekt opgesteld en kan in opdracht een 
stuk naar achter, waarnemen en eventueel vuur uitbrengen.  

2831 Gevechtsdekking type IV 

Toepassing als gevechtsdekking onder het maaiveld met inrit. 

 

Figuur 2.51 Gevechtsdekking Type IV 

2832 Algemene bijzonderheden type IV 

Deze dekking vergt relatief veel grondverplaatsing. De grond dient te worden afgevoerd 

naar een gedekte locatie. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden in de 
capaciteitsberekening. 
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2833 Bijzonderheden CV 90 

De dekking is vooral geschikt als gedekte opstelling en kan door het igv gebruikt worden 
als wisselopstelling. Het igv staat gedekt opgesteld waarbij er waargenomen wordt door 
gebruik te maken van de UTAAS. Het igv kan in opdracht een stuk naar achteren 
verplaatsen om vuur uit te brengen. 

2834 Defensive Aid Suite  

Het voertuig is uitgerust met een DAS-systeem, dat de voertuigbemanning waarschuwt 
wanneer het voertuig wordt aangestraald door een laser. Aan de hand van instellingen die 
de bemanning heeft gekozen, reageert het wapen met meldingen via het VIS, het 
(volautomatisch) draaien van het wapensysteem in de richting van de laserdreiging (met 
evt afvuren van rookgranaten in de juiste richting). Gedurende het OATDOEM proces dient 
de te selecteren DAS modus beschouwd te worden. Tevens wordt de instelling opgedragen 

tijdens de bevelsuitgifte. Afhankelijk van het terrein dient mogelijk tijdens uitvoering van 

de opdracht de DAS modus aangepast te worden, b.v. door nabijheid van bomen en 
gebouwen.  

2835 De DAS-modus wordt gekozen op het multifunctionele paneel van de voertuigcommandant 
TA2 en geeft keuze uit de volgende instellingen (Voor volledige beschrijving DAS zie 1-TH 
017108 hfdst 19): 

 handmatige modus (MAN) 
o bij signalering van een dreiging wordt dit in het VIS weergegeven en klinkt er een 

geluidssignaal via de intercom 
 semi-automatische modus (SEMI) 

o als DAS een bedreiging signaleert, wordt dit in het VIS weergegeven en klinkt er een 
geluidssignaal via de intercom. In het VIS worden stap voor stap tegenmaatregelen 
voorgesteld: uitlijning, afvuren van de rookgranaten en instructies aan de chauffeur 

die na bevestiging van elke voorgestelde actie automatisch worden 
uitgevoerd/getoond 

 automatische modus (AUTO) 
o als DAS een bedreiging signaleert, wordt dit weergegeven op het VIS en klinkt er een 

geluidssignaal via de intercom, terwijl uitlijning, afvuren van de rookgranaten en 
instructies aan de chauffeur automatisch worden uitgevoerd/getoond 

 Hygiene en preventieve gezondheidsmaatregelen 

2836 Ervaring leert dat het merendeel van uitval van personeel wordt veroorzaakt door niet-
gevechtsverliezen. Bovendien blijkt dat de inzetbaarheid van personeel en gevechtskracht 

van de eenheid in grote mate wordt beïnvloed door de mate waarop de individuele militair 
in staat is om zich te handhaven gedurende langere tijd onder primitieve omstandigheden. 
Dit betekent het toepassen van hygiënemaatregelen te velde, het voorkomen van ziektes 
en voorkomen van letsels veroorzaakt door weersinvloeden. 

2837 Maatregelen die genomen moeten worden zijn o.a.: 

 geldigheid van vaccinaties en sanering gebit 
 handhaven van een goede lichaamshygiëne door dagelijkse voetinspectie. Dagelijks 

voeten afspoelen en schone sokken aantrekken, wassen en (‘s avonds) scheren als de 
tactische situatie het toelaat 

 dagelijkse controle op teken en ander ongedierte na het doorschrijden van dichte 
begroeiing, sloten en moerassen 

 kleding aanpassen aan temperatuur en inspanning 
 Eet- en drinkgewoonten; Betrouwbaar vocht en voedsel nuttigen. Regelmatig kleine 

hoeveelheden drinken, minimaal tussen de 2 en 4 liter vocht per 24 uur gebruiken. 
 goede hygiëne te velde door ; Goede bereikbaarheid van latrines, benedenwinds en niet 

in de buurt van eetgelegenheden en waterpunten 
 goede afvalverwijdering 
 toepassen slaapmanagement 
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 Informatiebeveiliging (OPSEC) 

2838 Operations Security (OPSEC) is de discipline die informatie over eigen plannen en operaties 
beschermt tegen inbreuk of openbaarheid. 

2839 Informatiebeveiliging:  

Elk lid van het peloton dient zich bewust te zijn dat zorgvuldigheid bij opslag en delen van 

militaire- en persoonlijke informatie bij elke wijze van inzet van groot belang is. 
Voorafgaande aan inzet (dagelijkse vredesbedrijfsvoeringwerkzaamheden) is 
informatiebeveiliging een onderwerp dat voortdurend aandacht behoeft.  

2840 Wanneer informatie onzorgvuldig bewaard, verspreid, gedeeld wordt of zelfs verloren gaat,  
kunnen (toekomstige) vijanden hier voordeel mee doen. Gevolgen kunnen zijn dat 
vijandigheden zich richten tegen uw eigen persoon, uw eigen- of neveneenheid, 
defensieorganisatie of zelfs thuisfront. Zaken die vermijd moeten worden, kunnen o.a. de 

volgende zijn; 

 Het in nabijheid van burgers of op openbare plaatsen spreken over militaire zaken die 
plaats hebben gevonden of gepland zijn. (dit geldt ook voor plaatsen in inzetgebieden 
waar lokale personen toegang hebben) 

 Het bespreken van b.v. technieken en procedures voor nog uit te voeren actie(s) in 
bijzijn van militairen die niet aan deze actie(s) deelnemen. (het zgn. ‘need to know’ 

principe) 

2841 Gebruik van social media om militaire zaken te tonen of te bespreken. Op deze manier is 
het voor vijanden mogelijk informatie te verkrijgen over uw eigen persoon of uw hogere 
eenheid. Mogelijk is de door u gedeelde informatie zelfs in verband te brengen met uw 
thuisfront. De door u gedeelde informatie lijkt op zichzelf staand onschuldig, echter 
wanneer deze in verband gebracht kan worden met de (militaire) contacten uit uw netwerk 
is deze mogelijk snel van groot belang voor vijandelijke inlichtingenorganisaties 

 Nalatigheid bij opslag van persooneelsgegevens, doctrinestukken, gegevensdragers 
zoals usb sticks, codeersleutels en (privé)computerapparatuur zoals laptops, tablets en 
smartphones, operatiebevelen, oleaten, sop’s etc. Het gedurende inzet meenemen van 
deze artikelen brengt tevens risico’s met zich mee 

 Het ‘weggooien’ van gerubriceerd of privé afval via reguliere afvalverwerking. 
 Gebruiken van onbeveiligde internet verbindingen ten behoeve van militaire 

communicatie (bv wifi netwerk van een hotel) 

 Het combineren van prive electronica met C4I&I (Command, Control, Communication, 
Computers, Information & Informatiebeheer). Om virussen te voorkomen en informatie 
te beveiligen is het derhalve niet toegestaan privé gegevensdragers zoals smartphones, 
mp3 spelers etc aan te sluiten. (De usb-poort of andere ingangen van de hardware in 
het igv dienen slechts gebruikt te worden voor initialisatieprocedures, inladen van 
kaartbladen door vtgc of incidentmanager van de eenheid en ten behoeve van 

diagnose/systeemupdates door het hogere echelon) 

 Graden van gevechtsvaardigheid 

2842 Omschrijving en doelstelling 

In alle statische situaties worden graden van gevechtsvaardigheid afgekondigd. Deze 
beveiligingsmaatregel wordt afgestemd op vijanddreiging en terreinomstandigheden. De 
graden van gevechtsvaardigheid beogen een gezonde combinatie tussen beveiliging en 
andere werkzaamheden (onderhoud, rust etc.). Middels een drietal graden is het voor de 
commandant mogelijk de mate van beveiliging op te dragen aan eigen (sub)eenheden of 
een sitrap te geven aan de hogere commandant. Er bestaan drie verschillende graden van 

gevechtsvaardigheid: 
 normaal: combinatie beveiliging/werkzaamheden. Vijandcontact is nog niet te 

verwachten en personeel is in staat normale werkzaamheden uit te voeren voor langere 
tijd 

 verhoogd: verhoogde intensiteit van waarnemen. Vijandcontact is redelijkerwijs te 
verwachten 

 algeheel: maximale intensiteit van waarnemen. Vijandcontact is direct te verwachten 
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2843 Het verdient de voorkeur zo lang mogelijk het wapensysteem igv op een zo laag mogelijk 

bedrijfsniveau te houden teneinde voortijdige onderkenning te voorkomen (Waarneming 
met UTAAS waarbij voertuigmotor uitgeschakeld is) 

2844 Bij zelfstandig optreden bepaalt de commandant deze beveiligingsmaatregelen. Bij 
voorkeur lopen de graden al naar gelang de dreiging (gepland) op. Het is echter mogelijk 

bij direct vij contact middels een alarmprocedure van ‘normaal’ naar ‘algeheel’ te gaan. 
Hierbij dient c rekening te houden met de consequentie dat er geen personeel meer 
beschikbaar is om voorbereidingen voor vertrek uit te voeren daar elk lid van het peloton 
een beveiligingstaak heeft. Voorbereidingen voor vertrek kunnen zijn; beladen uitrusting, 
afbreken van camouflagenetten en inrollen van lijnverbindingen etc. 

2845 Normaal 

Bij zelfstandig optreden met de groep dient er 1x plg/wpnsys actief bezig te zijn met 

beveiliging. Vereist is dat vanuit deze vupo de gehele sector waargenomen en bevuurd kan 

worden bij vijandcontact teneinde overige groepsleden gelegenheid te geven zich naar hun 
eigen vupo’s te begeven. In deze vuurpositie is bij voorkeur een groepswapen/pabwpn 
aanwezig en vuur gereed. Wanneer deze graad wordt afgekondigd tijdens een actie in 
hoger verband kan de c de groep 1 van de volgende taken laten uitvoeren; 
 wachtpost (1 wpnsys of 1 plg) 

 alarmpatrouille door gehele frbez peloton (1 plg) 
 beveiligingspatrouille (1 uitgestegen groep) 
 waarneming- luisterpost 
 post met CBRN-consignes 
 wanneer het wpnsys op de igv voor waarneming wordt ingezet, dient chauffeur 

ingestegen te zijn daar het wpnsys in stand ‘actie’ staat; De chauffeur kan geen 
opdrachten buiten het voertuig uitvoeren 

2846 Verhoogd 

Elke ploeg dient zich inclusief (groeps)wapen in eigen vupo te bevinden, waarbij 1 lid van 
elke ploeg waakzaam is en direct in staat zijn wapensysteem in te zetten. Het andere 
ploeglid bevindt zich in de directe omgeving van de vupo. Bij langer verblijf in deze graad is 
het voor de ploegleden onderling mogelijk af te wisselen teneinde een actieve wijze van 
waarnemen te garanderen.  
 elke ploeg heeft verbinding en heeft alle wpnsysn vuurgereed gemaakt 

 voertuigploeg is geheel ingestegen, wpnsys in stand ‘Aktie’ (igv mog nog in afwapos) 
Uitrusting is zoveel mogelijk beladen in het voertuig 

 peloton krijgt mogelijk aanv opdracht om wlp of CBRN-post te bezetten of een 
teambevpatr uit te brengen 

2847 Algeheel 

Deze graad wordt als standaard toegepast bij betrekken van een vupo of opstelling en 

wanneer vij contact direct te verwachten is. Handelingen die door de eenheid uitgevoerd 

worden zijn conform ‘Verhoogd’ waarbij elk lid van de eenheid waakzaam en 
gevechtsgereed is. Het is in deze graad niet meer mogelijk werkzaamheden te laten 
uitvoeren. 
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2848 Voorbeeld; 

Situatieschets bij voorbeeld, zie tevens figuur 2.51; Het peloton heeft een opstelling 
betrokken en staat in AREB in opstelling in een terrein waarin de vijand bereden, 
uitgestegen en te voet op kan treden. Er dient voor de vijandelijke aanval rekening te 
worden gehouden met verkenningseenheden. C-painfpel heeft in het voorbeeld gekozen 

voor volgende verdeling van werkzaamheden teneinde opdracht uit te voeren en (nabij)bev 
te garanderen; 
 1x igv (Echo) in meest geschikte positie om grootste deel van opgedragen sector onder 

waarneming te houden. (overige igvn in afwapos, vtgplgn rouleren op deze igv) 
 1x uitg gp uitbrengen van wlp incl VSRAT (vp 1 - 3) door A-groep 
 1x uitg gp uitbrengen van wlp incl VSRAT (vp 5 - 4) door B-groep 
 1x uitg gp uitv van bevpatr in pelopst door R-groep 

 
 

Figuur 2.52 Voorbeeld van het painfpel in graad van gevechtsvaardigheid ‘normaal’ 
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 Posten 

2849 Er bestaan verschillende soorten posten met daarbij één of meerdere doelstellingen. In een 
opdracht tot het voorbereiden en uitvoeren van posten kunnen meerdere doelstellingen 
gecombineerd worden. We kennen de volgende posten (deze posten hebben mogelijk ook 
overeenkomsten) 

2850 Wachtpost 

Deze post dient om een (tijdelijke) defensielocatie te beveiligen tegen ongewenste 
toegang, bv (T)AA, ATK, ASLT,(hfdst 6400) kazernecomplex etc. De opgedragen locatie 
dient tevens als in- en uitgang voor eigen troepen en is in directe nabijheid van de eenheid 
zodat het personeel uit de wachtpost zich kan concentreren op toegangscontrole en in 
minder mate personeel voor nabijbeveiliging hoeft in te zetten.  

2851 Waarnemings- en luisterpost 

Deze post dient om eigen of hogere eenheid inzage te geven in gedragingen van 
(naderende) vijand(en), gedragingen van lokale burgerbevolking en mogelijke 
vluchtelingenstromen etc. De locatie van de WLP dient gelegen te zijn op een locatie van 
waaruit de opdracht uitgevoerd kan worden en de waargenomen informatie kan worden 
verzonden naar de hogere eenheid. Daarnaast is een terugtochtmogelijkheid van groot 
belang. Deze post kan aanvullende CBRN consignes opgedragen krijgen. CBRN posten 

hebben een alarmerend karakter, daarom wordt de locatie bovenwinds gekozen.  

2852 De c beschouwt gedurende het OATDOEM proces de volgende zaken en verwerkt deze in 
zijn bevelsuitgifte; 

 benodigd aantal ploegen/groepen 
 duur van de opdracht en roulatieschema’s 
 rapportage aan c-painfpel of aan teamstaf 
 benodigd (aanvullend) materieel:  

o persoonlijke wapens en gevechtsuitrusting 
o wapens/wapensystemen t.b.v. dekkingsploeg(en) 
o vbdn (lijn, radio) 
o extra wrnmiddelen (kijkers, nachtzichtapp) 
o alarmeringsmiddelen (b.v. struikeldraadlichtseinen) 
o doorzoekingsuitrusting (bij toegangscontrole vanuit een wachtpost) 

 Patrouilles 

2853 Het peloton kan in het kader van beveiliging van gebieden, complexen en opstellingen 
patrouilles opgedragen krijgen. We kennen hierbij de volgende soorten patrouilles; 

 alarmpatrouille 
 beveiligingspatrouille 

2854 Alarmpatrouille 

Deze patrouille bestaat uit 1 plg met als taak het actief beveiligen van de eigen opstelling 
(patr van verband) door: 
 van de flanken in de pelopst 
 in de pelotonsopstelling door: 

o controle beveiligingsmaatregelen 
o controle wachtposten 
o plaatsen waar geen fysieke aansluiting is 

 alle bijzonderheden moeten door de patrouille aan de wachtcommandant gemeld 
worden.  



81 

 

2855 Beveiligingspatrouille 

De bevpatr wordt opgedragen door het team. 
Deze patr bestaat uit minimaal 2 plgn onder leiding van de c-painfgp uitg of plv c-painfgp 
uitg en max een gp, met opdr de eigen ehd/het eigen geb te vrijwaren van vij activiteiten. 
Opdrn: 

Het beveiligen van de open flanken van de teamopst en op plaatsen waar geen fysieke 
aansluiting tussen subeenheden is. 
Het geb buiten de opst: 
 onoverzichtelijke terreingedeelten 
 hindn en doorgangen door de hindn 
Alle bijz. moeten worden gemeld aan de tc. 

 Misleiding 

2856 Dit zijn alle maatregelen die een ehd gebruikt om de aandacht van de vij af te leiden van 

het daadwerkelijke doel van een actie. 

2857 Voorbeelden zijn schijnopstn en schijnhindn. Tevens kunnen ehdn opdracht krijgen om 
misleidingacties uit te voeren. 

 Radioverbindingen17 

2858 Radiovbdn zijn het minst veilige en snelste vbdmiddel.  

Het is van groot belang om bij gebruik van radiovbdn de vbdveiligheid in acht te nemen. 

2859 Vijandelijke elektronische oorlogvoering (eov) kan radiostations peilen en mogelijk 
afluisteren. Op die manier verkregen informatie maakt het de vijand mogelijk om: 

 misleidende berichten te versturen  

 radioverbindingen te storen  

 gepeilde locaties te bevuren 
 
In het kader van de verbindingsveiligheid kunnen de volgende maatregelen worden 
toegepast: 
 beperken van elektronische emissie door: 

o radiostilte (dus ook geen gebruik BMS) 

o korte uitzendingen 
o gebruik van verbindingswoorden/codewoorden 
o geen eigen loc meldingen d.m.v. coördinaat 
o bij chatberichten zich beperken tot militaire en functionele informatie 

 gebruik minimaal zendvermogen en werk digitaal.  
 maak bij constatering van storing direct gebruik van een door de commandant 

aangegeven andere verbindingswijze. 

 verifiëren van tegenstrijdige of ongeloofwaardige berichten. 

  

                                                 
17 Zie ook IK Radiotelefonie LAND-C&C-CIS-27) 
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Sectie 9 Logistiek 

 Algemeen 

2901 Gevechtslogistiek (Combat Service Support, CSS) is gericht op de instandhouding van 
eenheden voorafgaande aan (voorbereidingsfase), tijdens (inzetfase) en na 
(afrondingsfase) operaties, met het doel het handhaven van het noodzakelijke niveau van 
militair vermogen. Gevechtslogistiek is gerelateerd aan het inzetten van operationeel 
gerede eenheden en omvat twee subfuncties: operationele materieellogistiek en 
operationele personeelslogistiek.  

 

Figuur 2.53 Subfuncties logistiek 

2902 Gevechtslogistieke ondersteuning van het peloton wordt uitgevoerd door middelen die op 

team-, of battlegroup niveau beschikbaar zijn. Een mogelijke wijze van ontplooiing van 
logistieke elementen in de battlegroup area of operations is in onderstaande figuur 

weergegeven. Aanvulcentrum (ac), aanvullende systeem voorraad (asv), intermediate level 
maintenance (ILM). 
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Figuur 2.54 Mogelijke positionering van logistieke elementen in een BG AOO 

 Operationele materieellogistiek 

2903 Operationele materieellogistiek is gericht op het instandhouden van het materieel van het 
peloton en de logistieke ondersteuning van het personeel met materiële middelen, 
voorafgaande, tijdens en na inzet. Het is onderverdeeld in bevoorrading, onderhoud 
(materieeldienst), verplaatsingen, infrastructurele ondersteuning en logistieke diensten. 

2904 De bevoorrading van het peloton kan op de volgende manieren worden uitgevoerd: 

 Bevoorrradingsstraat (bevostraat).  
Dit wordt in het sectie 21100 beschreven. 

 Delta punt (D-pt)  
De bevoorradingsvoertuigen worden naar een D-punt gestuurd: een zichtgedekte, 
herkenbare plaats achter de opstelling, waar de bevoorrading plaats vindt. Een D-punt 

kan op team en pelotonsniveau worden georganiseerd. Op team niveau ligt de 
verantwoordelijkheid van het inrichten en uitvoeren bij de distributiegroep. Bij het 
painfpel ligt dat bij de plv c-painfpel (uitg).  

 Dump 

Een dump is een van tevoren vastgesteld bevoorradingspunt in eigen gebied, waar 
voorraden worden gedumpt. Dit is een techniek die slechts bij uitzondering wordt 
toegepast, vanwege het mogelijke verlies van de voorraden en ladingdragers. Indien 
deze techniek wordt toegepast zullen de voorraden langs te gebruiken routes, of op de 
nieuwe locaties worden gedumpt en is er geen bevoorradingspersoneel meer aanwezig. 
Het peloton moet hierdoor de voorraden zelf afladen en meevoeren. 
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2905 De materieeldienstondersteuning van het peloton kan op de volgende manieren worden 

uitgevoerd: 

 Onderhoud 
Naar aanleiding van een defectmelding zal de c-odbgp (SMOD) indien mogelijk eerst de 
diagnose stellen/verifiëren, zo mogelijk in de vupo dan wel op een gedekte locatie. Voor 

reparatie wordt het defecte voertuig naar de teamgevechtstrein gestuurd waar 
reparaties kunnen worden uitgevoerd die in het vermogen (tijd, capaciteit en middelen) 
van de odbgp liggen. Zo nodig wordt voor het verplaatsen van het voertuig 
bergingscapaciteit ingezet. Tenminste de chauffeur en de boordschutter gaan met het 
voertuig mee. Bij te weinig tijd zal, met toestemming van de teamcommandant, en door 
zorg van de c-odbgp, een defect voertuig wordt afgevoerd naar de bataljonsgevechts- of 
goederentrein, een eventueel uitgebracht MCP of de locatie van het herstelpeloton. In 

een verzamelgebied gaat de odbgp langs alle voertuigen en verricht kleine reparaties. 
 Berging 

Berging is het verwijderen van materieel uit een positie van waaruit verwijdering zonder 

hulpmiddelen niet mogelijk is. Berging gebeurt met het bergingsmiddel van het team. 
Wanneer een voertuig of ander materiaal niet geborgen en om redenen niet afgevoerd 
kan worden, moet dat aan de team- of compagniescommandant worden gemeld. De 

team- of compagniescommandant kan opdracht geven tot het vernietigen van voertuig 
of materiaal als dat de enige manier is om te voorkomen dat eigen materiaal 
onherroepelijk in handen van de vijand zullen raken. De bemanning zal mogelijk radio’s, 
wapens, munitie en overig bruikbaar materiaal verwijderen en meenemen. Ook moet 
worden voorkomen dat geclassificeerde documenten in handen van de vijand vallen. 
Daarna zal de bemanning het voertuig en/of materiaal vernietigen zoals voorgeschreven 
in de 1-TH. 

Defect materiaal wordt voor herstel afgevoerd naar een eventueel uitgebrachte MCP of 
de locatie van het herstelpeloton. Dit wordt door de battlegroup georganiseerd. Indien 
niet anders wordt bepaald, zal de voertuigbemanning bij het voertuig blijven. Het 
persoonlijk wapen, relevante PGU en CBRN beschermende kleding blijven op de militair. 

2906 Verplaatsingen zie hiervoor ook het HB Verplaatsingen en de Vaste Orders/SOPs van de 
eenheid. 

2907 Wij kennen de volgende logistieke diensten. Deze bestaan uit voedselbereiding, 

drinkwaterbereiding, bewassing, sanitaire voorzieningen, energievoorziening en 
afvalbehandeling. Daarbij vallen legering, gravendienst, O&O, postvoorziening, welfare en 
financiële dienstverlening ook onder logistieke diensten. Planning en uitvoering van 
logistieke diensten wordt door de niveaus boven het peloton ingevuld. 

 Taken en verantwoordelijkheden 

2908 C-painfpel (uitg) 

De c-painfpel weet wat de gevechtskracht (personeel, voorraden en materieel) binnen het 
peloton heeft en waarschuwt tijdig bij dreigende tekorten.  

2909 De plv c-painfpel/plv c-painfpel uitg 

De plv c-painfpel is het aanspreekpunt voor logistieke zaken binnen het peloton. Als 
logistiek sleutelfunctionaris van het peloton draagt de plv c-painfpel zorg voor een goede 
uitvoering van de logistieke taken, gebaseerd op peloton/compagnies SOPs. De taken van 
de plv c-painfpel omvatten onder meer: 
 rapportages op materieel- en personeelsgebied: De plv c-painfpel ontvangt, bewaart en 

draagt zorg voor het doorsturen van alle rapportages aan de team of compagnie 

sergeant-majoor/opperwachtmeester of zoals bepaald in de SOPs van de eenheid. 
 ontvangen en distribueren: De plv c-painfpel ontvangt voorraden, uitrusting en post van 

de sgt distributie en draagt zorg voor verder verspreiding binnen het peloton. 
 onderhoud: de plv c-painfpel is het aanspreekpunt voor de c-odbgp voor onderhoud en 

herstel aan het materieel van het peloton. 
 afvoer: De plv c-painfpel organiseert de afvoer van gewonden, krijgsgevangenen en 

defect materieel. 
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2910 De c-igv en c-painfgp uitg  

De commandanten zijn verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de aan hun gp/igv 
toebedeelde personele en materiële middelen. 

 Operationele personeelslogistiek  

2911 Operationele personeelslogistiek is dat deel van de logistiek dat zich richt op het personeel 
van het peloton. Het is onderverdeeld in personeelsbeheer, personeelszorg en operationele 
gezondheidszorg. Personeelslogistiek richt zich op de activiteiten die vereist zijn om een 

eenheid effectief te managen en houdt zich dus vooral bezig met het op de vereiste sterkte 
houden van het personeelsbestand en de verzorging van het personeel met overwegend 
niet-materiële middelen. 

2912 De c-painfpel is verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van het peloton. Hierbij wordt 
hij ondersteund door de OO B&B van het team. De c-painfpel informeert zijn commandant 

over de bijzonderheden binnen het peloton. 

2913 De c-painfpel is verantwoordelijk voor de personeelszorg van het peloton. Hierbij kan hij 

ondersteund worden door diverse functionarissen binnen en buiten het team of de 
compagnie zoals de sgt AMV, de Sectie S1 en de geestelijk verzorger. De c-painfpel 
bewaakt het welzijn van zijn personeel en informeert zijn commandant hierover. Daarbij 
bewaakt hij dat zijn personeel in staat is en blijft om gebruik te maken van de diverse 
faciliteiten (fysiek en administratief) die in het kader van personeelszorg worden geboden. 
Voorbeelden hiervan zijn welfare, O&O, gv diensten, gebruik van sanitair etc. 

2914 Operationele gezondheidszorg omvat o.a. de behandeling en afvoer van gewonden. 

Geneeskundig personeel is niet altijd direct beschikbaar. Om de behandeling te kunnen 
starten voordat er geneeskundig personeel ter plaatse is, zijn er een aantal maatregelen 
genomen. 

 elke militair is opgeleid in het kunnen aanvangen met de behandeling van gewonden dit 
noemen we de ZHKH en staat beschreven in het Handboek Militair. 

 daarnaast beschikt het pantserinfanteriepeloton over gewondenhelpers die naast hun 

normale taak een intensievere ZHKH opleiding hebben gevolgd. Zij hebben een aantal 
extra geneeskundige handelingen geleerd waarmee ze tijdens inzet levensreddende 
handelingen kunnen en mogen verrichten. 

 in voorkomend geval kan een peloton een geneeskundige afvoerploeg van de compagnie 
toegewezen krijgen. 

 

Figuur 2.55 Schema geneeskundige afvoer 
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 Taken en verantwoordelijkheden 

2915 Geneeskundige keten 

 elke militair beheerst ZHKH 
 de gewondenhelper:  

o de gewondenhelper is een neventaker. Pas wanneer de situatie dat toelaat verricht 

hij eerste hulp totdat hij de gewonde overdraagt aan het geneeskundig personeel. 
 de plv c-painfpel: 

o bereidt het gewondenafvoerplan voor en stemt dit af met de afvoerploeg en de 
gewondenhelpers. 

 de/het groep/peloton heeft een brengplicht naar het gewondennest  
 de geneeskundige afvoerploeg heeft een haalplicht vanaf het pelotonsgewondennest 
 de geneeskundige afvoerploeg brengt de gewonde naar de R1 MTF  
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Sectie 10 Procedure vuren 

 Algemeen 

21001 Deze sectie beschrijft de procedure vuren. De procedure vuren omvat alle procedures en 
bevelen om het vuur van de pelotonswapens of een deel ervan op het juiste ogenblik met 
de juiste munitiesoort en eventuele hoeveelheid op de door de c-painfpel gewenste doelen 
te krijgen (pelotonsvuurleiding). 

21002 Doelstelling 

De doelstelling van de procedure vuren is dat het peloton met zijn middelen volgens een 

vast patroon doelen opspoort en vervolgens deze effectief uitschakelt. Dit omdat tijdens het 
gevecht, ten gevolge van verplaatsen, eigen vuur, vijandelijk vuur, lawaai, rook, spanning 
enz. de communicatie wordt bemoeilijkt. De c-painfpel zal daarom in de voorbereidingsfase 

van een gevechtsactie zodanige richtlijnen m.b.t. de vuurleiding geven dat de 
boordschutter/c-igv tijdens het gevecht zoveel mogelijk zelfstandig kunnen vuren. Tijdens 
het gevecht kan de vuurleiding van de c-painfpel dan beperkt blijven tot aanpassingen aan 
de situatie d.m.v. korte duidelijke vuuropdrachten en vuurbevelen. 

 Voertuigploeg en de sectie  

21003 De vtgplg bestaat uit: 

 de c-igv 
 de boordschutter (boordsch) 
 de chauffeur (ch) 
Tijdens de voorbereiding op het gevecht voeren zij samen de fuco’s uit en maken zij 
gezamenlijk het igv gevechtsgereed 

21004 Een sectie bestaat uit twee vtgplgn 

 beide plgn zijn verantwoordelijk voor het uitschakelen van doelen binnen de sectiesector 

21005 Een pel bestaat uit twee secties 

 beide secties zijn verantwoordelijk voor het uitschakelen van doelen binnen de 
pelsector. 

21006 Merkpunten, verdeelpunten (mpt, vpt) 

In een statische situatie dient de sector afgebakend en onderverdeeld te worden door het 
aangeven van markante punten in het terrein. Deze ptn dienen ter vereenvoudiging van: 

 doelopsporing 
 doelaanduiding 
 afstandsbepaling 

 vijand melding 
 sector afbakening 
 sectie- en pelotons vuurleiding 
Merkpunten dienen minimaal te voldoen aan de volgende criteria 

 niet eenvoudig door gevechtsuitwerkingen  te vernietigen 
 zowel bij dag en bij nacht zichtbaar met gebruikmaking van DRWK en WB 
 mptn dienen niet verward te kunnen worden met mogelijke doelen, bij verminderd zicht 

kan de c-igv evt. hulpmerkpunten creëren die in één lijn liggen met normale mptn 
Optioneel kunnen er verdeelpunten aangeduid worden. Een verdeelpunt is een punt op 
korte afstand voor de opstelling. De c-painfpel kan met verdeelpunten een eventuele 

onbestreken ruimte tussen de vtgn onder waarneming houden. Indien een boordsch een 
vpt krijgt aangewezen maakt hij de zoekslag af tot aan het verdeelpunt. Verdeelpunten 
moeten voldoen aan de bovenstaande criteria(mptn).  
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 Voorbereiding 

21007 Voordat de procedure vuren kan worden uitgevoerd is het van essentieel belang dat alle 
voertuigploegen zich hebben voorbereid cfm procedure gevechtsgereed maken. 

21008 Verdeling pelotonssector 

 de basis die gebruikt wordt is het 5-merkpunten-systeem 

 de commandant streeft naar het tenminste weergeven van een 12 uurs richting 
 indien de c-painfpel alleen mpt 3(12 uur) weergeeft (beweging, trap 1)wordt de 

pelsector als volgt verdeeld: 
o E sectie waarnemen vuren 10 uur - mpt 3 
o R sectie waarnemen vuren mpt 3 - 2 uur 
o tijdens vuurpauzes kan door de c-painfpel dan alsnog de sector worden verdeeld 

(1,5,4 dzv c-painfpel, 2 dzv plv c-painfpel) 

21009 Werkzaamheden plv c-painfpel/c-painfpel 

De sectorverdeling kan op de volgende manieren kenbaar worden gemaakt: 
 Bij opstellingen trap 1 en 2 kan de sectorverdeling via de radio worden toegepast door 

het toepassen van het co: ‘Sectorverdeling’:  
Voorbeeld radiobericht ‘sectorverdeling’: (RAD, kan ook middels blik leiden)  

 

“Alle stations, hier Romeo, sectorverdeling”. 
“ R, op mijn 12 uur 1500m huis merkpunt 3”. 

Overige boordschs melden gericht of geen waarneming. 
“R, op mijn 10 uur, 2000m bomengroep merkpunt 1” 

Overige boordschs melden gericht of geen waarneming 
“ R, op mijn 1 uur, 1500 m, boerderij, merkpunt 5” 

Overige boordschs melden gericht of geen waarneming 

“R links van merkpunt 5 loods met rood dak merkpunt 4” 

Overige boordschs melden gericht of geen waarneming 
“Hier E, op mijn 11 uur, 2000m, 3 grote sparrenbomen, merkpunt 2”. 

Overige boordschs melden gericht of geen waarneming 
 

 wanneer een boordsch geen waarneming heeft op een mpt meldt hij: 
o ‘geen waarneming’ 

o de sectiecommandant kan dan een vervangend mpt voor zijn sectie aanwijzen 
o onbestreken ruimtes worden tijdens het waarnemen gemeld aan de c-painfpel 
o indien geen tijd is om de sectorverdeling aan te geven moeten de boordsch zelfst een 

denkbeeldige sector aanhouden 10 – 2 uur 
o het verlaten van de siesector door de boordsch mag alleen na toestemming van de c-

painfpel/plv c-painfpel 

 bij opstn trap 3 en 4 (bij voorkeur)zal de c-painfpel de mptn tijdens zijn bevel aanwijzen 
(vtgplg compleet)in het terrein 

 Doelprioriteit boordwapensystemen 

21010 Het bestrijden van pantserdoelen is in principe niet selectief. Wanneer doelen herkenbaar 
zijn naar soort en dreiging en er zonder tijdsverlies kan worden gekozen gelden de 
volgende doelprioriteiten: 

 direct aanvallende gevechtshelikopters 
 tanks 
 pantservoertuigen voorzien van een anti-tankraketsysteem 

 pantservoertuigen; afhankelijk van het boordwapensysteem kan prioriteit verlegd 
worden naar uitg inf met pantserbestrijdingswapens 

 niet gepantserde vtgn 
 uitgestegen infanterie 
Na het uitschakelen van een prioriteitsdoel gaat men onmiddellijk door met het vuur 
volgens het vaste patroon. Het igv is in staat tanks te neutraliseren. Het igv is niet in staat 

tanks uit te schakelen. In het gevecht heeft het igv capaciteit om de tank ‘mogelijk te 

neutraliseren door het uitschakelen van zijn wrn en verbindingsmiddelen.  
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21011 Coaxmitrailleur binnen de sectiesector 

Coaxdoelen bevinden zich binnen 1000m en bestaan uit uitgestegen inf en niet 
gepantserde vtgn. Wanneer er coax doelen zichtbaar zijn binnen de sie worden eerst de 
prioriteitsdoelen uitgeschakeld. Bij een overmacht aan coax doelen in één siesector kan de 
c-painfpel bepalen dat beide vtgn in de sectie overgaan op coax. Bij een dreiging van 

pavtgn en pers in één siesector kan de c-painfpel bepalen te gaan steunen met een vtg uit 
de andere sie. 

 Waarnemingstechniek  

21012 De sectie (BE/RA) 

Binnen de siesector kan de waarnemingssector verdeeld worden conform onderstaande 
afbeelding 

 

Figuur 2.56 Sectiesector 

21013 Waarnemen  

 boordschutters:  

o procedure "kort-kort-lang" uitvoeren. Dit houdt in, dat de boordschs 2 x een zoekslag 
maken in hun eigen voertuigsectoren (kort-kort) en vervolgens 1 x een zoekslag 
maken in de sectiesector (lang). 

 de commandanten-igv: 
o zijn verantwoordelijk voor de opgedragen sector. 
o bij "contact " nemen de c-igvn waar in hun eigen voertuigsectoren, dit om mogelijke 

prioriteitsdoelen te onderkennen. 

o haalt, indien de situatie dit vereist (priodoelen), de boordsch terug in de vtg sector. 
Indien een boordsch al in de sector van zijn sectiegenoot aan het steunen is, schakelt 
de boordsch eerst dit doel uit en vervolgens moet hij worden teruggehaald door de c-
igv naar zijn eigen voertuigsector. De boordsch dient dan de doelen weer van buiten 

naar binnen te bevuren en uit te schakelen. 
 

  



90 

 

21014 Het peloton 

Binnen de pelsector kan de waarnemingssector verdeeld worden conform onderstaande 
figuur. 

 

Figuur 2.57 Pelotonssector 

21015 Waarnemen:   

Zie waarnemingstechniek de sectie 

21016 Kruislings waarnemen 

Deze procedure wordt alleen toegepast indien in de voorbereiding blijkt, dat de secties 
binnen de pelotonssector, kruislings effectiever kunnen vuren dan op de standaard wijze 
door veel onbestreken gebieden. (zie afb kruislings waarnemen)  

21017 Waarnemen 

Zie waarnemingstechniek de sectie. 

21018 Binnen een pel kan de pelsector bij kruislings waarnemen verdeeld worden conform 

onderstaande afbeelding: 
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Figuur 2.58 Kruislings waarnemen 

21019 Verdeling 

In figuur 2.58 kan men kiezen voor de volgende sectorverdeling:  

het B-vtg gaat wrn van mpt 3 naar mpt 4, het E-vtg gaat wrn van mpt 5 naar mpt 4,  
het R-vtg gaat wrn van mpt 1 naar mpt 2 en het A-vtg gaat wrn van mpt 3 naar mpt 2.  

21020 Kruislings waarnemen combinatie 

In de voorbereiding blijkt, dat er een situatie is, waarbij een combinatie van  
mogelijkheden plaats vind binnen de pelotonssector. (zie afb kruislings waarnemen 
combinatie). Om verwarring te voorkomen bij voorkeur zo min mogelijk afwijken van de 

procedure vuren. 

 

Figuur 2.59 Kruislings waarnemen combinatie 



92 

 

21021 Verdeling 

In figuur 2.59 kan men kiezen voor de volgende sectorverdeling:  
het B-vtg gaat wrn van mpt 3 naar mpt 2, het E-vtg gaat wrn van mpt 1 naar mpt 2,  
het R en A-vtg nemen waar waarnemingstechniek binnen de sie (BE/ RA).  

21022 Een andere mogelijkheid in opstelling is om het B vtg en het E vtg te wisselen van positie, 

hierdoor kan alsnog de procedure vuren worden uitgevoerd. 

 Vuuropening 

21023 De c-painfpel gaat na wat de regels voor vuuropening zijn en/of op welke wijze het pel het 
vuur moet openen: 

 ‘vuren vrij’ of 
 ‘vuren op mijn bevel’ of 

 ’vuuroverval op mijn bevel’ 

21024 Uitvoering ‘vuren vrij’ 

Hiermee geeft de plv c-painfpel/c-painfpel toestemming aan de c-igv/boordsch te vuren op 

eigen initiatief zodra doelen zich binnen de schootsafstand bevinden. 
De plv c-painfpel/c-painfpel kan hierbij beperkingen opleggen b.v.: 
 ‘vuren vrij bij bereiken … 
 ‘vuren vrij na overschrijden startlijn’ 
De plv c-painfpel/c-painfpel geeft het commando ‘vuren vrij’: 
 op bevel ‘vuren vrij’ wordt onmiddellijk na de initiële contactmelding het vuur geopend 

bij onderkenning van vijandelijke vtgn 

 bij direct gevechtscontact heeft het uitschakelen van doelen prioriteit boven de melding 
 in dat geval volgt de vervolgmelding aan de c-painfpel/plv c-painfpel pas nadat de 

doelen zijn uitgeschakeld 

 alle contactmeldingen moeten zo kort mogelijk via de radio worden doorgegeven 

21025 Uitvoering ‘vuren op mijn bevel’ 

Hiermee bepaalt de plv c-painfpel/c-painfpel de wijze van vuopening, waarbij de 

toestemming hiervoor nog nader zal worden gegeven. Redenen hiervoor kunnen zijn: 
 nog geen toestemming van de tc tot vuopening 
 eigen troepen in front 
 voorkomen, dat op al dan niet vuur-uitlokkende verkenningselementen wordt gevuurd 
Bij ‘vuren op mijn bevel’ blijft de wrn binnen de sie altijd gewaarborgd. 

21026 Voorbeeld E sectie: 

 bij contactmelding van B blijft de boordsch gefixeerd op het doel en houdt de c-igv B 

evt. andere vijandelijke activiteiten in de gaten 
 andere activiteiten van de vijand worden met aanvullende radioberichten doorgegeven 

 de c-igv/boordsch E gaat bij het horen van de contactmelding wrn d.m.v. een nieuwe 
zoekslag, waarbij hij het doel dat gemeld is ook onderkent 

 op dat moment weet hij exact waar het doel, dat door B is onderkend, zich bevindt 
 omdat B op het doel gefixeerd blijft neemt E tijdelijk de gehele siesector onder wrn 
 indien E een ander doel onderkent maakt hij een plus-melding, zodat de c-painfpel weet 

dat er zich meerdere doelen in de E sectie bevinden 
 ook E geeft een volledige vijand melding 
 omdat niet beide vtgn op beide doelen gefixeerd kunnen blijven zal er een goede coord 

binnen de sie moeten plaatsvinden 
 omdat E exact weet waar beide doelen zich bevinden kan hij de wrn op beide doelen 

overnemen en geeft de melding door aan B dat hij beide doelen onder wm heeft, opdat 

de boordsch van het B-vtg de wrn in de siesector weer kan overnemen 
 de boordsch van het E-vtg neemt de beide doelen met zijn wb op ‘wide’ onder wrn 

houden 
 indien de afstand tussen de vtgn groter is springt de c-igv bij 

 wanneer de boordsch van het B-vtg zelf het 2e vtg onderkend geeft hij zelf de plus-
melding en maakt E er op attent dat hij beide doelen onder wrn heeft en kan houden 

 in die situatie blijft E de siesector bewaken 
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 essentieel belang is dat beide boordschs weten waar de doelen in sector zich bevinden 

Op het commando ‘vuren vrij’ worden de doelen conform procedure vuren door het peloton 
bestreden. 

21027 Uitvoering ‘Vuuroverval op mijn bevel’ 

Hiermee bepaalt de plv c-painfpel/c-painfpel dat gelijktijdig het vuur wordt geopend op zijn 

nader te geven bevel. Vooraf dient duidelijk te zijn wie welk doel onder vuur neemt. Uit de 
te geven vuuropdrachten/-bevelen blijkt voor welke wapensystemen deze vuuroverval 
geldt. 
Redenen voor een gelijktijdige vuopening kunnen zijn:  
 verrassing van de vijand 
 coord/timing met vuur van tks/LRATs en art-/mrvun 

21028 Nadat het vuurgevecht in de pelsector is begonnen geldt voor de overige wapens dat wordt 

deelgenomen aan het gevecht zodra zich doelen binnen de schootsafstand bevinden. 

Mogelijk pelotonsvuurbevel: 

 ‘boordwapens, vuuroverval’ 
 ‘omgeving mpt 2’ 
 ‘4 pavtgn’; verdeling dzv c-painfpel 
 ‘wacht’ …… 

 na melding ‘Gereed’ van de cn-igvn, aftellen dzv de c-painfpel ‘5-4-3(laserschot)-2-1-
Vuur’ 

 na de vuuroverval dient er conform de vuurtechniek binnen het peloton de mogelijk 
resterende vijand uitgeschakeld te worden.  

 R/E meldt de  resultaten aan het hoger niv en werkt BMS bij. 

 Het vuurbevel 

21029 Het vuurbevel is een bevel van de c-igv aan de boordsch en moet de boordsch in staat 

stellen een doel onder vuur te nemen. De c-igv geeft een vuurbevel als hij een 
prioriteitsdoel heeft onderkend in de vtgsector. De c-igv kan de boordsch ook op het doel 

zetten door het kanon over te nemen  .  

21030 Voorbeelden vuurbevelen 

21031 Uitgangssituatie 

21032 De voertuigcommandant neemt een bewegend pantservoertuig waar in de omgeving van 

C-igv Uitvoering Boordschutter Uitvoering 

‘Merkpunt drie;  
Bewegend 
pantservoertuig;  
vuur’ 

  Brengt wapensysteem in 
de richting 

 Neemt waar in 

de sector 

‘Gericht’ Wapenkeuze: kanon 

DAKS: bewegend doel 
Richt midden doel 

  ‘Ik laser’ Vuurt een laserschot af 

  ‘Laser één twee honderd 
meter’ 

 

  ‘Ik vuur’ Vuurt af en ziet treffer 

  ‘Treffers’ Vuurt door tot gewenst 
effect is bereikt 

  ‘Uitgeschakeld’  

‘Kanon stop’    Neemt waar in de sector 

 

Figuur 2.60 Voorbeeld vuurbevel  
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21033 Uitgangssituatie: 

De voertuigcommandant ziet een infanterie eenheid naderen in verspreide formatie midden 
sector. (Niet al het personeel wordt door het kanon uitgeschakeld). 
 

C-igv Uitvoering Boordschutter Uitvoering 

‘Twaalf uur; 
Breed infanterie doel; 
KETF; 
Vuur’ 

  Brengt wapensysteem in de 
richting 

 Neemt waar in de 
sector 

‘Gericht’ Wapenkeuze: kanon 
Munitiekeuze: KETF 
DAKS: breed infanterie 
Richt midden doel 

  ‘Ik laser’ Vuurt een laserschot af 

  ‘Laser achthonderd 
meter’ 

 

  ‘Ik vuur’ Vuurt af en ziet treffers 

  ‘Treffers’  

‘COAX ga door’   Wapenkeuze MG 
Richt midden doel 

  ‘Ik laser’ Vuurt een laserschot af 

  ‘Laser achthonderd 
meter’ 

 

  ‘Ik vuur’ Vuurt af en ziet treffers 

  ‘Treffers’ Vuurt door tot gewenst 
effect is bereikt 

  ‘Uitgeschakeld’  

‘COAX stop’   Wapenkeuze: kanon 

DAKS: bewegend doel 

 
Figuur 2.61 Voorbeeld vuurbevel 

21034 Uitvoering 

Uitgangspunten 
Om een vuurgevecht te kunnen aangaan dient te worden gestreefd naar de volgende 
uitgangspunten: 
 de plek in de formatie/opst is ingenomen/bekend 
 de vtgplg is gevechtsgereed tot en met ‘actie’ 

 het vtg dient optimaal te zijn gecamoufleerd 
 de vtgplg is geïnformeerd over de komende actie 

 de sectiesector is bekend 

21035 Optreden van de sectiecommandanten 

De plv c-painfpel/c-painfpel zijn beide siec. De siec is verantwoordelijk voor de vuur-
dichtheid binnen zijn siesector. 
Taken van de sectiecommandanten: 

 coördinatie over inzet soort wpnsysteem binnen zijn sectie 
 coördinatie tussen de siecn 

o verzoek tot steun bij een te groot doelaanbod en bij onbestreken ruimtes 
o geven aan wanneer vijandelijke vtgn uit de sie sector verdwijnen (welke rg) 
o melden wanneer vijandelijke vtgn rg de andere sie verpl 
o melden of er vtgn of systemen(delen van) zijn uitgevallen 
o melden indien er bij één van de vtgn een mun tekort dreigt (50%-melding per 

munsoort) 
o tijdens gev pauze herbevo kl V coord 
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 coord tussen de c-igvn binnen de sie: 

o zagen, coördinatie tussen de vtgn m.b.t. het betrekken van de opst en 
reserve/verwissel opst; wrn in de sector dient te zijn gegarandeerd 

o opdrn geven welk prioriteitsdoel door welk vtg moet worden uitgeschakeld 
o het bewaken van het dubbel bevuren 

o zorg dragen dat wrn gegarandeerd blijft binnen de sie wanneer er coaxdoelen 
worden bevuurd 

o onmiddellijk in actie te komen tijdens storingen 

21036 De pelotonsvuurleiding door de c-painfpel 

De vuurleiding omvat alle handelingen en maatregelen, noodzakelijk voor het 
voorbereiden, afgeven, verleggen en stoppen van vuur. De c-painfpel en de c-igv bereiden 
het vuur voor. De c-igv geeft de boordsch in het groepsbevel d.m.v. merkpunten de sector 

aan en hij geeft aan wanneer de schutter het vuur mag openen(indien van te voren 
bepaald). De c-painfpel geeft leiding aan het vuur wanneer: 

 de eenheid vuren vrij krijgt van het hoger niveau 
 er een onevenredig conform pt. 21038 doelaanbod binnen de pel sector voorkomt  
 er zich een acute dreiging binnen een van de siesectoren voordoet 
 er storingen of munitie tekorten zijn 

 Vuurtechniek binnen de sectie  

 

Figuur 2.62 Sectiesector 

21037 Uitvoering:  

De boordsch A 
 indien hij als eerste binnen de sie een doel waarneemt, meldt hij dit en schakelt 

vervolgens dit doel uit.  
 indien doel uitgeschakeld draait boordsch A ri mpt 5 

 boordsch maakt een lange zoekslag, doet plus meldingen en schakelt uit indien er 
nieuwe doelen onderkent worden in de siesector 

 
De c-igv A 
 doet een initiële vijandmelding “A contact” gevolgd door de vervolgmelding, wie, wat, 

waar, wat doe ik zelf. Bijvoorbeeld: "A, contact, rechts van mpt 4,1 maal pavtg, ik 

vuur".  

 de c-igv gaat na zijn vijandmelding wrn in zijn eigen voertuigsector. 
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De boordsch R 

 na contactmelding van A, draait boordsch R onmiddellijk naar mpt 3 en maakt een lange 
zoekslag. 

 boordsch R doet plus meldingen en schakelt uit indien er nieuwe doelen onderkend 
worden in de siesector 

 
De c-igv R 
 doet een initiële vijandmelding hoger net “6, contact, wacht uit” gevolgd door de 

vervolgmelding, wie, wat, waar, wat doe ik zelf . Bijvoorbeeld: "6, contact, FT123456, 1 
maal pavtg, wij vuren”.  

 de c-igv gaat na zijn vijandmelding wrn in zijn eigen voertuigsector. 
De boordschs maken de zoekslag lang af, draaien vervolgens snel terug naar hun 

linker/rechter sectorgrens, maken nog een lange zoekslag door de siesector en melden 
vervolgens "sector leeg" aan de c-igv. 
Na deze "sector leeg" van de boordsch, meldt de c-igv dit via de radio aan zijn siec, zodat 
deze de melding “sie sector leeg" kan geven en BMS kan bijwerken. Na deze melding kan 

de sie weer wrn, m.b.v. de "kort-kort-lang" procedure en kunnen de cn-igv hun meldingen 
doen v.w.b. bevuurde en uitgeschakelde vijand en indien er KL V  benodigd is. 

 

 Vuurtechniek binnen het pel 

 

Figuur 2.63 Pelotonssector 

21038 Uitvoering:  

De boordsch E 

 die als eerste binnen de sie een doel waarneemt, meldt dit en schakelt vervolgens dit 
doel uit.  

 indien doel uitgeschakeld draait boordsch  rg mpt 3 
 boordsch maakt een lange zoekslag, doet plus meldingen en schakelt uit indien er 

nieuwe doelen onderkend worden in de siesector 

21039 De c-igv E 

 doet een initiële vijandmelding “E contact” gevolgd door de vervolgmelding, wie, wat, 

waar en wat doe ik zelf. Bijvoorbeeld: "E, contact, rechts van mpt 2, 1 maal pavtg, ik 
vuur ".  

 de c-igv gaat na zijn vijandmelding wrn in zijn eigen voertuigsector.  
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21040 De boordsch B, R, A; 

 na contactmelding van E, draaien boordschs B, R,A  onmiddellijk naar hun start mpt en 
maken een lange zoekslag. 

 boordschs melden plus meldingen en schakelen uit indien er nieuwe doelen onderkend 
worden in de siesector 

21041 De c-igv R; 

 doet een initiële vijandmelding hoger net “6 contact uit” gevolgd door de 
vervolgmelding, wie, wat, waar en wat doe ik zelf. Bijvoorbeeld: "6, contact, FT123456,  
1 maal pavtg, wij vuren” .  

 de c-igv gaat na zijn vijandmelding wrn in zijn eigen voertuigsector.  

21042 De boordschs;  

 nemen waar, totdat deze de sectorgrens van hun siesector bereiken. 

 draaien snel terug naar hun start mpt en maken daarna nog een lange zoekslag door de 
siesector en melden "sector leeg”.  

21043 De c-igv; 

 meldt via de radio aan zijn c-painfpel "sector leeg” 

21044 De c-painfpel/plv c-painfpel; 

 Nadat elk vtg deze melding heeft gedaan, meldt de c-painfpel “pelsector leeg".  

 C-painfpel/plv c-painfpel doet melding resultaten hoger niv en werkt BMS bij. 
Na deze melding kan het pel weer wrn, m.b.v. de "kort-kort-lang" procedure en kunnen de 
c-igvn hun meldingen doen v.w.b. vijand bevuurd, vijand uitgeschakeld en indien nodig KL 
V aantallen benodigd. 

 Steunen 

21045 Verantwoordelijkheid:  

De cn-igv blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen voertuigsector v.w.b. de 
waarneming en de uitschakeling van doelen.  

21046 Steunen in pelotonssector 

Indien de c-painfpel/plv c-painfpel 7 of meer doelen in zijn siesector onderkent, meldt hij 
dit via de radio middels, "R, overmacht". (zie figuur 2.64) 
De andere siec laat een zoekslag maken door zijn boordsch in zijn siesector en beslist 
daarna of hij wel of niet tot steunen overgaat en meldt dit via de radio.  
R, coördineert via de radio vanaf welk punt E moet steunen en meldt, "E, steun omgeving 
mpt 4". Dit steunen gebeurt altijd vanaf een mpt(2/4).  
Na het steunen in de andere siesector meldt de c-igv, "E, terug in eigen sector".  

Als de boordsch van het R of E-vtg gaat steunen, blijft de desbetreffende c-igv in zijn eigen 
voertuigsector wrn. Als het R of E-vtg gaan steunen, moet de boordsch van het A of B-vtg 
in de gehele siesector blijven wrn en vuren totdat dit vtg weer de melding krijgt "terug 
eigen sector" van zijn c-painfpel/plv c-painfpel. 
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Figuur 2.64 Mogelijke wijze van doelbestrijding bij een aanbod van 7 of meer doelen R-A sector 

 Voertuiguitval 

21047 Algemeen:  

De eerste reactie bij een voertuiguitval dient gericht te zijn op het verder uitschakelen van 

de doelen in de sector. 

 

Figuur 2.65 Voertuiguitval 
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21048 Soorten uitval / meldingen:  

 "Storing toren"; Storing torenaandrijfsysteem (GTDS) waardoor draaien toren niet 
mogelijk is.  

 "Storing onderstel"; Vtg kan niet meer verplaatsen.  
 "Storing kanon" ; Afvuren van het kanon niet meer mogelijk.  

 "Storing coax" ; Afvuren van de coax is niet meer mogelijk. 
De melding wordt voorafgegaan door de voertuigroepnaam, bijv. "A, storing toren". Z.s.m. 
moet deze melding worden aangevuld met de mogelijke bijzonderheden, bijv. "A, Storing 
toren, richt- en aandrijfsysteem".  

21049 Vervolgactie:  

 Het vtg probeert de actie van de sie of het pel te blijven steunen. Dit kan bijv. door 
waar te nemen in de sector, terwijl tegelijkertijd een noodprocedure of een 

storingsreactie wordt uitgevoerd. ”A, storing kanon, ik ga over op coax”. Als er 

overgegaan wordt op een noodprocedure, dan wordt dit duidelijk gemeld via de radio, 
bijv. "A, noodprocedure S2". De c-painfpel/plv c-painfpel moet dan rekening houden 
met mogelijke beperkingen(handmatig bedienen toren) bij de sectorverdeling, het 
vuurgevecht en evt. tijdens de bereden verplaatsing.  
 

 Indien er een vtg uitvalt zal d.m.v. gevechtsleiding, de sector van het uitgevallen vtg 
moeten worden overgenomen. Het streven moet zijn dat de overgebleven vtgn zoveel 
mogelijk organiek blijven werken en er dus niet te veel gewijzigd moet worden aan de 
procedure bij de uitvoering van de procedure vuren door het peloton.  
 

 Als het B-vtg uitvalt kan de pelsector met de volgende waarnemingssectoren verdeeld 
worden. (zie 2.65) Het E-vtg gaat wrn van mpt 3 naar mpt 1 en het R en A-vtg gaan 

wrn conform de waarnemingstechniek (21012). De boordsch van het E-vtg moet dus 
hele zoekslagen maken door de siesector. Als de c-igv van het E-vtg een te groot aantal 
doelen onderkent in zijn siesector, moet deze de procedure "Steunen in pelotonssector" 

toepassen. 
 

 Als het E-vtg uitvalt kan de pelsector met de volgende waarnemingssectoren verdeeld 
worden. Het B-vtg gaat dan wrn van mpt 1 naar mpt 3 en het R en A-vtg gaan wrn 

conform de waarnemingstechniek (21012). In dit geval moet de boordsch van het B-vtg 
dus hele zoekslagen maken door de siesector. Ook moet de c-igv van het B-vtg in dit 
geval, bij de onderkenning van een te groot aantal doelen in zijn siesector, de procedure 
"Steunen in pelotonssector" toepassen.  
 

 Als het R-vtg uitvalt kan de pelsector met de volgende waarnemingssectoren verdeeld 

worden. Het B en E-vtg gaan wrn conform de waarnemingstechniek (21012). en het A-
vtg gaat dan wrn van mpt 5 naar mpt 3. In dit geval moet de boordsch van het A-vtg 
dus hele zoekslagen maken door de siesector. Ook moet de c-igv van het A-vtg in dit 
geval, bij de onderkenning van een te groot aantal doelen in zijn siesector, de procedure 
"Steunen in pelotonssector" toepassen.  

 
 Als het A-vtg uitvalt kan de pelsector met de volgende waarnemingssectoren verdeeld 

worden. Het B en E-vtg nemen waar conform de waarnemingstechniek (21012) en het 
R-vtg gaat dan wrn van mpt 3 naar mpt 5. In dit geval moet de boordsch van het R-vtg 
dus hele zoekslagen maken door de siesector. Ook moet de c-igv van het R-vtg in dit 
geval, bij de onderkenning van een te groot aantal doelen in zijn siesector, de procedure 
"Steunen in pelotonssector" toepassen. 
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Sectie 11 Bevoorrading via een 

bevoorradingstraat  

 Algemeen 

21101 Om een snelle en efficiënte bevoorrading van de pelotons te kunnen realiseren, wordt de 
team- of compagniesgevechtstrein, aangevuld met de voertuigen van het VC/AC, als een 
bevoorradingsstraat (bevostraat) ingericht. Een bevostraat wordt ingericht en geleid door 
de csm. Een bevostraat kan uit de volgende punten bestaan: 

 uitgiftepunt klasse I. 
 uitgiftepunt klasse III 

 uitgiftepunt klasse V 
 geneeskundige verzorging 

 onderhoud/diagnose 
 tijdelijk verzamelpunt gesneuvelden 
 krijgsgevangenen verzamelpunt (vzpt) 
 delen herstelmodule(s)/vzpt defect mat (als deze aan het team is toebedeeld) 

21102 Voor de bevoorrading door middel van een bevostraat wordt een omleiding vanaf de 
hoofdroute aangegeven. De locatie van de bevostraat moet voldoende dekking bieden 
tegen waarneming vanuit de lucht en vanaf de grond. Tijdens de gehele 
bevoorradingsprocedure blijven de normale regels voor nabijbeveiliging van kracht. In de 
bevostraat wordt een circuit aangehouden. De bevostraat is dusdanig ingericht dat de 
pelotons zich kunnen bevoorraden door langs de verschillende punten te rijden. Dit het 
liefst met twee igvn tegelijk bij één log vtg om de eenheid zo snel als mogelijk te kunnen 

bevoorraden. 

 

Figuur 2.66 Voorbeeld bevostraat ingericht door een team 

 Voorbereiding 

21103 Het peloton betrekt een afwachtingsgebied in de omgeving van de bevostraat (op minimaal 

1 kilometer afstand daarvan). Het peloton voert de volgende handelingen uit: 

 functiecontrole I (FUCO 1) 
 logistieke rapportage van de groepen aan de plv c-painfpel 
 logistieke rapportage van de plv c-painfpel aan csm/plv cc. (Deze wordt dagelijks 

uitgevoerd via de logsitrap, in het geval van grote wijzigingen kan er nogmaals of 
aanvullend gemeld worden) 
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 alle noodzakelijke voorbereidingen treffen voor een snel en efficiënt verloop van de 

bevoorrading (verwijderen van noodzakelijke camouflage, openen van brandstofdeksels, 
verzamelen van lege watercans).  

 voorbereiden op door de csm opgedragen beveiligingstaken in de bevostraat. 

 Uitvoering 

21104 Op afroep van de csm verplaatst het peloton zich naar de bevostraat. Om de bevoorrading 
snel en veilig te laten verlopen rijdt het peloton bij voorkeur in zijn geheel door de 

bevoorradingstraat. 

21105 Handelingen op uitstijgpunt aan begin van de bevostraat: 

 alvorens de bevostraat te betreden dient de c-igv er voor te zorgen dat het 
wapensysteem veiliggesteld is.  

 stand van wapensysteem is zodanig dat direct kl III herbevo kan plaatsvinden (m.b.v. 

torenstand indicator in de toren) 
 indien de logistieke rapportage aan de csm/plv cc niet via de verbindingen heeft kunnen 

plaatsvinden, wordt deze schriftelijk overhandigd aan het begin van de bevostraat.  

21106 Handelingen in de bevostraat: 

 per uitg groep blijven 2 pers bij het igv en dragen zorg voor: 
o begeleiding en overdracht van evt gewonden 
o overdracht kgvn  
o uitladen en inladen van voorraden etc. 

 overig uitg personeel draagt zorg voor nabijbeveiliging van de bevostraat. 

 voertuigbemanning volgt aanwijzingen op van personeel bevostraat. 
 indien er een grote hoeveelheid aan materiaal geleverd is en er onvoldoende ruimte in 

het manschappencompartiment overblijft om de uitg groep te laten instijgen, zal deze te 
voet moeten verplaatsen naar het opgedragen afwachtingsgebied. 

 laten uitvoeren van kleine spoedreparaties 

21107 Nadat het peloton door de bevostraat is gereden, betrekt het een afwachtingsgebied op 

minimaal 1 km van de bevostraat. C-igv en boordsch verplaatsen boven pantser en dragen 
zorg voor de nabijbev tot het betrekken van het afwachtingsgebied. In het 
afwachtingsgebied vinden minimaal de volgende handelingen plaats: 

 nabijbeveiliging; in eerste instantie door de 2 personen die hebben meegeholpen met 
het ontvangen en beladen van het materiaal. Wanneer de infanteriecomponent is 
aangesloten zal deze opgenomen moeten worden in het beveiligingsplan. (zie figuur 
afwachtingsgebied na bevostraat)  

 beveiligers afwisselen om deze ook gelegenheid te geven de klassen aan te vullen.  
 uitladen van alle klassen. 
 evt herstellingen aan het igv, wpns door personeel odb-gp/herstelpel. 
 beladen wapensystemen. 

 verdeling alle klassen. 
 uitg pers steunt het beladen van het wpnsys igv (schakelen en aangeven 

patroonbanden) 

 overige handelingen (zie ook procedure gevechtsgereed maken, hb painfgp). 
 verzamelen van emballage klasse V op opgedragen locatie (pers distributiegroep voert 

dit na bevostraat af). 
 per igv wordt aan c-painfpel gemeld indien gereed met herbevo en evt gereed voor 

aktie. (igvn die gereed zijn kunnen opgenomen worden in het bev plan van het peloton) 
 c-painfpel meldt gevechtskracht van het peloton aan de tc zodra het peloton gereed is.   
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Figuur 2.67 Mogelijke beveiliging afwachtingsgebied na bevostraat 
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Sectie 12 De administratieve verplaatsing 

 Algemeen 

21201 In deze sectie wordt beschreven op welke wijze de procedure de administratieve 
verplaatsing moet worden voorbereid en uitgevoerd. 

21202 Een administratieve verplaatsing is een op doelmatigheid en snelheid gebaseerde 
verplaatsing van eenheden, voorraden, uitrustingsstukken en/of personeel, waarbij geen 
(vijandelijke) dreiging wordt verwacht. Administratieve verplaatsingen maken deel uit van 
het logistieke proces en zijn een verantwoordelijkheid van de G4/S4. Op brigadeniveau en 

hoger wordt deze verantwoordelijkheid gedelegeerd naar een specifieke Sectie of Buro 
Verplaatsingen. Een administratieve verplaatsing kan uitgevoerd worden:  

 per trein 

 per dieplader 
 over de weg 
 per schip 
 door de lucht 

21203 Verplaatsing per trein voorbereiding18 

21204 Een verplaatsing per trein zal meestal plaatsvinden in het kader van een verplaatsing per 
trein van een hogere ehd.  

21205 De c-painfpel/plv c-painfpel krijgt minimaal de volgende gegevens omtrent: 

 de locatie en tijdstip van het laden en het lossen 
 de verplaatsing naar het laadpunt 

 de volgorde van het laden en het lossen 

 de wijze van vervoer van de vtgbemanningen 
 de taken ter beveiliging of ter bewaking 
 welke functionaris de officier belast met laden/lossen (obl) is. (Deze 

verantwoordelijkheid kan vervuld worden door een c-painfpel/plv c-painfpel) 
 welke functionaris de C-treindetachement is. Deze verantwoordelijkheid kan vervuld 

worden door een c-painfpel/plv c-painfpel 

 de samenstelling van het laad/losdetachement 
 de vervolgopdracht na de verplaatsing 
 de logistieke ondersteuning voor het pel en/of treindetachement 
 de regeling voor geneeskundige afvoer 
De c-painfpel/plv c-painfpel analyseert zijn opdracht en informeert zijn personeel door 
middel van een bevel. 

 Uitvoering 

21206 Het laden en lossen van de infanteriegevechtsvoertuigen gebeurt onder voortdurende 
handhaving van de opgedragen beveiligingsmaatregelen. Het personeel aanwezig op het 

spoorwegemplacement of in de directe omgeving daarvan dient de algemene 
veiligheidsregels m.b.t. laden/lossen van treinen na te komen welke staan omschreven in 
IK spoorwegvervoer LAND-LOG-M&T-05 . 

 Verplaatsing per dieplader voorbereiding 

21207 Een verplaatsing per dieplader zal meestal plaatsvinden in het kader van een verplaatsing 
per dieplader van een hogere ehd.  

  

                                                 
18 IK spoorwegvervoer LAND-LOG-M&T-05 
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21208 De c-painfpel/plv c-painfpel krijgt minimaal  gegevens over: 

 de locatie en tijdstip van het laden en het lossen 
 de volgorde van het laden en het lossen 
 de wijze van vervoer van de vtgbemanningen 
 de taken ter beveiliging of ter bewaking 

 de locatie en tijdstip van het lossen 
 de vervolgopdracht na de verplaatsing 
 de begeleiding in het kader van de verkeersveiligheid (d.z.v. KMar of overige (militaire) 

politie) en/of de beveiliging 
De c-painfpel/plv c-painfpel analyseert zijn opdracht en informeert zijn personeel door 
middel van een bevel. 
Indien de c-painfpel/plv c-painfpel de leiding heeft over de verplaatsing, coördineert hij met 

de commandant van de begeleidende ehd voor aanvang van de verplaatsing.  

 Uitvoering 

21209 Het laden en lossen van de vtgn gebeurt onder voortdurende handhaving van de 
opgedragen beveiligingsmaatregelen. 

21210 Laden 

 de c-painfpel/plv c-painfpel laat de vtgn opstellen op een veilige locatie ( in het kader 
van de nabijbeveiliging en verkeersveiligheid ) waar de vtgn voorbereid kunnen worden 
voor het laden. (zie hoofdstuk 29.6 1-TH 017108 ).  

 de c-painfpel/plv c-painfpel laat de c-igv de vtgn controleren of de vtgn zijn voorbereid 

voor de verplaatsing.  
 de c-painfpel/plv c-painfpel laat de vtgn op de opleggers laden. (zie hoofdstuk 29.6 1-

TH 017108). 

21211 Maatregelen bij stops  

In de opdracht van de c-painfpel/plv c-painfpel controleert de vtgbemanning of het vtg op 
de juiste wijze op de dieplader staat of alle luiken gesloten zijn en er geen materiaal is 

losgeraakt. Dit gebeurt onder uitvoering van de maatregelen ter nabijbeveiliging. 

21212 Lossen 

Bij aankomst op de plaats van bestemming: 
 worden de vtgn gelost op een veilige locatie; 
 worden de vtgn, in opdracht van de c-painfpel/plv c-painfpel voorbereid voor de 

vervolgopdracht op een veilige locatie en waarbij de beveiliging gewaarborgd wordt.  

 Verplaatsing over de weg voorbereiding 

21213 De c-painfpel/plv c-painfpel krijgt minimaal gegevens over: 

 het tijdstip van de aanvang van de verplaatsing; 

 de volgorde van verplaatsing; 
 de route (routebriefje); 
 de verwachte verplaatsingstijd; 
 de beveiliging tijdens de verplaatsing en tijdens eventuele rusten; 
 herbevoorrading; 
 de opdracht na de verplaatsing; 
 de colonnesignalering. 

 de begeleiding in het kader van de verkeersveiligheid ( d.z.v. KMar of overige 
(militaire)politie) 

 de colonnefunctionarissen. 
 de vbdn. 
 het colonnenummer.  
 herstel en berging. 

De c-painfpel/plv c-painfpel analyseert zijn opdracht en informeert zijn personeel door 

middel van een bevel. De c-painfpel/plv c-painfpel draagt zorg voor dat zijn personeel op 
de hoogte is van de verkeerstechnische aanwijzingen (sie 7 hoofdstuk 2 HB verplaatsingen 
LAND-LOG-M&T-01). 
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Indien de c-painfpel/plv c-painfpel moet optreden als colonne- of pakketcommandant dient 

hij voor aanvang van de verplaatsing te coördineren met de commandant van de 
begeleidingseenheid. De wijze van optreden tijdens de verplaatsing moet vooraf bij beide 
partijen bekend zijn. Er dient tevens geen onduidelijkheden te zijn over de te volgen route. 
Eventuele kritische punten op de route dienen besproken te worden.  

 
De c-painfpel/plv c-painfpel informeert zijn personeel over de laatste gegevens voor 
aanvang van de verplaatsing. 
 De c-painfpel/plv c-painfpel laat de vtgn opstellen op een veilige locatie waar zij 

voorbereidt kunnen worden door functiecontrole III B en “gereed maken voor 
verplaatsing zonder gebruik van de toren” of onderhoud voor verplaatsing zonder 
gebruik van de toren te laten uitvoeren. 

 In opdracht van de c-painfpel/plv c-painfpel stellen de vtgn zich op in de opgedragen 
volgorde. 

 Uitvoering  

21214 De colonneverplaatsing  

 de verplaatsing vangt aan op teken van de c-painfpel/plv c-painfpel (of van de 
colonne/pakket commandant ) 

 tijdens de verplaatsing bedraagt de onderlinge afstand circa 50m. 
 de vtgn houden zich aan de verkeerstechnische aanwijzingen (sectie 7 hoofdstuk 2 HB 

verplaatsingen LAND-LOG-M&T-01) die voor hen van toepassing zijn. 

 tijdens de verpl worden tekens doorgegeven door de schutter. De schutter neemt steeds 
naar achter waar en waarschuwt de c-igv voor inhalend verkeer 

 de bemanning mag niet verder dan tot borsthoogte uit het vtg komen. 

21215 Rusten 

Bij de keuze van de locatie waar rust wordt gehouden dient de c-painfpel/plv c-painfpel (of 

de colonne / pakket commandant ) rekening te houden met de verkeersveiligheid en de 

beveiliging. 
Bij halt houden wordt: 
 de tussenafstand van 50 m gehandhaafd 
 op bevel opgesloten tot minimaal drie meter (indien een vtg defect is geraakt tijdens de 

verplaatsing wordt bij het opsluiten rekening gehouden met mogelijk invoegen bij een 
rust) 

 de nabijbeveiliging uitgevoerd; 

 functiecontrole II uitgevoerd 
 eventueel herbevoorrading uitgevoerd 
 met de bemanning zoveel mogelijk aan de veilige zijde van de tk verbleven 
 automatisch bij de voorste en achterste vtg een gewapende verkeerswaarschuwingspost 

uitgezet, die als taak heeft het overig verkeer te waarschuwen dat er een colonne langs 
de route staat. (hrm middelen ten behoeve van verbetering zichtbaarheid bij 
omstandigheden van verminderd zicht) 

21216 Maatregelen na afloop van de verplaatsing  

Aan het eind van de verplaatsing worden op een gedekte locatie en in opdracht van de c-
painfpel/plv c-painfpel, de opgedragen functiecontroles uitgevoerd, de colonnesignalering 
en de colonnenummers verwijderd en gereedgemaakt voor de vervolgopdracht. Deze 
handelingen worden, indien noodzakelijk, uitgevoerd onder voortdurende nabijbeveiliging. 
De c-igv meldt de bijzonderheden op het gebied van personeel en materieel aan de c-

painfpel/plv c-painfpel 
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Sectie 13 Passeren eigen troepen 

 Algemeen 

21301 In deze sectie wordt beschreven hoe het peloton het passeren eigen troepen moet 
uitvoeren als zelfstandige eenheid. 

21302 De procedure passeren van eigen troepen is een methode om in één doorgaande beweging 
het gevechtscontact over te geven dan wel te nemen, door te verplaatsen door het gebied 
van een andere eenheid. Het passeren van eigen troepen kan in een voorwaartse of een 
achterwaartse beweging plaatsvinden. Het passeren van eigen troepen staat nooit op zich 

zelf en is altijd gelinkt aan een taak en zal derhalve als onderdeel van deze taak in het 
planningsproces moeten worden voorbereid en afgestemd. 

 Voorbereiding  

21303 Deze sectie geeft weer welke voorbereidingen een c-painfpel moet treffen teneinde het 
passeren van eigen troepen met het pantserinfanteriepeloton te kunnen uitvoeren. 

 

Figuur 2.68 Passeren eigen troepen  
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21304 De c-painfpel geeft zijn bevel uit. Naast de standaard gegevens verstrekt de c-painfpel de 

volgende essentiële informatie: 

 locatie van eventuele hindernissen en mijnenvelden en de doorgangen daarvan 
 locatie van de overgangen van de waterhindernissen 
 laatste bekende gegevens met betrekking tot de vijand 

 locatie overnamelijn19, verantwoordelijkheden tijdens vijandelijk contact gedurende het 
passeren 

 ligging van de route 
 eventuele bewijzering van de route 
 locatie van het passeerpunt (passage point, PP) 
 gegevens met betrekking tot de te passeren eenheid (in ieder geval roepnaam/subscribe 

nummers en sterkte, liefst ook zijn tactisch plan incl. vust en gn) 

 herkenningstekens eigen troepen 
 coördinerende maatregelen met andere eenheden 
 locatie contactpunt met de te passeren eenheid 

 wijze van contact maken met de te passeren eenheid 
 locatie voorste rand weerstand 
 Indien mogelijk wordt er een verkenning uitgevoerd met minimaal de c-painfpel en de 

gidsen van de te passeren eenheid. Als het om een enkel vtg gaat dan minimaal de c-
igv. 

 Uitvoering  

21305 Deze paragraaf beschrijft hoe volgtijdelijk het passeren van eigen troepen door het peloton 
kan worden uitgevoerd: 

 het peloton voert een tactische verplaatsing uit richting een afwachtingsgebied 
 het peloton richt een afwachtingsgebied in, buiten bereik en zicht van de te passeren 

eenheid 
 c-painfpel neemt contact op met de te passeren eenheid op via de radio 

 c-painfpel coördineert het passeren 
 herkenningstekens eigen troepen worden op vtgn aangebracht 
 peloton voert een tactische verplaatsing uit richting passeerpunt en geeft de volgende 

meldingen: 
 een min 1000 melding 
 een min 500 melding 
 tijdens het verplaatsen naar het passeerpunt zijn de boordwapens gericht richting 

vijandzijde 
 het passeren vindt plaats in een vloeiende beweging. De wijze van verplaatsen is 

afhankelijk van de situatie maar indien mogelijk dient er in colonne doorschreden te 
worden 

 het passeren mag pas plaatsvinden na de toestemming van de te passeren eenheid. 
 na het passeren, moet het peloton zijn opdracht kunnen uitvoeren. 

21306 Door omstandigheden, bijvoorbeeld vijandcontact, kan het voorkomen dat het peloton geen 

afwachtingsgebied kan inrichten maar in de beweging moet passeren. 

21307 Onvoorbereid terugkeren naar eigen troepen 

Indien het peloton onvoorbereid terugkeert naar eigen troepen dient de c-painfpel met het 
volgende rekening te houden: 
 bij een poging contact te maken recht op de lijn van eigen troepen verplaatst 
 het contact maken geschiedt bij voorkeur bij daglicht 

 contact maken door gebruik te maken van BMS ter verificatie 
 contact maken gebeurt op een zo opvallend mogelijke wijze. 

  

                                                 
19Een coördinatielijn, zo mogelijk herkenbaar in het terrein, waar de verantwoordelijkheid voor de gevechtsvoering overgaat van de ene 

op de andere eenheid. 
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Hoofdstuk 3 Offensief optreden 
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Sectie 1 Algemeen 

 Inleiding 

3101 Dit hoofdstuk beschrijft het offensieve optreden van het pantserinfanteriepeloton: 

 3200 de aanval 
 3300 de vuuroverval 

 Doelstelling 

3102 De doelstelling van offensief optreden is het verslaan of het verdrijven van de vijand en/of 
het vermeesteren van terrein. 

3103 Kenmerken voor offensief optreden 

 Essentieel bij het uitvoeren van offensieve operaties is het hebben van het initiatief en 

het behoud van vrijheid van handelen.  
 Verrassing en schokeffect moeten ervoor zorgen, dat de fysieke samenhang van de 

vijand wordt verbroken en dat de vijand de wil tot vechten wordt ontnomen. Een 
schokeffect heeft gewoonlijk slechts een tijdelijke uitwerking en daarom dient de 
offensieve partij de door verrassing en het schokeffect ontstane kansen maximaal uit te 
buiten. 

 Het momentum in de aanval wordt bereikt door de combinatie van vuur en beweging, 

snelheid van denken, snelheid van handelen, concentratie van middelen en verrassing. 
Het momentum moet gehandhaafd worden tot en met het nemen van het aanvalsdoel 
en dwingt de vijand tot reactief handelen waardoor hij geen gecoördineerde tegenacties 
kan ontplooien. 

3104 Toepassing grondbeginselen tijdens offensief optreden 

 Initiatief; de aanvaller bepaalt de plaats, tijd en richting van de aanval. 

 Concentratie; het schokeffect is het grootst wanneer op de juiste plaats en tijd, de 
middelen van de offensieve partij geconcentreerd ingezet worden. Hierdoor kan er 
tijdelijk en/of plaatselijk een (numeriek) overwicht worden gecreëerd. 

 Verrassing; verrassing kan worden verkregen door het kiezen van de niet meest 
logische methode of door het toepassen van misleidende acties 

 Eenvoud en flexibiliteit; frictie is onvermijdelijk tijdens de aanval. Het verloop van de 
aanval zal, zeker na de inbraak, nimmer in detail zijn te voorzien. Een eenvoudig en 

flexibel plan draagt bij aan het succesvol aan- en bijsturen van het gevecht. 

3105 Toepassing tactiek tijdens offensief optreden 

 Sterker zijn dan de vijand; bij voorkeur wordt de vijand op zijn zwakke plek 
aangevallen. Op deze manier kan de offensieve partij (numeriek) overwicht krijgen en 

wordt het zwaartepunt van de vijand vermeden. Wanneer een frontale aanval 
opgedragen wordt of onvermijdelijk is, kan de offensieve partij zijn kracht uitbuiten,  
door met concentratie van middelen de fysieke samenhang van de vijand te doorbreken. 

 Verkrijgen van (vuur)overwicht; om succesvol te kunnen zijn in het offensief zal 
vuuroverwicht gecreëerd moeten worden, hiermee wordt het initiatief verkregen en kan 
vuur en beweging toegepast worden. De vijand moet gedwongen worden gedekte 
locaties in te nemen waardoor het gebonden raakt en niet meer in staat is gericht vuur 
uit te brengen. Vuuroverwicht dient te leiden tot het daadwerkelijk uitschakelen van de 
vijand of in een situatie waarin de vijand niet meer in staat is effectief vuur uit te 

brengen. 
 Vuur en beweging; om de vijand daadwerkelijk te verslaan en het aanvalsdoel in te 

kunnen nemen zal het peloton met vuur en beweging moeten optreden. De aanval van 
een pel wordt zo lang mogelijk bereden met vuur en beweging uitgevoerd . 
Beweeglijkheid geeft de offensieve operatie extra kracht en onvoorspelbaarheid. 
Snelheid geeft de gelegenheid om het schokeffect uit te buiten en maakt het moeilijk 

voor de vijand om tegenacties te ontplooien. De vijand blijft hierdoor reactief en het 

initiatief blijft hierdoor bij de aanvallende partij. 
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 Vrijheid van handelen; door het nemen en behouden van initiatief en het toepassen van 

beschermings- en beveiligingsmaatregelen wordt de vrijheid van handelen behouden. 
Op pelotonsniveau wordt in beginsel geen reserve aangehouden die kan inspelen op 
onvoorziene situaties. Het peloton dient in offensief optreden te voorkomen dat het 
gebonden raakt. Indien mogelijk wordt er verkend , dit om te voorkomen dat het 

peloton op onvoorziene situaties stuit. Ook de positie van de pelotonscommandant 
speelt een rol in relatie tot het behoud van vrijheid van handelen. Op het moment dat 
de commandant gebonden raakt is hij niet meer in staat het gevechtsverloop aan te 
sturen. 

 Ruimtefactoren 

3106 Deze paragraaf geeft een indicatie van de ruimtefactoren tijdens offensief optreden. De 
ruimtefactoren zijn erop gebaseerd dat een eenheid met voldoende concentratie van 
middelen, vuurkracht en manoeuvreruimte aanvalt in een verhouding van minimaal 3:1. 

Een eenheid kan over de volledige breedte van een toegewezen vak optreden, maar dit 

bemoeilijkt het steunen. De bataljons- en teamvakken bieden voldoende ruimte om te 
manoeuvreren (naderen over meerdere assen is mogelijk).  
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 Bataljon en team 

 

Figuur 3.1 Overzicht indicatie ruimtefactoren offensief optreden 

3107 Bataljonsvak  

Breed: Tot 6 km (grootte avdl circa 1500 tot 2250 meter breed tot 200 meter diep,  
gev st en gev ost dieper in vak) 

Diep: N.v.t. 

3108 Teamvak 

Breed: Tot 3 km (grootte avdl circa 500 tot 750 meter breed en 50 tot 200 meter diep) 
Diep: N.v.t. 
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 Peloton 

3109 Een peloton zal altijd in verband aanvallen. De tussenruimtes mogen daarom nooit te groot 
worden. Aanvankelijk heeft het peloton voldoende ruimte nodig om te kunnen 
manoeuvreren. Naarmate het aanvalsdoel genaderd wordt zal de tussenruimte tussen de 
gevechtsvoertuigen dusdanig moeten zijn dat de eenheid (vtgcomponent en 

infanteriecomponent) in verband kan blijven. Dit maakt dat de tussenruimte op het aanval 
dl kleiner zal worden (concentratie van middelen). Een pantserinfanteriepeloton valt aan op 
een aanvalsdoel 3 staat tot 1 (zie figuren 3.2/3.3.) 

3110 Peloton (bereden verspreide formatie) 

Breed: 150-450 meter breed (zie fig. 3.2) 
Diep: N.v.t. 

 

Figuur 3.2 Ruimtefactoren pantserinfanteriepeloton verspreide formatie bereden 

3111 Peloton (uitg verspreide formatie) 

Breed: tot max 350 meter breed (zie fig. 3.3) 
Diep: N.v.t. 
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Figuur 3.3 Ruimtefactoren pantserinfanteriepeloton verspreide formatie uitgestegen 

  



115 

 

Sectie 2 De aanval 

 Inleiding 

3201 In deze sectie wordt eerst uitleg gegeven over de tactische tekens en de begrippen die voor 
het peloton veelal van toepassing kunnen zijn in het offensief optreden. Vervolgens wordt 
beschreven hoe de aanval(attack) door het pel bereden en uitgestegen, kan worden 
uitgevoerd. 

3202 De tc kan de c-painfpel op twee manieren duidelijk maken hoe vrij het peloton is in zijn 
manoeuvreruimte: 

 Aanvalsrichting 
Dit teken bepaalt voor de c-painfpel de richting van waaruit de aanval dient worden 
uitgevoerd. 

 

Figuur 3.4 Tactisch teken aanvalsrichting 
 Aanvalsas 

Dit teken beperkt de c-painfpel tot het gebruik maken van het terrein wat binnen de pijl 
valt. 

 

Figuur 3.5 Tactisch teken aanvalsas  
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3203 Begrippen 

 

Figuur 3.6 Schematische weergave van de aanval 

3204 Het verzamelgebied (vzgeb), (tactical) assembly area ((T)AA) 

Zie hoofdstuk verzamelgebied 

3205 Het uitgangsgebied (uggeb), attack position (ATK) 

Zie hoofdstuk verzamelgebied 

3206 Het afwachtingsgebied (afwageb), assault position (ASLT) 

Zie hoofdstuk verzamelgebied 

3207 De startlijn/startpunt (sl/sp), start line/line of departure (LD) 

Een vooraf vastgestelde, bij voorkeur in het terrein herkenbare lijn, waarmee de 
afzonderlijke gevechtseenheden en de gevechtssteun bij het begin van de aanval op elkaar 

worden afgestemd in tijd, plaats en richting. 
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3208 Het uur U, H-hour 

Het uur U is het tijdstip, waarop de voorste gevechtsehdn de startlijn moeten overschrijden 
en dient om de coord van vu en beweging tot stand te brengen. 

3209 Het uitstijgpunt, dismount point 

Een uitstijgpunt is een locatie, waarop een deel van het personeel het vtg verlaat om de 

uitvoering van de opdracht uitgestegen/te voet voort te zetten. 

3210 Het aanvalsdoel (avdl), objective (OBJ) 

 Een zo mogelijk herkenbaar terreindeel, waarvan de vermeestering is opgedragen 
(terrein-georiënteerd aanvalsdoel) 

 Een vijandelijke eenheid, waarvan de vernietiging of ten minste de neutralisatie is 
opgedragen (vijand-georiënteerd aanvalsdoel) 

3211 Een coördinatielijn (coordln), phase line (PL) 

Een in het terrein herkenbare lijn die de commandant de gelegenheid biedt verplaatsingen 
of gevechten/gevechtsacties van zijn ondercommandanten te controleren en op elkaar af te 
stemmen. 

3212 De ontplooiingslijn (ontplln), probable line of deployment (PLD) 

Een al dan niet vooraf geplande lijn waar de toegepaste formatie uit de nadering overgaat 
in de formatie voor de inbraak. 

3213 De naderingsmars, final approach 

De naderingsmars wordt bevolen zodra er na het overschrijden van de startlijn nog een 
relatief grote afstand moet worden overbrugd, voordat met directe richting vuur 
uitgebracht kan worden op het te nemen aanvalsdoel. Tijdens de naderingsmars moet 

onder handhaving van een zo hoog mogelijke snelheid en in één vloeiende beweging, 
vanuit de voorgaande verplaatsing, de bevolen (aanvals)formatie ingenomen worden. Dit 
teneinde zo snel mogelijk terrein te kunnen winnen en te kunnen reageren op vijandelijk 

vuur. De nadruk ligt op het neutraliseren van waarneming door de vijand door het gebruik 
van gedekte naderingen en vuursteun voor het peloton. Het peloton voert de tactische 
verplaatsing uit. 

3214 De inbraak, break-in 

Stadium in de aanval, waarin een vijandelijke opstelling wordt binnengedrongen.  

3215 De voortzetting van de aanval, fight through 

De gevechten en gevechtsacties tijdens het aanvallend gevecht, die aansluitend op de 

inbraak worden uitgevoerd tot en met het nemen van het aanvalsdoel. 

3216 De consolidatie en reorganisatie (consolidatie reorg), consolidation/reorganisation 

Het organiseren en versterken van de eigen positie na vermeestering van een aanvalsdoel.  

3217 De lijn uiterste begrenzing (lub), limit of advance (LOA) 

Een, ook bij duisternis, herkenbare lijn in het terrein voorbij het aanvalsdoel, waarachter 
zich geen eigen ehdn mogen bevinden. Deze lijn heeft ten doel de voorste ehdn te 

vrijwaren van de uitwerking van eigen art-/mrvu, afgegeven ter bescherming van de 
consolidatie.  
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 Techniek 

3218 De bereden aanval (mounted attack) is een offensieve techniek waarbij de 
voertuigcomponent het gevecht aangaat.  

3219 De uitgestegen aanval (dismounted attack) is een offensieve techniek waarbij de 
infanteriecomponent de gevechtsvoertuigen verlaat en het gevecht aangaat. De 

boordwapens van de infanteriegevechtsvoertuigen ondersteunen het gevecht direct.  

3220 De aanval te voet (attack on foot) is een offensieve techniek waarbij de 
infanteriecomponent het gevecht aangaat (HB painfpel te voet optreden)  

 Voorbereiding 

3221 Deze paragraaf beschrijft hoe de aanval kan worden voorbereid. 

3222 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 
 tactisch verplaatsen 
 vuren 

 uitstijgen 
 tactisch verplaatsen te voet 
 de aanval te voet 
 de opstelling 
 afbreken van het gevecht 

 Gegevens van de tc 

3223 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt m.b.t: 

 terrein/weer 
 situatie vijand 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 de formatie van het team  
 uur U  
 startlijn  

 verspreidingspunten  
 ontplooiingslijn  
 aanvalsdoel  
 aanvalsrichting  
 coördinatielijn(en) en controlepunten 
 vuursteun 

 geniesteun 

 consolidatie  
 opstelling 
 gevechtslogistiek 
 lijn uiterste begrenzing  

3224 In het gevechtsplan van het team geeft de tc aan hoe hij denkt dat het gevecht zal 
verlopen: 

 de verplaatsing tot en met de ontplooiing 

 de ontplooiing 
 het terrein winnen tot in het aanvalsdoel 
 het met vuur en beweging terrein winnen te voet in het aanvalsdoel (wanneer van 

toepassing) 
 de consolidatie 
 het zuiveren van het aanvalsdoel 

 eventueel vervolgopdracht 
 inzet van vuursteun 
 inzet geniesteun 
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 Analyse 

3225 Weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

3226 Terrein: 

 de route 
 het pelotonsverspreidingspunt (mogelijkheden om gedekt te ontplooien) 
 de ontplooiingslijn  
 het terrein tussen de ontplooiingslijn en het aanvalsdoel(naderings- en 

dekkingsmogelijkheden tijdens het terreinwinnen bereden) 
 het terrein in het aanvalsdoel(overzichtelijk/onoverzichtelijk) 
 het terrein waar de consolidatie ingericht wordt 

3227 Dreiging (6w’s): 

 verwacht vijandelijke optreden (sterkte) 
 vijandelijke middelen (uitrusting) 

3228 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of Rules of Engagement (ROE) 

 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 
 religie en/of locale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/ TIM 

3229 Eigen middelen: 

 inzet boordwapensystemen 

 inzet at-wapens 
 inzet marksmen 

 Verkenning 

3230 De c-painfpel stelt een conceptplan op en voert indien mogelijk a.d.h.v. een 
verkenningsplan een verkenning uit. De c-painfpel zoekt naar mogelijkheden om door wrn 
het (eerste deel van het) aanvalsdoel inzichtelijk te krijgen. Bij de aanval zal de verkenning 
zich meestal beperken tot: 

 routes 
 afwachtingsgebied 

 verspreidingspunt  
 ontplooiingslijn 
 eventueel uitstijgpunt 
 de locatie vijand (aanvalsdoel) 
 aanvalsrichting 
 markante punten in het terrein t.b.v. het behouden van richting en/of merkpunten 
 of de gekozen nadering voldoende dekkingsmogelijkheden biedt 

 of de gekozen wijze van terreinwinnen aansluit op de mogelijkheden in het terrein  
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 Gegevens op te nemen in het bevel 

3231 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 
 de situatie vijand 
 de opdracht 

 intent 
 rol in hoger verband 
 uur U  
 startlijn 
 locatie afwachtingsgebied  
 locatie pelotonsverspreidingspunt 
 wijze van ontplooien 

 ontplooiingslijn 
 de wijze en moment van vuuropening 

 de inzet van vuursteun 
 gebruik BMS 
 aanvalsrichting 
 de vuuropeningslijnen 

 wijze van terrein winnen 
 vuurleidings-/coördinatiemaatregelen 
 wanneer en of er wordt uitgestegen 
 het aanvalsdoel 
 wijze van consolideren 
 zuiveren van het aanvalsdoel 
 reorganiseren 

 betrekken opstelling 
 gevechtslogistiek 
 lijn uiterste begrenzing 

3232 De c-painfpel kan tijdens zijn bevelsuitgifte gebruik maken van verschillende middelen die 
het operatieconcept kunnen verduidelijken: 

 oleaat 
 (lucht)foto’s 

 maquette 
 BMS 
BMS kan van grote waarde zijn voor de coördinatie tijdens de uitvoeren van het bereden 
gevecht. De commandant laat het operatieconcept verwerken in BMS. 

 Uitvoering bereden aanval 

3233 Deze paragraaf beschrijft hoe de bereden aanval kan worden uitgevoerd. Bij voorkeur 
treedt het pantserinfanteriepeloton zo lang als mogelijk bereden op. Dit om de  
mogelijkheden van het infanteriegevechtsvoertuig uit te buiten.  

3234 Omstandigheid: 

 Een bereden aanval na voorbereiding 
 Een bereden aanval zonder voorbereiding (gelegenheidsaanval) 
Bij een voorbereide aanvallende gevechtsactie is voldoende tijd beschikbaar voor een 
uitgebreide commandovoering en moeten de gevechtseenheden en de gevechtssteun op 
elkaar worden afgestemd.  
Bij een aanval zonder voorbereiding staat snelheid van handelen centraal om: 

 Het initiatief te herwinnen 
 Een verkregen voordeel en/of succes te kunnen uitbuiten 
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3235 Figuur 3.7 geeft een voorbeeld van een bereden aanval door het peloton; het peloton 

verplaatst bereden vanaf de startlijn naar het pelotonsverspreidingspunt, vanaf het 
pelotonsverspreidingspunt zet het peloton in opgedragen formatie en techniek de bereden 
aanval in tot over het aanvalsdoel waarna het peloton de consolidatie betrekt. Het 
onderling verband coördineert de c-painfpel door gebruik te maken van BMS, vtg van 

richting en coördinatielijnen  

 

Figuur 3.7 Voorbeeld van een bereden aanval uitgevoerd door het peloton 

3236 Ontplooien 

Vanaf het pelotonsverspreidingspunt neemt het peloton de opgedragen formatie aan 

3237 Het voorwaarts gaan na de ontplooiing 

Afhankelijk van het terrein, vijand of op aangeven gaat het painfpel met vuur en beweging 
voorwaarts: 

In een vlak overzichtelijk terrein zonder dekkingsmogelijkheden 

 In een doorgaande beweging (tactisch verplaatsen). 
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In gedekt/onoverzichtelijk en/of een terrein met dekkingsmogelijkheden. 

 In een doorgaande beweging (tactisch verplaatsen). 
 Springen van het peloton van opst naar opst (tactisch verplaatsen): 

o Springen binnen het pel van vupo naar vupo, waarbij afwisselend een sectie ost 
wordt door vu van de andere sectie 

o Springen van vupo naar vupo binnen de sectie waarbij de vtgn ‘buddy’-gewijs 
springen 

Tijdens dit stadium van het gevecht kan het pel in de aanval door vuur ondersteund 
worden door eenheden vanuit een of meerdere opstellingen en/of door vuursteun 
eenheden. Het aanvallende element dient zo dicht mogelijk op te sluiten achter het eigen 
artillerie- en mortiervuur om maximaal te profiteren van de geleverde effecten. Coördinatie 
tussen de verschillende elementen is van groot belang (tussen niv II en III en tussen niv 

III en IV). 

3238 Inbraak aanvalsdoel: 

 Tot + 300m voor het aanvalsdoel zijn voor het igv alle munitiekeuzes nog mogelijk; 
getempeerde munitie (KETF) heeft beperkingen tussen de nul en driehonderd meter. 

 De c-painfpel kan op basis van omstandigheden(terrein, vijand, opdracht) er voor 
kiezen om de inbraak op het aanvalsdoel in één beweging met hoge snelheid uit te 

voeren(stormen) De c-painfpel bepaalt zo nodig vooraf waar en of de igvn halt dienen te 
houden en er (evt.) overgegaan moet worden tot een uitgestegen aanval (3253). 

 Bereden: Hierbij wordt het aanvalsdoel geheel bereden genomen. Er is geen noodzaak 
om personeel te laten uitstijgen. (bijvoorbeeld. wanneer er alleen voertuigen in de 
vijand opst staan). 

 

Figuur 3.8 Het peloton heeft het aanvalsdoel 
bereden genomen en gaat over tot consolidatie 

3239 Consolidatie 

In de consolidatie zijn de handelingen van de ehd gericht op het afslaan van een mogelijke 

volgende vijand aanval. Omdat de vijand doorgaans beschikt over exacte locaties van zijn 
voormalige opstelling(en) kan zijn (grondgebonden) vuursteun nauwkeurig uitwerkingsvuur 
afgeven tijdens de consolidatie. Daarom zal er op geruime afstand (300 - 500 m) voorbij 
het aanvalsdoel geconsolideerd moeten worden. De consolidatie kan bestaan uit een 
voorlopige en/of definitieve consolidatie.  
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3240 Uitvoeren voorlopige consolidatie: 

 het peloton zet de aanval door tot in de achterrand van het aanvalsdoel en betrekt 
onmiddellijk achter het aanvalsdoel een opst in de avrg waarbij de infanteriecomponent 
uitstijgt. 

 c-painfpel: 

o voert uit en geeft leiding aan alle noodzakelijke handelingen teneinde een 
tegenaanval af te kunnen slaan(opstelling trap 1) 

o rapporteert aan zijn hogere c met betrekking tot voltooiing en voortzetting van de 
opdracht 

 controle gevechtskracht wordt uitgevoerd en gerapporteerd aan de plaatsvervangend 
commandant(uitg), c-igv rapporteert aan de plv c-painfpel: 
o meldt  aantal, aard en locatie van de gewonden, doden en krijgsgevangenen en 

draagt zorg voor opvang 
o de plv c-painfpel (uitg)bepaalt a.d.h.v. de rapportage: 

 hergroeperen mat 

 herverdelen kl V en vraagt evt. nieuwe kl V aan 
 aanvragen BOS (brandstof, olie en smeermiddelen) artikelen 
 meldt locatie en aard van defect van uitgevallen vtg(n). 

 voor het zuiveren van het aanvalsdoel wordt door de c een ehd aangewezen  

3241 Uitvoeren definitieve consolidatie: 

 het pel verpl in verspreide formatie (bereden of uitgestegen) naar de definitieve 
consolidatie (300-500m voorbij het aanvalsdoel) i.v.m. vijand art-/mrvu op de eigen 
opstelling 

 c-painfpel(uitg)ontvangt en verstrekt de volgende gegevens:  
o mptn 

o frontbezetting/frontbreedte gpn  
o evt. vervolgactie 

 prioriteiten: 

o nabijbev 
o vuuraansluiting tussen de gpn en tussen de pel(s)  

 indien de consolidatie voor langere duur is, wordt de opst (hoofdstuk 4200) uitgebouwd. 
 Indien het peloton meteen overgaat in de definitieve consolidatie zullen de punten 

benoemd bij de uitvoering van de voorlopige consolidatie moeten worden uitgevoerd. 

3242 Het zuiveren van een aanvalsdoel 

In het kader van een team actie kan een pel de opdracht krijgen tot het zuiveren van het 
aanvalsdoel, bij een pelotonsactie zal dit doorgaans door een groep worden uitgevoerd. 

 

Figuur 3.9 Mogelijke wijze van zuiveren van het aanvalsdoel 
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Bijzonderheden m.b.t. het zuiveren: 

 vooraf een taakverdeling binnen de ehd afspreken (bijvoorbeeld. het bewaken en afvoer 
kgvn) 

 het zuiveren van het aanvalsdoel wordt indien mogelijk haaks uitgevoerd op de 
aanvalsrichting om het vuur op eigen eenheden in de consolidatie te voorkomen 

 de verspreide formatie wordt aangenomen 
 aandachtspunten: 

o contr alle gevdekkingen 
o houden van verband 

 bij evt. weerstand met vu en beweging vw gaan 
 na het veiligstellen van het aanvalsdoel afvoeren van: 

o kgvn 

o gewonden 
o doden 
o bewijsmateriaal 

3243 Loslaten opstelling 

Zie sectie 4200 de opstelling 

3244 Afbreken van het gevecht 

Zie sectie 6200 afbreken van het gevecht. 

 Uitgestegen aanval 

3245 Deze paragraaf beschrijft hoe de uitgestegen aanval kan worden uitgevoerd 

3246 Tot een uitgestegen aanval wordt besloten indien: 

 Dit het meest gewenste resultaat oplevert 

 Het terrein/dreiging het bereden optr beperkt 

3247 Omstandigheid: 

 Een uitgestegen aanval na voorbereiding 
 Een uitgestegen aanval zonder voorbereiding  

Bij een voorbereide aanvallende gevechtsactie is voldoende tijd beschikbaar voor een 
uitgebreide commandovoering en moeten de gevechtseenheden en de gevechtssteun op 
elkaar worden afgestemd.  
Bij een aanval zonder voorbereiding staat snelheid van handelen centraal om: 
 het initiatief te herwinnen 
 een verkregen tactisch voordeel uit te buiten 
 een succes uit te buiten 

Coördinatie tussen het statische en het bewegende element zijn in beide gevallen van 
essentieel belang (coördinatiemaatregelen). 

3248 Uitgangspunt 

C-painfpel en c-painfpel uitg dienen elkaar voortdurend op de hoogte te houden v.w.b. de 
voortgang en de evt. toe te passen maatregelen. 

3249 Mogelijkheden: 

 Het peloton voert de aanval bereden uit, waarbij de infanteriecomponent voor, op of 

over het aanvalsdoel uitstijgt en de voertuigcomponent ondersteunt tijdens het gevecht. 
 Het peloton voert de uitgestegen aanval uit waarbij de infanteriecomponent de aanval te 

voet uitvoert en de voertuigcomponent deze aanval direct steunt vanuit een vuurbasis. 
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3250 Figuur 3.10 is een voorbeeld van de uitgestegen aanval waar, in eerste instantie, het 

aanvalsdoel bereden genaderd wordt (de bereden aanval) tot het uitstijgpunt. Vanaf het 
uitstijgpunt gaat de bereden aanval over in een uitgestegen aanval waarbij de 
infanteriecomponent, ondersteund door de voertuigcomponent, het gevecht aangaat in het 
aanvalsdoel. 

 

Figuur 3.10 Voorbeeld van een uitgestegen aanval 
waarbij de infanteriecomponent voor het aanvalsdoel uitstijgt 

3251 Paragraaf  3228 beschrijft hoe de in fig. 3.10 afgebeelde uitgestegen aanval kan worden 
uitgevoerd  

3252 Ontplooien  

Zie 3209 

3253 Voorwaarts gaan na ontplooien  

Zie 3210 

3254 Inbraak aanvalsdoel: 

 Zie 3211 
 De c-painfpel bepaalt vooraf waar de vtgn halt houden en er uitgestegen wordt. 

3255 Mogelijkheden: 

 Uitstijgen over het aanvalsdoel (fig. 3.11): 

Voor deze optie kan gekozen worden wanneer het aanvalsdoel met voertuigen 
eenvoudig genomen kan worden, maar er toch vijandelijke infanterie aanwezig is op het 
aanvalsdoel. Vanuit de (voorlopige) consolidatie(vtg component) zal de 
infanteriecomponent o.l.v. c-painfpel uitg de aanval te voet in zetten. Nadat het 
aanvalsdoel bevochten is door de infanteriecomponent zal aansluitend het aanvalsdoel 
gezuiverd moeten worden. 
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Aandachtspunten: 

o Gedekt uitstijgpunt infanteriecomponent 
o Evt aanval te voet ondersteunen met igvn waarbij er niet ingeboet mag worden aan 

de beveiliging van de voorlopige consolidatie (vtg component) 
o Omdat de aanval in tegengestelde richting wordt uitgevoerd is deconflictie met eigen 

troepen die de aanval volgen essentieel 

 

Figuur 3.11 Uitgestegen aanval met uitstijgen over het aanvalsdoel 

 
 Uitstijgen voor het aanvalsdoel (fig. 3.10): 

Deze optie kan gekozen worden wanneer het aanvalsdoel zelf en het terreindeel ervoor 
onoverzichtelijk zijn. De infanteriecomponent heeft de mogelijkheid gedekt uit te 
stijgen. 
Aandachtspunten: 
o Coördinatie en deconflictie tussen vtg component en de infanteriecomponent is 

noodzakelijk 
o De vtg component dient de infanteriecomponent zo lang als mogelijk te 

ondersteunen, is dit niet mogelijk kan de vtg component evt vupos/opstelling 
betrekken om de infanteriecomponent in de diepte te steunen of het avdl af te sluiten 

 Uitstijgen op het aanvalsdoel (fig. 3.13): 
Deze optie kan gekozen worden wanneer het aanvalsdoel zelf onoverzichtelijk is. De 
infanteriecomponent stijgt uit op of net voor het aanvalsdoel. 

Aandachtspunten: 
o Coördinatie en deconflictie tussen vtg component en de infanteriecomponent is 

noodzakelijk 
o De vtg component dient de infanteriecomponent zo lang als mogelijk te 

ondersteunen, is dit niet mogelijk kan de vtg component evt vupos/opstelling 
betrekken om de infanteriecomponent in de diepte te steunen of het avdl af te sluiten 
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Figuur 3.13 uitgestegen aanval met uitstijgen op het aanvalsdoel 

3256 Terrein winnen in/op het aanvalsdoel 

 O.l.v. c-painfpel uitg wordt er agressief uitgestegen en in verspreide formatie het 
nabijgevecht aangegaan. 

 O.l.v. c-painfpel uitg wordt met vuur en beweging terrein winnend voorwaarts gegaan, 

eventueel ondersteund door het igv. Let hierbij op beperking gebruik wapensysteem igv. 
Stop vuren, vuur verleggen. 

3257 De wijze van het terrein winnen te voet op het aanvalsdoel: 

 De infanteriecomponent gaat samen met de vtg component voorwaarts waarbij de één 
de ander ondersteunt. 

 De voertuigcomponent trekt bij op bevel(draag zorg voor beveiliging). 

3258 Consolidatie 

Zie 3212 tot en met 3214 
 indien van toepassing worden de igvn bijgetrokken en opgevangen (gidsen: vlaggen, 

breaklights, zaklantaarns)  

3259 Zuiveren van een aanvalsdoel 

Zie 3215 

3260 Fig. 3.14 is een voorbeeld van een uitgestegen aanval door het peloton. Het peloton 

verplaatst vanaf de startlijn naar het uitstijgpunt waar de infanteriecomponent de 
voertuigen verlaat. De infanteriecomponent verplaatst te voet naar de laatst gedekte 
opstelling. De voertuigcomponent verplaatst vanuit het uitstijgpunt naar een 
afwachtingsgebied. De infanteriecomponent voert de aanval te voet uit waarbij de 

voertuigcomponent vanuit de vuurbasis het voorwaarts gaan van de infanteriecomponent 
ondersteunt. 
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Figuur 3.14 Voorbeeld van een uitgestegen  
aanval waarbij het bereden optreden beperkt mogelijk is 

3261 Verplaatsen bereden 

Bij een geplande uitgestegen aanval wordt bereden, via een gedekte route, naar het 
uitstijgpunt verplaatst. De infanteriecomponent stijgt uit. 

3262 Uitstijgen 

 het pel stelt zich, op het gedekte uitstijgpunt, direct in colonne op naast de vtgn 
 OATDOEM afhankelijk reorganiseert de infanteriecomponent naar drie groepen 

3263 Optreden infanteriecomponent 

 uitvoeren verplaatsing te voet conform tactisch verplaatsen te voet 
 de infanteriecomponent verplaatst zich te voet zo snel als mogelijk, via een gedekte 

nadering, in een aan het terrein aangepaste formatie naar de laatst gedekte opstelling 

(lgo/ aslt)  
 indien de voertuigcomponent in vuurcontact is, prevaleert snelheid boven veiligheid en 

dient er in een doorgaande beweging de aanval te worden ingezet 
 indien het een uitgestegen aanval na voorbereiding betreft wordt er door de c-painfpel 

uitg vanuit de lgo verkend tot aan de ontplooiingslijn en dienen de verdere 

voorbereidingen overeenkomstig te zijn aan de aanval te voet zoals beschreven in HB 

painfpel voet optreden 
 uitvoeren uitgestegen aanval cfm. de aanval te voet 
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Figuur 3.15 Voorbeeld verkenning vuurbasis vanuit een afwachtingsgebied (ASLT) 

3264 Optreden in de vuurbasis 

Zie voor de uitvoering hoofdstuk 4400 de vuurbasis 

3265 Consolidatie 

Zie 3212 tot en met 3214 

3266 Zuiveren van een aanvalsdoel 

Zie 3215 
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Sectie 3 De vuuroverval 

 Inleiding 

3301 Deze sectie beschrijft hoe de vuuroverval door het pel kan worden uitgevoerd. 

 

Figuur 3.16 Tactisch teken de vuuroverval 

 Omschrijving 

3302 Een vuuroverval (Attack by fire) is een verrassend, kort en intensief vuur met directe 

richting vanuit een ondiepe opstelling met het doel de vijand zoveel mogelijk verliezen toe 
te brengen. Het optreden is gericht op de flank(en) van een zich verplaatsende vijand, 
waarbij het beveiligen van de eigen naar de vijand gekeerde flank een voorwaarde is. 
Getracht wordt vanuit beheersende terreindelen het vuur op de vijand te openen op 
maximale schootsafstand. De vuuroverval kan overgaan in een aanval, als de vijand 
daardoor meer verliezen kunnen worden opgelegd.  

3303 Mogelijkheden 

De vuuroverval is in beginsel een voorbereide actie. De tc kan evenwel opdracht geven tot 
het uitvoeren van een niet voorbereide vuuroverval als het optreden van de vijand kansen 
daartoe biedt. 

 Voorbereiding 

3304 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een c-painfpel moet treffen ten einde een 
vuuroverval te kunnen uitvoeren. 

3305 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 

 tactisch verplaatsen 

 de opstelling 
 vuren 
 aanval 
 het afbreken van het gevecht 

 Gegevens van de tc 

3306 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt m.b.t.: 

 terrein/weer 
 situatie van de vijand 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 gebied waarin de vijand aangegrepen moet worden 

 graad van gevechtsvaardigheid 
 de vuuropeningsregels 
 trap van voorbereiding 
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 voorbereidingstijd 

 geniesteun 
 vuursteun 
 vuurleidings-/deconflictiemaatregelen 
 hindernissen 

 gevechtslogistiek 
 evt. flankbev 
 evt. vervolgopdracht 

 Analyse 

3307 weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

3308 Terrein: 

 de route 

 het pelotonsverspreidingspunt (mogelijkheden om gedekt te ontplooien) 
 de ontplooiingslijn  
 de opstelling 
 het terrein tussen de ontplooiingslijn en het aanvalsdoel(naderings- en 

dekkingsmogelijkheden tijdens het terreinwinnen bereden) 
 het terrein in het aanvalsdoel(overzichtelijk/onoverzichtelijk) 
 het terrein waar de consolidatie ingericht wordt 

3309 Dreiging (6w’s): 

 Verwacht vijandelijke optreden 

3310 Overige (f)actoren 

Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of ROE 
 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 

 religie en/of locale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/ TIM 

3311 Eigen middelen: 

 Inzet boordwapensystemen 
 Inzet at-wapens 

 Inzet marksmen 

 Verkenning 

3312 De c-painfpel stelt een conceptplan op en voert indien mogelijk a.d.h.v. een 
verkenningsplan een verkenning uit. De c-painfpel zoekt naar mogelijkheden om door wrn 
het bestrijdingsgebied inzichtelijk te krijgen. Bij de vuuroverval zal de verkenning zich 
meestal beperken tot: 

 routes 
 afwachtingsgebied 
 verspreidingspunt 

 locatie opstelling 
 bestrijdingsgebied 
Als evt voorbereiding op een bereden aanval worden de volgende punten meegenomen: 
 aanvalsrichting 
 markante punten in het terrein t.b.v. het behouden van richting en/of merkpunten 

 of de gekozen nadering voldoende dekkingsmogelijkheden biedt 

 of de gekozen wijze van terreinwinnen aansluit op de mogelijkheden in het terrein 
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 Gegevens op te nemen in het bevel 

3313 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 weer 
 terrein 
 situatie vijand 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 gebruik van BMS 
 wijze van verplaatsen tot en met het pelotonsverspreidingspunt 
 locatie van het pelotonsverspreidingspunt 
 pelotonssector 

 startlijn 
 wijze van vuuropening (vuuroverval) 

 de inzet van vuursteun 
 moment van vuuropening 
 wijze van terrein winnen (indien overgegaan wordt in een aanval) 
 wijze van afbreken van het gevecht 

 de locatie van het pelvzpt 
 coördinatielijnen 
 vuurleidings-/deconflictiemaatregelen 
 gevechtslogistiek 
 evt. vervolgopdrachten 
 evt. uitvoeren verkenning 
 evt. tijdstippen beoefenen 

 Uitvoering 

3314 Deze paragraaf beschrijft hoe de vuuroverval volgtijdelijk kan worden uitgevoerd. 

3315 Figuur 3.17 geeft een voorbereide vuuroverval weer uitgevoerd door de bereden 
component van het painfpel waarbij de vtg component een afwachtingspositie heeft 
betrokken en op bevel de vuuroverval uitvoert. 
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Figuur 3.17 Voorbeeld van een voorbereide vuuroverval 
 

3316 Verplaatsing naar het pelotonsverspreidingspunt 

Het peloton verplaatst door middel van een tactische verplaatsing naar het 
pelotonsverspreidingpunt, na het pelotonsverspreidingspunt ontplooit het peloton en wordt 
er of een afwachtingspositie ingenomen, of een opstelling betrokken. 

3317 De vuuroverval 

Vanuit de reeds betrokken opstelling of vanuit afwachtingsposities krijgt de vtg component 
opdracht van de tc om de vuuroverval uit te voeren. De vtg component betrekt (indien 
nodig) de opstelling en voert de vuuroverval uit zoals deze is beschreven is in hoofdstuk 

vuren door het peloton. De vtg component kan tijdens de uitvoering van de vuuroverval 
ondersteund met directe en indirecte wapensystemen. 
De vuuroverval kan -gepland en ongepland- overgaan in een bereden aanval (met beperkte 
doelstelling), als de vijand daardoor meer verliezen kan worden opgelegd. Voorwaarde is 
dat er goede afstemming heeft plaatsgevonden tussen het statische element en het 
aanvallende element over de uit te voeren beweging en de daaraan gerelateerde 
vuurleidings-/deconflictiemaatregelen.  

Ook zal er eigen flankbeveiliging plaats moeten vinden. 

3318 Afbreken van het gevecht 

Uitvoeren het afbreken van het gevecht. 
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Hoofdstuk 4 Defensief optreden 
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Sectie 1 Algemeen 

 Inleiding 

4101 Dit hoofdstuk beschrijft het defensieve optreden van het pantserinfanteriepeloton. 

 4200 de opstelling  
 4300 de vertraging 
 4400 de veiligheidsbezetting 
 4500 de vuurbasis 

4102 Dit hoofdstuk gaat over defensieve opdrachten van het pantserinfanteriepeloton. Deze 

opdrachten zowel binnen een offensieve, stabiliserende of voorwaardenscheppende taak 
van het team worden uitgevoerd. Omgekeerd, kan een peloton ook een offensieve opdracht 
(zie hoofdstuk 3) krijgen binnen een defensieve taak van het team. 

 Doelstelling 

4103 De doelstelling van defensief optreden is het voorkomen dat de vijand zijn doelstellingen 
behaalt. De te behalen effecten van het uitvoeren van defensief optreden kunnen zijn: 

 het behouden van terrein (hold) of het ontzeggen van de toegang tot een bepaald 
gebied of de doorgang over dat gebied (block)  

 opleggen van verliezen of het binden van de vijand (fix) ter voorbereiding op een eigen 

offensieve actie. 
 het verbreken van de vijandelijke formatie en/of afbreuk doen aan het tempo, zodat de 

vijand zijn actie niet (meer) geconcentreerd kan inzetten (disrupt) 
 het vergroten van de kwetsbaarheid van de vijand door hem te dwingen zijn troepen te 

kanaliseren of een bepaalde richting te kiezen (canalize, turn)  
 het beschermen van eigen of bevriende actoren en/of infrastructuur (protect) 

 Principes van het defensief optreden 

4104 Bewegingsvrijheid en een offensieve mindset; Om tijdens het defensieve gevecht op de 
juiste tijd en plaats toe te slaan en daarbij flexibel en doelgericht te kunnen handelen, is 

bewegingsvrijheid en beweeglijk optreden een noodzaak.  
Daar waar mogelijk moeten kansen om het initiatief te nemen, met beide handen worden 
aangegrepen. Hiervoor is een offensieve mindset cruciaal. Zowel tijdens de planning als 
tijdens de uitvoering moet gekeken worden waar zich kansen voordoen voor offensief 
handelen (vuuroverval, aanval)  

4105 Samenhang; in het defensief optreden is de onderlinge samenhang tussen (sub/neven) 

eenheden, middelen en vuurposities/opstellingen van cruciaal belang. Onbestreken ruimtes 
worden bevuurd met (in)direct vuur door eenheden/middelen die elkaar vanuit 

verschillende opstellingen of posities ondersteunen. Dit zal er dus vaak toe leiden dat het 
peloton een rol speelt in de samenhang van het operatieplan van de teamcommandant en 
niet zelf kan bepalen waar en wanneer een opstelling wordt ingenomen of losgelaten. 

4106 Beveiliging; de commandant in het defensief moet zich terdege bewust zijn van een 
dreiging vanaf alle zijden en met alle middelen (“always expect the unforeseen”). Dit vergt 

een operatieplan, waarin met alle dreigingen rekening wordt gehouden. 
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 Toepassing grondbeginselen tijdens defensief optreden 

4107 Initiatief; de aanvaller bepaalt het moment en de richting van het offensief (initiatief). De 
bedoelingen van de vijand zullen pas duidelijk worden tijdens het verloop van zijn actie. De 
verdediger heeft bij defensief optreden het voordeel van de kennis en keuze van het 
terrein. De verdediger kan dit voordeel uitbuiten door een flexibel plan te maken op de 

veronderstellingen van het vijandelijk optreden en door de kennis van het terrein hierbij te 
benutten. Door de vijand te dwingen/verleiden tot een bepaald optreden, kan de 
verdediger vervolgens d.m.v. de integratie van direct vuur, vuursteun en geniesteun 
bepalen hoe en waar hij de vijand aangrijpt. 

4108 Concentratie; om de vijand beslissend te verslaan, moet op het juiste moment en plaats 
een concentratie van eigen middelen worden gevormd. Concentratie houdt echter ook in, 
dat elders een relatieve zwakte wordt geaccepteerd. Het is hierbij dus belangrijk, dat er 

een grondige operatieanalyse en een flexibel plan wordt gemaakt en dat alle 

ondercommandanten weten wat hun rol hierin is.  

4109 Verrassing; het is moeilijk om de vijand te verrassen over de grove ligging van de 
verdediging, mede omdat de voorbereiding van het defensieve optreden veel tijd in beslag 
neemt. De verrassing van het defensieve optreden moet meer gezocht worden in: 

 de vijand zoveel mogelijk onthouden van informatie. (bijv. OPSEC, camouflage, 

tegenverkenningsmaatregelen). 
 de vijand in het ongewisse laten van de bedoeling van eigen optreden (bijv. zo laat 

mogelijk de daadwerkelijke voorbereidingen treffen/opstellingen innemen)  
 de vijand misleiden (bijv. misleiding qua locatie, eigen middelen, verkeerde informatie 

verspreiden ) 

 Toepassing tactiek tijdens defensief optreden 

4110 Verkrijgen van (vuur)overwicht; om de eerdere genoemde effecten van het defensief 
optreden te bereiken, zal tijdelijk en plaatselijk vuuroverwicht gecreëerd moeten worden. 
Vuuroverwicht wil zeggen, dat er zodanig veel (gericht) vuur wordt uitgebracht dat de 

vijand wordt uitgeschakeld of tenminste zijn eigen wapens niet meer effectief kan inzetten. 
Doordat de vijand de vrijheid van handelen wordt ontnomen, kan de verdediger het 
initiatief nemen. 

4111 Vrijheid van handelen; Het peloton dient in defensief optreden te voorkomen dat het 
gebonden raakt. Eerder is al beschreven, dat beweeglijkheid een noodzaak is om vrijheid 
van handelen te behouden. Dit betekent voor het peloton dat het zoveel mogelijk met vuur 
en beweging moet optreden. Tevens geeft het werken met verwissel-, reserve- en 

afwachtingsopstellingen/-posities een soortgelijke vrijheid van handelen. Beweeglijkheid 
geeft het defensief optreden extra kracht en onvoorspelbaarheid. Tijdens beweeglijk 
optreden, is een goede coördinatie tussen de verschillende eenheden vereist. 

 Ruimtefactoren 

4112 Deze paragraaf geeft een indruk van de ruimtefactoren van defensief optreden. De 
daadwerkelijke ruimtefactoren zijn natuurlijk afhankelijk van de terrein-/weer-/vijand-
/zichtomstandigheden ter plaatse. De ruimtefactoren in deze paragraaf zijn gebaseerd op 
een aanvallende vijandelijke compagnie, met drie pelotons die maximaal ontplooid is (max 
vu kracht op aanvalsdoel). Met een verhouding van 3:1 moet een pantserinfanteriepeloton 

in staat zijn deze vijand vanaf 2000 meter te bestrijden (zie figuur 4.1). 
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Figuur 4.1 Pelotonssector pantserinfanteriepeloton 
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 Bataljon en team 

 

Figuur 4.2 Overzicht indicatie ruimtefactoren defensief optreden 

4113 Bataljonsvak (2 teams voor) 

Breed: 9 km  
Diep: 15 km  

4114 Teamvak (3 pelopstelling) 

Breed: 4,5 km  
Diep: 7,5 km 

4115 Pelotonsopstelling 

Breed: Frontbezetting ± 500m/frontbreedte ± 1500m 
Diep: ± 50 tot 200 meter 

4116 De genoemde afstanden zijn richtinggevend. Daadwerkelijke terrein- en vijandgegevens 
bepalen hoe breed de frontbezetting en –breedte kan zijn. 
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Sectie 2 De opstelling 

 Inleiding 

4201 In deze paragraaf wordt beschreven hoe de opstelling door het peloton kan worden 
uitgevoerd. 

4202 Toepassingsmogelijkheden: 

 offensief (vuurbasis, consolidatie) 
 defensief 
 stabiliserend (bv wrn en/of steunen van een voetpatrouille van eigen troepen) 

 voorwaardenscheppend (bijv. i.h.k.v. nabijbeveiliging, vubasis n.a.v. een 
contactdrill/beslissingsmoment tijdens een verplaatsing) 

4203 Omschrijving 

Een opstelling (opst), battle position (BP) is een samenhangend stelsel van vuurposities, zo 
gekozen dat het mogelijk is op gecoördineerde wijze vuur uit te brengen. 

 

Figuur 4.3 Tactisch teken opstelling (trap 4)  
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4204 Figuur 4.4 geeft een voorbeeld van een mogelijke opstelling weer waarbij het merendeel 

van het peloton in afwachtingspositie staat en het R vtg als vtg van waarneming 
functioneert (sectorverdeling cfm procedure vuren sectie 21000). 

 

Figuur 4.4: Mogelijke pelotonsopstelling 

 Begrippen 

4205 Hoofdopstelling (hfdopst) is een opstelling van waaruit de hoofdopdracht wordt uitgevoerd 

4206 Reserveopstelling (resopst) is een voorbereide opstelling van waaruit de hoofdopdracht kan 
worden uitgevoerd en ingenomen wordt zodra vijandelijke activiteiten het ontruimen van 
de hoofdopstelling wenselijk of noodzakelijk maken 

4207 Verwisselopstelling is een voorbereide opstelling die tijdelijk wordt ingenomen om een 
neventaak of een bijzondere opdracht te kunnen uitvoeren 

4208 Schijnopstelling is een zwak of niet bezette opstelling die zodanig is ingericht dat de vijand 

de indruk krijgt dat het een volledig bezette opstelling betreft. 
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4209 Afwachtingsopstelling (afwaopst) is een tegen vijandelijke waarneming gedekte opstelling 

in de directe nabijheid van de hoofdopstelling waarin een eenheid staat opgesteld in 
afwachting van de uitvoering van de opdracht. 

4210 Er zijn drie soorten opstellingen; de ondiepe, de diepe opstelling en het steunpunt.  

 De ondiepe opstelling is een opstelling waarbij de vuuruitwerking in één richting wordt 

uitgevoerd om de vijandelijk voortgang in een bepaalde richting te beletten. Het gros 
van de middelen is daarom in front gepositioneerd. De ondiepe opstelling kan zowel 
voorbereid als onvoorbereid worden ingenomen. 

 De diepe opstelling is een voorbereide en versterkte opstelling met vuurposities in front, 
in de diepte en op de flanken.  

 Het steunpunt is een voorbereide en versterkte opstelling gericht op het behoud van 
terrein van waaruit naar alle zijden (360°) waarneming bestaat en zo nodig vuur worden 

uitgebracht.  

 De pelotonsopstelling 

4211 Een pelotonsopstelling moet aan de volgende eisen voldoen: 

 het peloton moet vanuit de opstelling het gewenste effect van de tc kunnen bereiken in 
het door hem aangegeven gebied 

 het bieden van zoveel mogelijk zicht– en vuurdekking 
 het peloton moet gedekt hun (reserve) vuurposities kunnen betrekken en verlaten 
 het peloton moet kunnen waarnemen en vuur uitbrengen in de aangegeven sectoren 
 de c-painfpel moet vbd (direct of indirect ) kunnen maken met zijn tc en zijn 

subeenheden 

4212 Een pelotonsopstelling kan worden aangevuld met de hieronder beschreven punten. 
Afhankelijk van de opdracht worden deze punten voorbereid door het peloton of op een 
ander niveau op een andere locatie belegd 

4213 Een pelotonsverspreidingspunt (pelvspt)  

Het pelotonsverspreidingspunt is een punt in het terrein van waaruit de groepen zelfstandig 

naar hun vuurpositie verplaatsen. Het pelotonsverspreidingspunt moet aan de volgende 
eisen voldoen: 
 de route vanaf het pelotonsverspreidingspunt moet gedekt en hindernis vrij zijn 
 de locatie moet herkenbaar en eenvoudig te vinden zijn bij dag en bij nacht/slecht zicht 
 de locatie moet vuur- en zichtdekking bieden 

4214 Een pelotonsverzamelpunt (pelvzpt) 

Het pelotonsverzamelpunt is een punt in het terrein waar de groepen zich zelfstandig naar 

verplaatsen na het loslaten van de opstelling. Op het pelotonsverzamelpunt nemen de vtgn 
al rijdend de juiste verplaatsingsvolgorde in. Een pelotonsverzamelpunt moet aan de 
volgende eisen voldoen: 

 de routes naar het pelotonsverzamelpunt moet gedekt en hindernis vrij zijn 
 herkenbaar en eenvoudig te vinden zijn, ook bij duisternis of slecht zicht 
 vuur- en zichtdekking bieden 
 indien een eenheid, in de diepte, de achterwaartse verplaatsing van het peloton met 

direct vuur ondersteunt, moet het pelotonsverzamelpunt gelegen zijn achter de 
opstelling van deze eenheid 

 voldoende ver naar achteren gelegen zijn om flankerende verplaatsing in het zicht van 
de vijand te voorkomen 
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4215 De afwachtingspositie (afwapos) 

Dit is een gedekte locatie in de directe nabijheid van de vuurpositie waarin een igv/groep 
staat/verblijft in afwachting van de uitvoering van een opdracht. De redenen voor het 
kiezen van afwachtingsposities kunnen zijn: 
 de geheimhouding van de exacte locatie van de opstelling door gebruik te maken van 

zichtdekking en/of 
 het ontlopen van artillerievuur 
 het vergemakkelijken van handhaving van de nabijbeveiliging 
 recuperatie 
 De afwachtingspositie moet aan de volgende eisen voldoen: 
 goede zichtdekking bieden 
 de vtgn moeten snel het gebied kunnen betrekken/loslaten 

 niet in de omgeving van opvallende terreindelen i.v.m. vijandelijk artillerievuur 

4216 Een pelotonsbevoorradingspunt  

Het pelotonsbevoorradingspunt (D-punt) is een locatie waar de voorraden voor het peloton 
bezorgd worden. Het D-punt moet aan de volgende eisen voldoen: 
 de locatie moet gedekt zijn 
 de locatie moet eenvoudig te vinden en te bereiken zijn voor de bevoorradingseenheid 

bij duister en slecht zicht 
Indien het noodzakelijk is, markeert het peloton het D-punt zodat de bevoorradingseenheid 
het punt gemakkelijk kan vinden. Het is wenselijk dat de locatie over een verharde 
ondergrond beschikt. 

4217 Het gewondennest 

Een bescherming biedende plaats waar gewonden tijdens/na gevechtsomstandigheden in 
eerste instantie worden verzameld of waarheen zij zich moeten verplaatsen in afwachting 

van behandeling en/of afvoer. Het gewondennest moet aan de volgende eisen voldoen: 
 de locatie moet gedekt zijn 

 de locatie moet eenvoudig te vinden en te bereiken zijn voor de geneeskundige 
afvoerploeg ook bij duister en slecht zicht 

Indien het noodzakelijk is, markeert het peloton het gewondennest zodat de het 
makkelijker te vinden is. In sommige gevallen (tijd, ruimte, capaciteit) is het niet mogelijk 
een gewondennest in te richten en zal rechtstreeks vanaf de gewondenlocatie afgevoerd 

moeten worden. 

4218 Het gesneuveldenpunt  

Dit is een locatie waar de gesneuvelden bijeengebracht worden. De locatie moet aan de 
volgende eisen voldoen: 
de locatie moet gedekt zijn 
de locatie moet eenvoudig te vinden en te bereiken zijn voor de afvoerende eenheid bij 

duister en slecht zicht 
Indien het noodzakelijk is, markeert het peloton de locatie zodat de afvoerende eenheid het 

punt makkelijker kan vinden.  

4219 Het krijgsgevangenenverzamelpunt  

Het kgvnvzpt is een locatie waar de kgvn door het peloton verzameld word. De locatie moet 
aan de volgende eisen voldoen: 
 de locatie mag zich niet in de omg van een commando element bevinden (radio, CP, 

enz.), ivm het opvangen van gevoelige informatie 
 de locatie moet gedekt zijn 
 de locatie moet eenvoudig te vinden en te bereiken zijn voor de afvoerende eenheid bij 

duister en slecht zicht 
Indien het noodzakelijk is, markeert het peloton de locatie zodat de afvoerende eenheid het 
punt makkelijker kan vinden.  
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4220 Frontbreedte 

De frontbreedte is de breedte van het gebied, waar een eenheid invloed op kan uitoefenen. 

4221 Frontbezetting 

De frontbezetting is de breedte van het gebied dat door een eenheid in ontplooide vorm 
fysiek wordt bezet. 

4222 Voorbeeld frontbreedte frontbezetting 

 

Figuur 4.5 Frontbreedte, frontbezetting, diepte  
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4223 Zagen 

Eén van de redenen waarom een opstelling voldoende diepte moet hebben, is dat elk 
voertuig de mogelijkheid moet hebben om te kunnen bewegen. Dit om het principe van 
zagen (achterwaarts en weer voorwaarts bewegen en opkomen op verschillende posities in 
een aangegeven frontbreedte) vorm te kunnen geven. Let wel de zaagbeweging dient zo 

snel als mogelijk te worden uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de c-painfpel. Ieder 
vtg dat niet in zijn vuurpositie staat, betekent ±25% minder gevechtskracht in de 
pelotonsopstelling. 

 

Figuur 4.6 Zagen in opstelling 

4224 Loslaten van een opstelling 

Een opstelling mag pas worden losgelaten na toestemming van de commandant die deze 
bevolen heeft, tenzij hij heeft aangegeven onder welke omstandigheden de opstelling op 
eigen initiatief mag worden losgelaten. 

4225 Afbreken van het gevecht 

Het afbreken van het gevecht wordt in sectie 6200 beschreven. 

 Trappen van voorbereiding 

4226 De tc draagt op in hoeverre een opstelling moet worden voorbereid.  

De mogn zijn: 
 kaartvoorbereiding (trap 1, P1) 
 kaartvoorbereiding en verkenning door de (plv) c-painfpel en c-painfpel uitg (trap 2, P2) 
 kaartvoorbereiding en verkenning door de (plv) c-painfpel, c-painfpel uitg, c-igv en cn-

painfgp uitg (trap 3, P3) 

 kaartvoorbereiding, verkenning en inrichten/beoefenen met het hele peloton (trap 4, 
P4) 

Figuur 4.7 Is een schematisch overzicht van de trappen van voorbereiding en dient als 
handvat t.b.v. de voorbereiding van een opstelling. 
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Trap van 

voorbereiding 

Gegevens van de tc Taken van de c-painfpel (waar mogelijk wordt 

dit samen met c-painfpel uitg uitgevoerd) 

Trap 1 1 Geeft een waarschuwingsbevel uit 1 Maakt een kaartplan 
 2 Verkent 2 C-painfpel verkent niet 
 3 Geeft bevel uit 2 Geeft bevel uit (bij tijdsdruk evt via de radio) 
   

Trap 2 1 Geeft een waarschuwingsbevel uit 1 Geeft een waarschuwingsbevel uit 
 2 Verkent (evt met ondercn) 2 Maakt een kaartplan 
 3 Geeft bevel uit 3 C-painfpel verkent 
  4 Maakt een schets 
  5 Geeft bevel uit na terugkeer bij het peloton 

   

Trap 3 1 Geeft een waarschuwingsbevel uit 1 Geeft een waarschuwingsbevel uit 
 2 Verkent (evt met ondercn) 2 Maakt een kaartplan 

 3 Geeft bevel uit 3 C-painfpel verkent samen met zijn ondercn 
  4 Geeft een terrein oriëntatie en merkpunten  
  5 Geeft bevel uit op locatie uitvoering 
   

Trap 4 1 Geeft een waarschuwingsbevel uit 1 Geeft een waarschuwingsbevel uit 
 2 Verkent (evt met ondercn) 2 Maakt een kaartplan 
 3 Geeft bevel uit 3 C-painfpel verkent samen met zijn ondercn 

  4 Geeft een terrein oriëntatie en merkpunten  
  5 Geeft bevel uit op locatie uitvoering 
  6 Geeft bijzonderheden aan in het terrein 
  7 Ondercn verkennen  
  8 Het peloton bereidt zicht voor 
  9 Het peloton beoefent de taken op locatie uitv 

   

 
Figuur 4.7 Schematische weergave trappen van voorbereiding 

 Voorbereiding 

4227 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereidingen een c-painfpel moet treffen ten einde een 
opstelling te betrekken. Om een zo compleet mogelijk beeld, van de volgtijdelijkheid van 
alle taken en verantwoordelijkheden aangaande de opstelling te krijgen, wordt de meest 

uitgebreide variant (trap 4) als eerste weergegeven. Vervolgens wordt van de varianten 
(trap 3, trap 2 en trap 1) nog de verschillen weergegeven. Het streven moet voortdurend 
zijn om een zo hoog mogelijke trap van voorbereiding te bereiken. 

4228 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 

 tactisch verplaatsen 
 de aanval 

 vuren 
 afbreken van het gevecht 
 de patrouille 

4229 Schetsen en oleaten kunnen ook in BMS gemaakt en verspreid  worden. Dit wordt verder 
niet meer apart in dit handboek benoemd. (voor achtergrondinformatie zie sectie de 
opstelling in HB pantserinfanterie groep bereden/uitgestegen)  

4230 Onder voorbereidingstijd wordt verstaan: 

 de tijd voorafgaande aan het innemen van de opstelling 
 de (resterende) tijd nadat de opstelling is betrokken 
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 Voorbereiding trap 4 

  
 Commandovoering 

4231 Trap 4 betekent dat er voldoende tijd en weinig vijanddruk is, om uitgebreid aandacht te 
besteden aan de voorbereiding en daarmee ook aan de commandovoering. Deze 

omstandigheden bieden de gelegenheid om  de bevelvoering in de opstelling uit te voeren 
en om te verkennen tot op de laagste niveaus. 

4232 De tc kan/zal besluiten om ook zijn bevel in de opstelling te geven. Op basis van het team-
wabvl, verwerkt c-painfpel alle relevante gegs in zijn wabvl. In het wabvl heeft de c-
painfpel zijn ondercn opdr gegeven om met hem mee te gaan naar de locatie waar de 
opdracht wordt uitgevoerd. Mogelijkheden om zijn ondercn naar de locatie van de opdr te 
krijgen zijn:  

 de c-painfpel neemt zijn ondercn met zijn vtg mee naar de loc bevelsuitgifte van de tc 

 de c-painfpel haalt zijn ondercn op na bevelsuitgifte van de tc 
 de c-painfpel laat zijn ondercn zelfstandig naar een ontmoetingspunt komen 
Zodoende kan de c-painfpel de beschikbare tijd maximaal benutten en de 
ondercommandanten ook in de gelegenheid stellen om zsm de verkenning van de opstelling 
te starten. 

 Gegevens van de tc 

4233 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt en analyseert m.b.t: 

 terrein/weer 

 vijand: sterkte, samenstelling en verwachte wijze van optreden 
 eigen ehdn in front, op de fl, achter en hun taken 
 opdracht 
 intent 

 rol in hoger verband 
 de synchronisatie van de verschillende taken en rollen van de pelotons  

 aantal, doelstelling en trap van voorbereiding van de opgedragen opstelling 
 de formatie van het team  
 verspreidingspunten  
 coördinatielijn(en) en controlepunten 
 voorwaarden voor het loslaten van de opstelling(en)(tijdstip, voorkomen fase 2/3 

gevecht) 
 tijdstippen 

 de aan te houden graad van gevechtsvaardigheid 
 regels vuuropening 
 vuursteun 
 geniesteun 
 gevechtslogistiek 

 Analyse 

4234 Weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

4235 Terrein: 

 de opgedragen route(s) 
 het pelvspt (mogelijkheden om gedekt te ontplooien) 
 natuurlijke hindernissen 
 nadering- en terugtochtroutes 
 tactische belangrijke en -essentiële gebieden 

 beheersende terreindelen 

 vuur- en zichtdekking 
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4236 Dreiging (6w’s): 

 verwacht vijandelijke optreden  

4237 Overige (f)actoren 

Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of ROE 

 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 
 religie en/of locale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/TIM 

4238 Eigen middelen: 

 inzet boordwapensystemen 

 inzet at-wapens 
 inzet marksman (ploegen) 
 inzet mow 

 Verkennen 

4239 Aan de hand van zijn analyse stelt de c-painfpel zijn verkenningsplan op. Een 
verkenningsplan stelt de commandant in staat om op een systematische wijze alle 
essentiële zaken m.b.t. de opdracht in korte tijd te beschouwen. Zoals geschetst, geeft trap 
4 van voorbereiding veel gelegenheid voor commandanten op alle niveaus om uitgebreid te 
verkennen. 

4240 De locatie van de opstelling wordt door c-painfpel en zijn commandanten verkend. 

Verkend worden: 

 route naar pelotonsverspreidingspunt 
 pelotonsverspreidingspunt (markeren20) 
 routes van pelotonsverspreidingspunt naar vuurposities 
 uitstijgpunten/instijgpunten 

 frontbezetting (markeren) 
 frontbreedte (merkpunten) 
 vuur en zichtdekking in de pelotonsopstelling 
 waarnemings- en schootsvelden in de pelotonsopstelling 
 de (reserve) vuurposities (markeren) 
 indien genie aanwezig locatie hindernissen en de te graven vuurposities 
 routes tussen de vuurposities en de reserve vuurposities 

 locatie afwachtingsposities (markeren) 
 locatie vtg van waarneming en/of wlp 
 locatie gew nest, D-punt, kgvnvzpt, gesneuveldenvzpt (markeren) 
 onbestreken ruimtes in het terrein 

 vuuropeningslijnen 
 mogelijkheden vust 
 locatie pelotonswapens (mow, (V)SRAT, marksmen) 

 het pelotonsverzamelpunt 
 route naar het pelotonsverzamelpunt 
 Tijdens de verkenning dient altijd rekening te worden gehouden met de mogelijkheid 

van vijand in de omgeving (verkenners) en moet er  zorggedragen worden voor een 
beveiliging. 

 De plv c-painfpel blijft bij het peloton en krijgt later de bijzonderheden te horen tijdens 

de bevelsuitgifte van de c-painfpel. 
  

                                                 
20 Markeren in BMS/ELIAS en/of gebruik maken van piketpalen, rood wit lint, breaklights. 
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 Gegevens op te nemen in het bevel  

4241 De c geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 
 toestand vijand: 

o mogelijke wijze van optreden incl. naderingen in front van eigen opstelling 

 overige partijen 
 de situatie eigen troepen (team, bataljon) 

o vuuraansluiting met de neveneenheden 
 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 gebruik BMS 

 wijze van optreden: 
o route 

o verplaatsingsvolgorde 
o toe te passen verplaatsingstechniek 
o pelotonsverspreidingspunt 
o de frontbezettingen en frontbreedten van de gpopstellingen 

o hoofd-, reserve-, verwisselopstellingen van het peloton 
o locatie eventueel pelotonsafwachtingsgebied 
o eventueel vtg van waarneming 
o exacte merkpunten t.b.v. vuurleiding: 

 voor vuren bij daglicht 
 voor vuren bij nachtzicht 

o pelotonssector 

o de frontbreedte waarin de groepen moeten kunnen waarnemen en vuren 
o lijnen van vuuropening 
o loslaten van de opstelling: 

 in één keer of gefaseerd 

 onder welke voorwaarden  
o pelotonsverzamelpunt 

 vuursteun: 

o locatie van de art- of mrvuren(effect) 
o aanvullende vustwensen(effect) 

 genie: 
o de ligging van en de soort(draad, verhakkingen etc. )hindernissen(effect) 

 beveiliging: 
o maatregelen voor de nabijbeveiliging 

o maatregelen voor de luchtnabij beveiliging 
 deeltaken groepen 
 coördinerende bepalingen: 

o regels m.b.t. vuuropening: 
 vuur vrij 
 vuren op mijn bevel 

 vuuroverval op mijn bevel 

o de tijdsduur die beschikbaar is voor de verkenning van de ondercn (trap 3,4) 
o tijd-, activiteitenschema: 

 fysieke contactmomenten hogere commandant 
 fysieke contactmomenten ondercommandanten 
 vertrek vanuit het verzamelgebied 
 overschrijden aanvangspunt route 
 opstelling betrokken 

 lijnen gelegd 
 inleveren groepsvuurschets 
 tijdsblok graven voertuigvuurpositie en overige gevechtsdekkingen 
 tijdstippen uitgifte partiële bevelen m.b.t. andere opgedragen opstellingen 
 controle werking verbindingen 
 opstelling gereed 

 graad van gevechtsvaardigheid 

 beoefenen loslaten opstellingen door de groepen  
 beoefenen loslaten opstelling door het peloton bij dag  
 leggen draadversperring  
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o beoefenen loslaten opstelling door het peloton bij duisternis herkenningstekens eigen 

troepen 
 gevechtslogistiek 

o locatie D-pt/gewondennest/krijgsgevangenen vzpt/ gesneuvelden vzpt 
o wijze van bevoorraden 

o wijze van afvoeren gewonden/ krijgsgevangenen/gesneuvelden 
 verbindingen 

4242 Afhankelijk van de voorbereidingstijd kan de c-painfpel zijn bevel gefaseerd uitgeven. 
Eerste bevel omvat: 

 het betrekken en inrichten van de initiële opstelling 
 de hieraan gerelateerde werkzaamheden 
D.m.v. partiële bevelen kan de c-painfpel aangeven: 

 het betrekken van de overige opgedragen opstellingen (bijvoorbeeld in geval van een 
door het team gevoerde verdediging) 

 het uitvoeren/beveiligen van offensieve acties 
 vervolgopdrachten 

 Betrekken en inrichten 

4243 Betrekken opstelling:  

 Indien de c-painfpel en de c-igv/c-painfgp uitg zich reeds in de pelotonsopstelling 
bevinden, leidt plv c-painfpel de verplaatsing van het peloton naar de opstelling. 

 De c-igv/c-painfgp uitg vangen hun vtg/gp op bij het pelotonsverspreidingspunt en 

leiden de vtgn naar een gedekte locatie achter de gpopst 
 De c-igv/c-painfgp uitg geven hun bevel dan uit op de plek waar de gp de opdracht gaat 

uitvoeren. 
 Achter de gpopst, op een gedekte locatie, met inzicht in de gpsector: 

o Houdt de c-igv/c-painfgp uitg een terreinoriëntatie 

o Geeft zijn bevel uit in het terrein 

 Aansluitend wordt de opstelling betrokken en ingericht zoals aangegeven in het bevel 
 De c-painfpel meldt de tc “opstelling betrokken”. 

4244 Werkzaamheden tijdens het inrichten van de opstelling 

 organiseren van de beveiliging:  
o actieve en passieve beveiligingsmaatregelen (zie sectie 2800 bescherming) 
o handhaven van de graden van gevechtsvaardigheid 

 vuurpositie van het vtg: 

o de mptn 
o maken van de registratiekaart 
o wijze van camoufleren 
o maatregelen m.b.t. het verbeteren van de gevechtsdekking(door de pantsergenie) 

 registratiekaart maken door de overige plgn 

 lijnverbindingen leggen/en controleren 
 gevechtsdekkingen maken (minimaal ligsleuven), welke type gevechtsdekkingen 

gegraven dienen te worden wordt aangegeven door de c-painfpel 
 opstelling indien mogelijk vanaf vijandzijde bekijken 
 schootsvelden ruimen 
 struikeldraad alarm uitrusting, struikeldraadlichtseinen en draadversperringen leggen; 
 groepsvuurschets maken 
 verbeteren van de dekkingen in de hoofdopstelling 

 reserve opstelling voorbereiden 
 slaap en rust plan voorbereiden en uitvoeren, waarbij de rust ook overdag wordt 

genoten 
 afbreekroutes verkennen en markeren 
 gponderkomen verkennen en inrichten 
 indien mog verbindingsloopgraven maken 
 verwisselopstelling voorbereiden 
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 Beoefenen van het innemen en het loslaten van de opstelling 

4245 De c-painfpel krijgt van de tc tijdstippen opgedragen, waarop: 

 de gehele actie met het peloton bij dag kan worden beoefend 
 de gehele actie met het peloton bij duisternis kan worden beoefend 
Voorafgaande aan deze tijdstippen bepaalt de c-painfpel tijdstippen waarop hij de groepen 

het loslaten van de opstelling zelfstandig laat beoefenen, waarbij er voortdurend 
waarneming in de sector gegarandeerd moet blijven. De c-painfpel klokt de tijden die 
benodigd is tbv het innemen loslaten en verplaatsen tussen hoofd- en reserveopstelling 
(verwisselopstelling). Hieronder wordt volgtijdelijk omschreven hoe het beoefenen 
aangelopen kan worden: 
 beoefenen voertuigcomponent: 

o de route verkennen 

o evt. het keerpunt vtg 
o evt. van het keerpunt naar het instijgpunt 

o van het instijgpunt naar het pelotonsverzamelpunt 
o betrekken hoofdopstelling vanuit de afwachtingspositie 
o zagen (innemen reserve-opstelling) 
o betrekken innemen verwisselopstelling 

 beoefenen infanteriecomponent: 
o het innemen van de vuurposities vanuit het gponderkomen of de afwachtingsposities 
o het loslaten van de vuurposities en verplaatsen naar het gpinstijgpunt 
o het verplaatsen van en naar het pelotonsverzamelpunt/pelotonsverspreidingspunt 
o het betrekken van reserve-/verwisselopstellingen 

 bovenstaande zal ook geïntegreerd beoefend moeten worden met vuursteun en genie 
 beoefenen in pelotonsverband: 

o op door de c-painfpel opgedragen tijdstippen zal de groep in pelotonsverband de 
opgedragen acties daadwerkelijk uitvoeren 

o coördinatie met de hogere c is van belang 
 het beoefenen dient zowel bij dag als bij duisternis/slecht zicht te worden uitgevoerd. 

NB: Van belang is, dat de afstemming plaats vindt van manoeuvre, vuursteun en 
geniesteun in relatie met het verwachte vijandelijk optreden.  
Door dit te beoefenen kan het nodig zijn het oorspronkelijke plan enigszins aan te passen. 

4246 Pelotonsvuurschets (figuur 4.8) 

Tijdens de verkenning maakt de c-painfpel in samenwerking met c-painfpel uitg een 
voorlopige vuurschets (BMS) als hulpmiddel bij het tot stand komen van het plan. 
De c-painfpel tekent hierop aan: 
 de pelotonssector 
 vuurposities vtgn 

 vuurposities (V)SRAT, mow en gla (geweer lange afstand) 
 mptn en andere markante terreinkenmerken 
 reeds vastgestelde art-/mrvun, hindernissen en opstellingen tank- en anti-tank peloton 
 belangrijke onbestreken ruimten en dode hoeken 

 vuuropeningslijnen 
 andere van belang geachte gegevens.  
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Figuur 4.8 Voorbeeld pelotonsvuurschets  
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4247 Tijdens het inrichten van de opstelling voltooien c-painfpel en c-painfpel uitg de vuurschets. 

De c-painfpel kan zijn vuurschets kunnen gebruiken bij: 
 de coördinatie met in hetzelfde gebied optredende eenheden, neveneenheden etc. 
 het verschaffen van info aan de hogere c 
 het maken van een maquette  

 uitgifte van het pelotonsbevel  
Deze schets is een essentieel hulpmiddel voor coördinatie, eigen beeldvorming, 
aanvullende beveluitgiftes en het overzicht in de opgedragen sector. De c-painfpel/c-
painfpel uitg kan de locaties van de vijandelijk naderingsmogelijkheden op zijn schets 
weergeven en aan de hand daarvan eventuele vijand meldingen voorbereiden. 

 Voorbereiding trap 3 

4248 Algemeen 

Tijdens de voorbereiding trap 3, is er minder tijd beschikbaar (en mogelijk ook een hogere 
vijanddreiging) voor het beoefenen van de taken in de opstelling (bv loslaten van de 

opstelling) en er is minder tijd voor de werkzaamheden tijdens het inrichten. De c-painfpel, 
samen met zijn ondercommandanten, is nog steeds in staat om de opstelling te verkennen 
en dus bij voorkeur ook het bevel uit te geven in de opstelling.  
Het streven van c-painfpel moet nog steeds zijn, dat hij de werkzaamheden die beschreven 
worden in paragraaf voorbereiding trap 4 voorbereidt en uitvoert. De verbijzonderingen van 
de werkzaamheden betreffende de opstelling trap 3 worden onderstaand beschreven. 

 Commandovoering 

4249 De c-painfpel geeft zijn bevel in de opstelling. Na de pelotonsbevelsuitgifte: 

Mogelijkheid 1:  

 de c-painfpel keert met de ondercn terug naar de locatie van het peloton 

 de ondercn geven aldaar het bevel uit 
 
Mogelijkheid 2: 
 de c-painfpel gaat door met de voorbereiding van een andere opdracht en laat de 

ondercn achter in de opstelling 

 het peloton verplaatst o.l.v. de plv c-painfpel naar het pelotonsverspreidingspunt en 
wordt opgevangen door de ondercn  

 de ondercn verpl zelfst naar de gpopst en geven hun bevel uit op een gedekte locatie in 
de gpopstelling 

 indien deze mogelijkheid wordt toepast dient dit in het wabvl aangegeven te worden. 

 Betrekken en inrichten 

4250 Er bestaan 2 mogelijkheden: 

 mogelijkheid 1: 
o de ondercommandanten hebben na terugkeer bij het peloton het bevel uitgegeven 

o de vtgn verplaatsen o.l.v. deze commandanten via het pelotonsverspreidingspunt 
zelfstandig naar de groepsopstelling en de groepen starten met het inrichten van de 
opstelling 

 mogelijkheid 2: 
o zie betrekken opstelling trap 4 (4234) 
o reserve opstelling voorbereiden 
o groepsvuurschets maken 

4251 Verbeteren van de dekkingen in de hoofdopstelling. 
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4252 Werkzaamheden tijdens het inrichten van de opstelling 

 organiseren van de beveiliging:  
o actieve en passieve beveiligingsmaatregelen (zie sectie 2800 bescherming) 
o handhaven van de graden van gevechtsvaardigheid 

 vuurpositie van het vtg: 

o de mptn 
o maken van de registratiekaart 
o wijze van camoufleren 
o maatregelen m.b.t. het verbeteren van de gevechtsdekking (door de pantsergenie) 

 registratiekaart maken door de overige plgn 
 lijnverbindingen leggen/en controleren 
 gevechtsdekkingen maken (minimaal ligsleuven), welke type gevechtsdekkingen 

gegraven dienen te worden wordt aangegeven door de c-painfpel 
 Daarna moet alle beschikbare tijd benut worden om zoveel mogelijk aspecten van de 

voorbereiding trap 4 alsnog te realiseren 

 Voorbereiding trap 2 

4253 Algemeen 

De voorbereiding trap 2 verschilt t.o.v. trap 3, in dat er nog minder tijd (en wellicht ook 
een hogere vijanddreiging) is voor de voorbereiding van de opstelling. C-painfpel (samen 
met c-painfpel uitg) is nog steeds in de gelegenheid om met een eigen beveiliging de 
opstelling te verkennen. Op basis van deze verkenning maakt hij het plan en een 

voorlopige vuurschets. Zowel de tc als de c-painfpel, geeft het bevel uit op een andere 
locatie, dan in de opstelling.  
De c-painfpel tracht nog steeds zoveel mogelijk de voorbereidingen en werkzaamheden van 
trap 4 te bereiken. De verbijzonderingen van de werkzaamheden betreffende de opstelling 
trap 2 worden in deze paragraaf benoemt. 

 Commandovoering 

4254 De c-painfpel geeft na terugkeer van zijn verkenning, zijn bevel op de verblijfslocatie van 
het peloton. Na de pelotonsbevelsuitgifte geven de gpcn hun groepsbevel uit en verplaatst 

het peloton naar het pelotonsverspreidingspunt en van daar uit de gpn naar de 
groepsopstelling. 

 Betrekken en inrichten 

4255 Betrekken opstelling 

 De vtgn verplaatsen zelfstandig vanaf het pelotonsverspreidingspunt naar de 
groepspopstelling en nemen de vupo in cfm de voorlopige vuurschets van de c-painfpel 

 C-painfpel uitg draagt zorg voor: 
o uitstijgen van de groepen cfm procedure uitstijgen waarbij groepen rekening houden 

met vijand in omgeving van de opstelling (uitgangspunt is graad van 

gevechtsvaardigheid ‘Algeheel’) 
o controle van de opstellingen van de groepen, hij concentreert zich hierbij op een zo 

effectief mogelijke verdeling van de groepswapens (hij kan bijvoorbeeld 
(V)SRATs/gla/mow een andere locatie geven in de pelotonsopstelling dit in verband 
met een onderkent zwaartepunt, nadering etc. ). Tevens kiest hij zorgvuldig zijn 
eigen vuurpositie op een locatie die hem in staat stelt zoveel mogelijk overzicht over 
de infanteriecomponent te bewaren. 

o meeluisteren op pelconet tijdens sectorverdeling 
o verdeling van de opgedragen sector tussen de uitgestegen groepen en geeft 

vuuropeningslijnen voor de diverse wapensystemen in het terrein aan.  
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4256 Aanvullende gegevens van de c-painfpel  

Zodra het peloton de opstelling heeft betrokken en er voldoende tijd beschikbaar is geeft 
de c-painfpel ter plaatse alsnog een verduidelijking van zijn vuurschets. 
Indien onvoldoende tijd beschikbaar verstrekt de c-painfpel via de radio, de volgende 
gegevens: 

 sectorverdeling (mptn)  
 regels met betrekking tot vuuropening 
 wijze afbreken van het gev 
 pelotonsverzamelpunt 
Daarna meldt c-painfpel de tc “opstelling betrokken” en de exacte locatie van de opstelling, 
de frontbreedte, onbestreken gebieden en vuuraansluiting met de evt nevenehdn. 

4257 Werkzaamheden tijdens het inrichten van de opstelling: 

 organiseren van de beveiliging:  

o actieve en passieve beveiligingsmaatregelen (zie sectie 2800 bescherming) 
o handhaven van de graden van gevechtsvaardigheid 

 vuurpositie van het vtg: 
o de mptn 
o maken van de registratiekaart 

o wijze van camoufleren 
o maatregelen m.b.t. het verbeteren van de gevechtsdekking(door de pantsergenie) 

 registratiekaart maken door de overige plgn 
 gevechtsdekkingen maken (minimaal ligsleuven), welke type gevechtsdekkingen 

gegraven dienen te worden wordt aangegeven door de c-painfpel 
 daarna moet alle beschikbare tijd benut worden om zoveel mogelijk aspecten van de 

voorbereiding trap 4 alsnog te realiseren 

 Voorbereiding trap 1 

4258 Algemeen 

De voorbereiding trap 1 verschilt t.o.v. trap 2, in dat er nog minder tijd en ook een hogere 
vijanddreiging is voor de voorbereiding van de opstelling. C-painfpel is niet in de 
gelegenheid om te verkennen. Dus op basis van de analyse van het verkregen bevel van de 
tc en op basis van kaartstudie, wordt de opstelling ingenomen. 
De c-painfpel tracht nog steeds zoveel mogelijk de voorbereidingen en werkzaamheden van 
trap 4 te bereiken. De verbijzonderingen van de werkzaamheden betreffende de opstelling 
trap 1 worden in deze paragraaf benoemd. 

 Commandovoering 

4259 Het komt veelal voor dat de opdracht tot uitvoering van een trap 1 opstelling door middel 

van een radiobericht door de tc wordt verzonden. Minimale gegevens die verstrekt worden 
door de tc: 

 samenstelling, doelstelling en wijze van optreden vijand 
 eigen eenheden in front, op de flanken, achter 
 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 

 operatieconcept 
 coördinerende bepalingen 

4260 Locatie van de bevelsuitgifte 

De c-painfpel geeft, afhankelijk van de nog resterende tijd zijn bevel uit: 
 in de huidige locatie, of indien dit niet mog is 
 tijdens de verpl naar de opgedragen opstelling 

Evt. voor vertrek hebben de ondercn de door de tc verstrekte gegevens overgenomen. 
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 Betrekken en inrichten 

4261 Betrekken opstelling 

 De vtgn verplaatsen zelfstandig vanaf het pelotonsverspreidingspunt naar de 
groepsopstelling cfm tactisch verplaatsen (ontplooien) en nemen een vupo op de (door 
de c-igv onderkende) meest geschikte locatie. 

4262 Betrekken zonder vuurcontact 

 Zodra de vuurposities zijn ingenomen en er voldoende tijd beschikbaar is geeft de c-
painfpel alsnog ter plaatse aanvullingen op zijn bevel a.d.h.v. de daadwerkelijke situatie 
in het terrein. 

 De c-painfpel laat de groepen, indien de voorbereidingstijd dit toelaat en afhankelijk van 
de situatie vijand, de handelingen van de hogere trappen van voorbereiding afwerken 

 De c-painfpel en de ondercn controleren fysiek de vuuraansluiting binnen de groepen en 

met neveneenheden 

4263 Betrekken met vuurcontact 

Bij het uitstijgen bestaat de mogelijkheid dat het peloton direct vuurcontact heeft met de 
vijand. Het peloton vecht zich dan door middel van een aanval de opstelling in. 
Bovenstaande is natuurlijk ook mogelijk bij de hogere trappen van voorbereiding. 

4264 Na betrekken opstelling draagt c-painfpel zorg voor: 

 laatste bijzonderheden vijand 
 merkpunt- en sectorverdeling 
 regels met betrekking tot vuuropening 
 voorwaarde en wijze afbreken van het gev 
 pelotonsverzamelpunt 
Daarna meldt c-painfpel de tc “opstelling betrokken” en de exacte locatie van de opstelling, 

de frontbreedte, onbestreken gebieden en vuuraansluiting met de evt nevenehdn. 

4265 Na betrekken opstelling draagt c-painfpel uitg zorg voor; 

 Uitstijgen van de groepen cfm procedure uitstijgen waarbij groepen rekening houden 
met vijand in omgeving van de opstelling (uitgangspunt is graad van 
gevechtsvaardigheid ‘Algeheel’) 

 Controle van de opstellingen van de groepen, hij concentreert zich hierbij op een zo 
effectief mogelijke verdeling van de groepswapens (hij kan bijvoorbeeld 
(V)SRATs/gla/mow een andere locatie geven in de pelotonsopstelling dit in verband met 

een onderkent zwaartepunt, nadering etc.). Tevens kiest hij zorgvuldig zijn eigen 
vuurpositie op een locatie die hem in staat stelt zoveel mogelijk overzicht over de 
infanteriecomponent te bewaren. 

 Meeluisteren op pelconet tijdens sectorverdeling 
 Verdeelt opgedragen sector tussen de uitgestegen groepen en geeft vuuropeningslijnen 

voor de diverse wapensystemen in het terrein aan.  

4266 Werkzaamheden tijdens het inrichten van de opstelling; 

 organiseren van de beveiliging:  
o actieve en passieve beveiligingsmaatregelen (zie sectie 2800 bescherming) 
o handhaven van de graden van gevechtsvaardigheid 

 vuurpositie van het vtg: 
o de mptn 
o maken van de registratiekaart 

o wijze van camoufleren 
o maatregelen m.b.t. het verbeteren van de gevechtsdekking(door de pantsergenie) 

 registratiekaart maken door de overige plgn 
 gevechtsdekkingen maken (minimaal ligsleuven), welke type gevechtsdekkingen 

gegraven dienen te worden wordt aangegeven door de c-painfpel 
 Daarna moet alle beschikbare tijd benut worden om zoveel mogelijk aspecten van de 

voorbereiding trap 4 alsnog te realiseren 



157 

 

 Mogelijke wijze van optreden 

4267 Infanteriecomponent op de flanken 

Deze optie verdient de voorkeur bij een reële flankdreiging en waarbij onbestreken ruimtes 
op de flanken aanwezig zijn. 

 

Figuur 4.9 infanteriecomponent op de flanken 

4268 Infanteriecomponent in wachtpost in front 

Deze optie geniet de voorkeur wanneer er een waarnemend element in front gewenst is om 
elementen in de afwachtingsposities de gelegenheid te geven om te reageren. 

 

Figuur 4.10 infanteriecomponent in wachtpost in front  
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4269 Infanteriecomponent tussen de voertuigen 

Deze optie geniet de voorkeur wanneer de opstelling in een onoverzichtelijk terreindeel ligt 
waarbij de mogelijkheid tot doordringen van de vijand frontaal reëel aanwezig is. 

 

Figuur 4.11 infanteriecomponent tussen de voertuigen 

4270 Voertuigen in front van de hoofdopstelling 

Deze optie geniet de voorkeur wanneer er diepte in de opstelling gecreëerd kan worden 
waarbij voor de hoofdopstelling overzichtelijk terrein (vrije schootsvelden) ligt waar de 
voertuigen gedekte locaties kunnen betrekken. De hoofdopstelling wordt nog steeds 
gesteund met gebruikmaking van de voertuigen in opstelling. 

 

Figuur 4.12 Voertuigen in front van de hoofdopstelling  
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4271 Infanteriecomponent in een rondom nabijbeveiliging 

Deze optie geniet de voorkeur indien het peloton een zelfstandige opdracht uitvoert waarbij 
er in de nabije omgeving geen direct steunende eenheid aanwezig is. 

 

Figuur 4.13 infanteriecomponent in een rondom nabijbeveiliging 

4272 Verbindingsloopgraven 

 Wanneer er voldoende tijd en gnsteun aanwezig is, is het graven van loopgraven aan te 
bevelen 

 Zonder genie hulp zijn in eerste instantie kruiploopgraven mogelijk 
 Loopgraven moeten een zigzagpatroon hebben om vijandelijk vuur van de ene naar de 

andere vuurpositie te voorkomen. 

 

Figuur 4.14 Loopgravenstelsel  
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 Uitvoeren opstelling 

4273 Deze paragraaf beschrijft de verschillende handelingen die vanaf melding “opstelling 
gereed” van toepassing kunnen zijn op de uitvoering van opdracht in de opstelling 

4274 Het verblijf 

De tc geeft in zijn bevel aan wanneer de opstelling gereed dient te zijn. Het peloton heeft 

de opstelling ingericht en beoefend en zal overgaan tot het verblijf in de opstelling, waarbij 
de volgende zaken worden uitgevoerd: 
 routine draaien 
 aanhouden graad van gevechtsvaardgheid 
 waarnemen en melden 
 rust 
 verbeteren opstelling 

 regelmatige controle van lijnverbindingen, hindernissen etc. 

4275 Gevecht in de opstelling 

Het gevecht in een opstelling vindt plaats door vuur en beweging. Het vuur is een 
geïntegreerd vuur van direct en indirect vuur. Het vuur dat met directe richting wordt 
uitgebracht vanuit een voorbereide opstelling, is wezenlijk effectiever dan het vuur dat door 
de bewegende vijand kan worden uitgebracht. De beweging vindt plaats door het 

afwisselend betrekken van hoofd-, reserveopstellingen. Verplaatsingen zijn tijdens het 
gevecht vinden bij voorkeur plaats onder vuur- en zichtdekking.  
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4276 Fasen van het gevecht in een opstelling (fig. 4.15) 

 

Figuur 4.15 Fasering gevecht in opstelling 

4277 Fase 1-gevecht 

 Vijand nadert de lijn van vuuropening van de tanks, LRAT en/of boordwapens van het 
infanteriegevechtsvoertuig 
o de eigen opstelling ligt mogelijk onder vijandelijke  art- en mrvu en heeft hierdoor 

zichtbeperkingen. 
o melding naar de tc 

o vraag eventueel voorbereid art/mrvu aan 
o indien beschikbaar verzoek prioriteitsvuur gereed te laten stellen 

 Vijand passeert de lijn van vuuropening 
o melding aan de tc 
o de infanteriegevechtsvoertuigen hebben de hoofdopstelling betrokken (indien gebruik 

gemaakt wordt van afwachtingsposities) 
o tanks, LRAT en boordwapens van het infanteriegevechtsvoertuig voeren het gevecht 

o waarnemen eigen en vijandelijk vuuruitwerking 
o uitvoeren vuurleiding aan het peloton 
o vraag evt. voorbereide art-/mrvu aan en of prio vuur. 
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4278 Fase 2-gevecht 

 Vijand passeert de vuuropeningslijn KKW, (V)SRAT (600m). 
o melding aan tc 
o opdracht aan de cn uitg gp om de groepen te laten vuren 
o de groepen vuren zelfstandig in hun sector zodra vijand binnen effectieve dracht van 

de wapens komt 
o indien de eigen sector leeg is, kan er op bevel gesteund worden  in de sector van de 

nevengroep 
o vraag evt. voorbereide art-/mrvu aan en of priovuur 

 Vijandelijke infanterie gesteund door tanks bereikt de hindernis 
o melding aan de tc 
o SRAT-plgn vu op de tks 

o geef opdracht aan de waarnemers om voorbereide -en/of priovuur af te laten geven 
o mow, low, marksmen vuren op de vijandelijke infanterie bij de hindernis 

4279 Fase 3-gevecht 

 Vijandelijke infanterie en tanks voeren uit de inbraak op de opstelling  
o melding aan de tc 
o vijandelijke tanks en pantservoertuigen worden binnen het team bestreden met: 

 tks 
 LRAT 
 35 mm boordwapens  
 (V)SRAT-wpns 
 vijandelijke uitgestegen infanterie wordt met mow, low en geweren bestreden en 

indien zij tot ± 30 m zijn genaderd, eveneens uitgeschakeld met 
(scherf)handgranaten. 

 vijand bevindt zich in de opstelling met infanterie en tanks 
o melding aan de tc 
o mow, low en geweerschutters vuren op de vijandelijk infanterie in de opstelling en 

bestrijden deze tevens met (scherf)handgranaten 
o tanks en pantservoertuigen met prioriteit uitschakelen door (V)SRAT-wpns 
o boordwapens vuren op (bijtrekkende) pantservoertuigen en indien deze niet worden 

bijgetrokken op vijandelijke infanterie vlak voor de opstelling 

o de infanteriecomponent blijft in de opstelling (dekking niet prijsgeven) 
De teamcommandant draagt in beginsel per opstelling op tot in welke fase het gevecht 
gevoerd wordt. 

4280 Reorganisatiemaatregelen indien een vijandelijke aanval is afgeslagen  

Tijdens de opstelling zijn de handelingen van de eenheid gericht op het afslaan van een 
volgende vijandelijke aanval. Daarom herstelt de eenheid na het afslaan van de vijand in 

een opstelling z.s.m. de gevechtskracht.  
Daartoe kan de volgende procedure worden uitgevoerd: 
 uitvoeren fuco 1 
 melding aan de tc 

 rekening houden met hernieuwde artilleriebeschietingen en aanvallen 
 herverdelen frontbezetting 
 het herbezetten van de belangrijkste wapens binnen het peloton 

 gevechtsdekkingen herstellen 
 munitie aanvullen c.q. herverdelen 
 gewonden laten verzorgen en afvoeren naar het gewondennest 
 gesneuvelden afvoeren naar het gesneuveldenpunt 
 krijgsgevangenen afvoeren 
 het evt. aanpassen van de graad van gevechtsvaardigheid 
 een sitrap en logmelding doen aan de tc 
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Sectie 3 De vertraging 

 Inleiding 

4301 In deze paragraaf wordt beschreven hoe de zelfstandige gevoerde vertraging door het 
peloton kan worden uitgevoerd. De vertraging in teamverband kan op meerdere wijzen 
worden uitgevoerd, waarbij het peloton binnen het teamgevechtsplan defensieve 
(opstelling) maar ook offensieve (aanval, tegenstoot) opdrachten kan worden opgedragen. 

 

Figuur 4.16 Tactisch teken vertragen 

 Omschrijving 

4302 De vertraging (delay) is een opdracht waarbij onder vijandelijke druk ruimte wordt geruild 
tegen tijd door het vijandelijke momentum te reduceren en de vijand maximale verliezen 
toe te brengen, in principe met behoud van voldoende gevechtskracht en zonder gebonden 
te raken. 

4303 Het optreden van het peloton is erop gericht de vijand steeds weer opnieuw tot tijdrovende 
manoeuvres te dwingen. De c-painfpel kan dit bereiken door de vijand bij herhaling vanuit 
opeenvolgende vuurposities/opstellingen aan te grijpen (offensieve acties).en verliezen toe 

te brengen. 

4304 Kenmerken van de vertraging. 

De vertraging kenmerkt zich verder door: 
Ongunstige gevechtskrachtverhoudingen (in combinatie met een sterke(re) vijand) 
 korte, felle gevechten ondersteund door, of door inzet van, vuursteunmiddelen, waarbij 

de vijand zoveel mogelijk verliezen wordt opgelegd en eigen verliezen moeten worden 
voorkomen (gebruik maken van de maximale dracht van de eigen systemen) 

 centrale planning en decentrale uitvoering 
 optreden in relatief brede en grote toegewezen vakken of gebieden 
 essentie van het behouden van vrijheid van handelen (voorkomen om gebonden te 

raken) 
 offensief optreden 

4305 De vertraging wordt gevoerd door ondiepe opstellingen/vuurposities in te nemen in de 

vertragingslijnen21 en beweeglijk te vertragen tussen deze lijnen. Zowel in de 
vertragingslijnen als daartussen worden, zo mogelijk, offensieve acties uitgevoerd. Het 
accent bij het vertragend gevecht ligt bij het uitschakelen van de vijand waarbij optimaal 
gebruik wordt gemaakt van het terrein en de evt conditionering daarvan, vuursteun en de 
maximale dracht van de beschikbare wapensystemen. 

4306 Doorgaans zal in het kader van de beweeglijk gevoerde vertraging weinig tijd ter 
beschikking zijn. De opstellingen/vuurposities die voor deze opdracht worden gepland, 

zullen veelal trap 2 of 1 moeten worden voorbereid en uitgevoerd (paragraaf 4200 de 
opstelling).  

 Voorbereiding 

4307 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een commandant moet treffen teneinde het 
vertragend gevecht door zorg van het peloton te kunnen uitvoeren. 

                                                 
21 Een coördinatielijn om het vertragend gevecht te coördineren en te synchroniseren 
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4308 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 
 de tactische verplaatsing 
 de opstelling 
 de vuuroverval 

 de aanval 
 vuren 
 afbreken van het gevecht 

 Gegevens van de commandant 

4309 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt m.b.t. 

 terrein/weer 
 situatie vijand 

 opdracht 
 intent 

 rol in hoger verband 
 tijdsduur van de beweeglijk te voeren vertraging (d.m.v. een tijdschema) 
 het vertragingsvak 
 de opgedragen opstellingen 
 voorwaarden loslaten opstelling:  

o het nabijgevecht dient voorkomen te worden  
o overmacht 

o vooraf bepaalde effect op de vijand is bereikt 
o moment 

(Te laat loslaten betekent dat de subeenheden gebonden kunnen raken, waardoor 
hen de vrijheid van handelen wordt ontnomen en het initiatief uit handen 
wordt gegeven, terwijl te vroeg loslaten betekent dat gebied wordt 
prijsgegeven zonder dat optimaal afbreuk wordt gedaan aan de vijand). 

 eventuele opgedragen offensieve opdrachten 
o de vuuroverval 
o de aanval 

 routes 
 vuursteun 
 geniesteun 
 coördinatielijnen en controlepunten 

 gevechtslogistiek 
 roepnamen en overige verbindingsgegevens. 
 vuurleidings-/deconflictiemaatregelen 

 Analyse 

4310 weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

4311 Terrein: 

 routes 

 natuurlijke hindernissen 
 nadering- en terugtochtroutes 
 tactische belangrijke en essentiële gebieden 
 beheersende terreindelen 
 Vuur- en zichtdekking 
 pelotonsverspreidingspunten 

 vuurposities voor de vtgn (frontbezetting) 
 merkpunten (indien mogelijk) 
 pelotonsverzamelpunten 

 vuuropeningslijnen 
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4312 Dreiging (6w’s): 

 Verwacht vijandelijk optreden (naderingsroutes) 

4313 Overige (f)actoren 

Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of ROE 

 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 
 religie en/of locale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/ TIM 

4314 Eigen middelen: 

 inzet boordwapensystemen 

 inzet at-wapens 
 inzet marksman (ploegen) 
 inzet mow 

 Verkenning 

4315 Afhankelijk van de beschikbare tijd verkent de c met zijn ondercommandanten:  

 kritieke punten in het terrein (bijv. nauwe doorgangen); 
 vuurposities en opstellingen voor de groep en het peloton 
 per locatie: 

o opdracht 

o sectoren 
o wijze van loslaten  
o verplaatsingsroute 

 inzetwensen voor genie- en vuursteun  
 routes binnen het vak 
 mogelijkheden voor offensief optreden 

 inzet van beveiligingselementen 

 Gegevens op te nemen in het bevel 

4316 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 
 situatie vijand 
 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 gebruik BMS 

 geniesteun 
 vuursteun 
 opgedragen opstellingen/vuurposities met daaraan gerelateerd de gewenste effecten  
 locatie van de verschillende verspreidingspunten/verzamelpunten 
 coördinatielijnen en controlepunten 
 vuurleidings-/deconflictiemaatregelen 
 eventueel uitvoeren van een verkenning 

 eventuele tijdstippen beoefenen 
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 Uitvoering 

4317 Deze paragraaf geeft aan welke aanvullende maatregelen genomen dienen te worden bij de 
zelfstandig gevoerde vertraging door het peloton. 

 

Figuur 4.17 Schematische weergave van een  
zelfstandig gevoerde vertraging door het peloton 

4318 Toelichting op figuur 4.17 

In dit voorbeeld vertraagt peloton in een toegewezen vak met de volgende doelstellingen: 

 In de vertragingslijn WOLF de vijand aangrijpen met vuursteun hoofdwapensystemen en 
SRAT. Met als doel de vijand te slijten en tot ontplooiing dwingen 

 In de vertragingslijn LEEUW de vijand aangrijpen met vuursteun en 
hoofdwapensystemen. Met als doel de vijand slijten en tot ontplooien dwingen (min 1 
uur tijdwinst) 

 In de vertragingslijn BEER de vijand aangrijpen met de hoofdwapensystemen. Met als 

doel de vijand slijten en tot ontplooiing dwingen en (min 2 uur tijdwinst) 

 In de vertragingslijn TIJGER de vijand aangrijpen met vuursteun en alle andere 
wapens/wapensystemen. Met als doel de vijand slijten en tot ontplooiing dwingen (min 
3 uur tijdwinst); 
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4319 Synchronisatie van het eigen gevecht en de afstemming met het hogere niveau is van 

essentieel belang. De c-painfpel zal de c voortdurend moeten informeren over de eigen 
voortgang in het gevecht. Aandachtspunten voor de c-painfpel: 

 Inzet van het bereden en het uitgestegen component dient te geschieden in het 
daarvoor meest ideale terreindeel (bijzondere aandacht voor inzet van de 

pelotonswapens (mow, gla, (V)SRAT). 
 de opstelling/vuurpositie wordt gewoonlijk vanuit de achterzijde of indien dit niet 

mogelijk is vanaf de flank betrokken. 
 Gebruik maken van afwachtlocaties en waarnemingsposities   
 draag zorg voor flankbeveiliging. 
 indien voldoende tijd beschikbaar uitbouwen opstelling. 
 evt aanvullende bevelvoering tijdens de uitvoering aangaande: 

o aanvullende beveiliging d.m.v. een wrnpost of een patrouille 
o aanvullingen/wijzigingen op procedure vuren 
o het moment van vuuropening, dit zal veelal op max. afstand zijn maar kan bepaald 

worden door: 
 sterkte van de vijand in verhouding tot de eigen middelen 
 hoe het afbreken van het gevecht zal verlopen(evt. route(s), 

pelotonsverzamelpunten, etc.) 
 welke volgende opstellingen/vuurposities zullen worden betrokken 
 voortgang overige eenheden en eventuele vervolgacties  
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Sectie 4 De veiligheidsbezetting 

 Inleiding 

4401 In deze paragraaf wordt beschreven hoe de veiligheidsbezetting door het peloton kan 
worden uitgevoerd. 

 Omschrijving 

4402 De veiligheidsbezetting (vbez), demolition guard heeft als doel het voorkomen dat de 
vijand een te vernielen object vermeestert, voortijdig stelt, of het stellen verhindert. 

4403 Uitgestelde object  

4404 Een vernielingsobject (R-object), reserved object waarvoor de beslissing tot stellen is 
voorbehouden aan een bepaald bevelsniveau (brigade of hoger), omdat het object een 

essentiële betekenis heeft voor het gevechtsplan of het operatieconcept dan wel vanwege 
het belang op zich van het object dan wel omdat het stellen kan zijn gerelateerd aan de 
nadering van vijandelijke troepen.  

 

Figuur 4.18 veiligheidsbezetting uitgevoerd door het peloton  



169 

 

 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

4405 De commandant veiligheidsbezetting (c-vbez): 

 heeft alle eenheden op de locatie van het object, inbegrepen de vernielingsploeg onder 
zijn  bevel (OPCOM) 

 is verantwoordelijk voor de beveiliging van het object tegen vijandelijke activiteiten 

 is verantwoordelijk voor de regeling van het verkeer (militair en burger )op en in de 
directe omgeving van het object 

 is de enige die na opdracht tot wijziging van stadia de schriftelijke opdracht kan geven 
tot het wijzigen van stadia van voorbereiding. 

 geeft de schriftelijke opdracht tot het stellen van de vernieling 
 informeert de geautoriseerde commandant omtrent de toestand van het object en de 

beveiliging daarvan 

 informeert de geautoriseerde commandant over de tijd die nodig is om over te gaan van 
stadium 1 naar stadium 2 

 is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste documentatie (vernielingsorder 
en verklaring overname/overgave) 

 stelt een ranglijst van commando-opvolging op en maakt deze bekend 

4406 De geautoriseerd commandant: De commandant van een formatie of grote eenheid veelal 

commandant van het operationeel, die bevoegd is richtlijnen uit te geven over het 
toepassen van hindernissen. Tevens mag hij deze bevoegdheid delegeren naar het 
legerkorps, divisie of brigadeniveau. In deze hoedanigheid worden deze commandanten 
dan ook geautoriseerd commandant genoemd. 

4407 De commandant vernielingsploeg wordt geleverd door de genie en is verantwoordelijk 
voor: 

 de noodzakelijke voorbereiding met betrekking tot het stellen van het object 

 de technische maatregelen bij het veranderen van stadium van voorbereiding 

 het stellen van het object en het rapportage daarvan aan de c-vbez. 

 Stadia van voorbereiding 

4408 Bij een uitgestelde vernieling is er sprake van verschillende stadia van voorbereiding 

4409 Stadium 1 (veilig) 

Dit houdt in dat de voorbereiding technisch maximaal is, waarbij maatregelen zijn getroffen 
dat het object niet per ongeluk kan worden gesteld (b.v. het nog niet aanbrengen van de 
ontstekers). 

4410 Stadium 2 (gewapend) 

Betekent het object op bevel onmiddellijk kan worden gesteld. Als de overgang van 

stadium 1 naar stadium 2 meer dan 15 minuten bedraagt moet dit door de c-vbez worden 
gemeld aan de c die de veiligheidsbezetting heeft opgedragen. 

 

Figuur 4.19 Militaire tekens geplande, voorbereide of een gestelde vernieling 
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 Documentatie 

4411 Documentatie die aanwezig moet zijn op het object: 

 technisch mijnenveldrapport(tmr) lf 4740 (d.z.v. c-vernielingsploeg) 
 het tmr is enkel aanwezig op het object indien er mijnen gebruikt zijn 
 werkinstructie hindernis lf 16386 (d.z.v. c-vernielingsploeg) 

 vernielings order lf 16042 (d.z.v. c-vbez) 
 verklaring overgave/overname object lf 17319 (d.z.v. c-vbez) 

4412 In het geval dat het team als geheel of met een peloton een veiligheidsbezetting uitv zal de 
eenheid met een zogenaamde vernielingsorder te maken krijgen. Een vernielingsorder is 
als legerfomulier LF 16042 verkrijgbaar. Instructies staan in de kantlijn van deze order 
vermeld. Een vernielingsorder bestaat uit minimaal 5 exemplaren: 

 exemplaar nr. 1 is bestemd voor de c-vbez 

 exemplaar nr. 2 is bestemd voor de c-vernielingsploeg  
 exemplaar nr. 3 is bestemd voor de uitvoerend c 
 exemplaren nr. 4 en 5 zijn bestemd voor een evt. gevolmachtigde liaisonofficier of een 

eenheid waaraan de vernieling is gemandateerd 

 Voorbereiding 

4413 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een commandant moet treffen teneinde een 
veiligheidsbezetting d.z.v. het peloton te kunnen uitvoeren. 

4414 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 

 tactisch verplaatsen 
 de opstelling 

 vuren 
 afbreken van het gevecht 

 Mogelijkheden 

4415 De c draagt op in hoeverre de veiligheidsbezetting moet worden voorbereid.  

De mogn zijn: 
 Kaartvoorbereiding (trap 1) 

 Kaartvoorbereiding en verkenning door de c-painfpel en c-painfpel uitg (trap 2) 
 Kaartvoorbereiding en verkenning door de c-painfpel, c-painfpel (uitg), c-igv en cn-

painfgp uitg (trap 3) 
 Kaartvoorbereiding, verkenning en inrichten/beoefenen met het hele peloton (trap 4) 
Zie figuur 4.8 schematisch overzicht van de trappen van voorbereiding en dient als handvat 
t.b.v. de voorbereiding van een veiligheidsbezetting 

4416 Uitgangspunten: 

 de c-painfpel krijgt van de c opdracht om een veiligheidsbezetting te betrekken 
 daartoe ontvangt hij eerst de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze 

opdracht 
 tevens ontvangt de c-painfpel een vernielingsorder 
 mogelijk is de vernielingsploeg reeds op het object aanwezig en heeft het object reeds 

voorbereid 
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 Gegevens van de commandant 

4417 De c ontvangt het bevel waaruit hij de gegevens haalt m.b.t.: 

 terrein/weer 
 vijand: 

o vermoedelijke tijdstip van de vijandelijke aanval op het verdvak 

o mogelijk optreden van doorgedrongen vijand in de diepte van het batvak 
o vijandelijke AASLT eenheden 
o mogelijke landingsgebieden 
o verwachte sterkte 

 eigen troepen: 
o intent van de c 
o eenheden in front van het object alsmede in de directe omgeving 

o eenheden welke het object passeren en de herkenbaarheid 
 opdracht: 

o in de opdracht wordt tevens de vervolgopdracht na het stellen van het object 
vermeld 

o gevechtsplan 
o intent 

o rol in hoger verband 
o wijze van optreden 
o eindsituatie 
o route naar het object; 
o locatie van het te beveiligen object in achtcijfer coördinaat 
o omschrijving van het object 
o in welke gevallen het object losgelaten moet worden 

 vuursteun: 
o de geplande art en mr vuren in de omgeving van het object 

 geniesteun/hindn: 
o plaats en tijd onder bevelstelling van de vernielingsploeg 

 beveiliging: 
o maatregelen ter beveiliging van het object 

 coördinerende bepalingen: 

o codewoorden zie vernielingsorder  
o hoe moet het resultaat van de vernieling gerapporteerd worden 
o bijzondere bepalingen (noodtoestand van kracht) 
o optreden liaison 
o tijdstip object betrokken 
o tijdstip veiligheidsbezetting gereed 

 gevechtslogistiek: 
o opvoer van kl I, III en V door zorg van het bat 
o evt. extra benodigd materiaal tbv checkpoint aanvragen  
o draadhindernissen 
o struikeldraadlichtseinen 
o touw 

o zandzakken 

o extra DR-8 
o extra verbindingsmiddelen 
o verbindingen 
o de c-painfpel maakt deel uit van het commandonet van de geautoriseerde 

commandant 
o indien de c-painfpel onder bevel van de BC staat, ontvangt hij de navolgende gegs: 

 subscribernrs van het 

 het batconet 
 het batverzorgingsnet 
 het batvustnet 

o de relevante verbindings- en codewoorden 
o tijdstip melden in het batconet c.q. overgaan op dit net zonder in te melden. 
o afvoer van krijgsgevangenen 

o afvoer van gewonden 
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De c-painfpel neemt het ingevulde deel 1 van de vernielingsorder in ontvangst en verifieert 

de gegevens van deel 1 met de gegs van de opdrachtgever: 
 het coördinaat van het object 
 de omschrijving van het object 
 de codewoorden 

 of het object in noodgevallen op eigen initiatief vernield mag worden (zie punt 6 van de 
vernielingsorder) 

 Analyse 

4418 Weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

4419 Terrein: 

 opgedragen routes 
 het pelvspt (mogelijkheden om gedekt te ontplooien) 

 natuurlijke hindernissen 
 nadering- en terugtochtroutes 
 tactische belangrijke en -essentiële gebieden 
 beheersende terreindelen 
 vuur- en zichtdekking 
 vuurposities: 

o zo dicht mogelijk bij het object om daardoor zowel de dreiging over de grond als 

vanuit de lucht tegen te gaan 
o zodanig gekozen dat ze ook bij slecht zicht te gebruiken zijn 
o in principe geldt dat niet meer middelen aan vijzijde van het object ingezet moeten 

worden dan strikt noodzakelijk 
o geen eigen vtgn aan vijzijde inzetten indien de inzet van deze vtgn ook van eigen 

zijde mogelijk is (zicht, dracht) 

o de boordwapens worden ingezet tegen de onderkende bereden  
naderingsmogelijkheden 

o daarnaast gaat de c-painfpel na, waar zich aan eigen zijde van het object 
vuurposities bevinden, die worden ingenomen zodra de opdracht tot het stellen van 
het object wordt gegeven waarbij rekening gehouden wordt met de veilige afstand 
tot het te stellen object ivm uitwerking bij het stellen van het object. 

4420 Deze vuurposities dienen ter bescherming van de vernielingsploeg bij het vernielen van het 

object 

4421 Dreiging (6w’s): 

 verwacht vijandelijke optreden 

4422 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of ROE 
 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 

 religie en/of locale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/ TIM 

4423 Eigen middelen: 

 inzet boordwapensystemen 

 inzet at-wapens 
 inzet marksman (ploegen) 
 inzet vernielingsploeg 



173 

 

 Verkenning 

4424 Bij de verkenning, waarbij de voorkeur geniet om deze uit te voeren met c-
vernielingsploeg, gaat de c-painfpel uit van de volgende aandachtspunten,: 

 tijd: 
o bij de verkenning is het uitgangspunt het aantal beschikbare uren daglicht t.b.v. de 

voorbereiding 
 terrein: 

o mogelijk landingsgebieden bij vijandelijke verplaatsing door de lucht 
o infiltratiemogelijkheden na een AASLT landing 
o waarnemings- en schootsvelden vijand en eigen eenheid vanuit de belangrijke 

gebieden 
o teken de schootsvelden in op de kaart 

 eigen middelen en mogelijkheden: 
o in principe geldt dat niet meer middelen aan vijandzijde van het object ingezet 

moeten worden als strikt noodzakelijk 
o geen vtgn aan vijandzijde inzetten indien de inzet van deze vtgn ook van eigen zijde 

mogelijk is 
o de ligging van de evt. in de omgeving van het object geplande of te plannen vust 

o de pelotonsvuurleiding (met de boordwapens en (V)SRAT-plgn) moet gericht zijn op 
een eventueel onderkende bereden ontplooide naderingsmogelijkheid 

o tussen alle (verwissel)opstellingen dient vuuraansluiting verzekerd te zijn 
o houd rekening met een onveilig gebied in een cirkel om het object van + 25m i.v.m. 

geplaatste ladingen/mijnen in het bruggenhoofd 
 markeren: 

o vuurposities vtgn 

o locatie (V)SRAT-plgn 
o verkeerssluis 
o onveilig gebied rond het object 

 Gegevens op te nemen in het bevel 

4425 De c-painfpel verstrekt in zijn bevel gegevens m.b.t.: 

 terrein/weer 
 situatie vijand 
 te verwachten vijandelijk optreden: 

o landingsgebieden voor AASLT eenheden 

o optreden van een voordetachement 
o optreden van specialistisch opgeleid personeel (b.v. kikvorsmannen) 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 gebruik BMS 
 eigen eenheden in front en de herkenningstekens bij passeren 

 route naar het object 
 aan te houden formatie en verplaatsingstechnieken 
 indeling van gpsectoren 
 locatie vtgn 
 indeling taken bij het object 
 taken van de geniegroep 

 locatie pelotonsverzamelpunt 
 aan te houden graad van gevechtsvaardigheid bij aankomst veiligheidsbezetting 
 de c-painfpel draagt er zorg voor dat iedereen zijn taken begrijpt en weet waar zich de 

vernielingsorder bevindt ingeval hijzelf uitgeschakeld wordt 
 de c-vernielingsploeg dient ook op de hoogte te worden gebracht van de opvolging in 

commando 
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 Voorbereiding trap 4 

4426 Zie voorbereiding trap 4 opstelling 

 Voorbereiding trap 3 

4427 Zie voorbereiding trap 3 opstelling 

 Voorbereiding trap 2 

4428 Zie voorbereiding trap 2 opstelling 

 Voorbereiding trap 1 

4429 Zie voorbereiding trap 1 opstelling 

 Betrekken en inrichten 

4430 Zie betrekken opstelling 

4431 In het geval dat de vernielingsploeg reeds op locatie aanwezig is en gestart is met zijn 
werkzaamheden laat de c-vbez zich bij aankomst op het object door c-vernielingsploeg 
informeren over de situatie op het object. De c-vernielingsploeg geeft informatie over (aan 
te brengen) explosieve ladingen en objectgebonden mijnen, voor veiligheid van het 

personeel van het painfpel. 

 Beoefenen 

4432 De c-painfpel draagt tijdstippen op waarop: 

 de groep beoefent 
o het innemen van de vuurposities door de plgn vanuit het groepsonderkomen 
o het loslaten van de opstelling 
o het verlaten van de vuurposities naar het gpsinstijgpt 
o het instijgen van het pers 
o het verpl naar eventuele reserve en verwissel opstelling 

o het verpl naar het pelotonsverzamelpunt 
 het peloton beoefent: 

o loslaten gpopstn vijzijde 
o betrekken van evt. reserve en verwissel opstellingen 
o loslaten opstellingen aan eigen zijde van het object 
o verpl naar het pelotonsverzamelpunt 

 Uitvoeren veiligheidsbezetting 

4433 De uitvoering van de veiligheidsbezetting geschiedt conform de uitvoering beschreven in 
paragraaf 4200 de opstelling 

4434 Beveiligingstaken 

De volgende specifieke beveiligingstaken kunnen tijdens de uitvoering worden opgedragen: 
 inrichten van 2 verkeerssluizen 
 beveiliging op het object 
 patrouillegang 

4435 Locatie ontstekingspunt 

Het ontstekingspunt wordt in overleg met de c-vernielingsploeg bepaald. Het R-vtg bevindt 
zich in de omg van het ontstekingspunt. Bev ontstekingspunt (eigen zijde) wordt verzorgd 

door de vernielingsploeg. Ter bescherming en bev van de vernielingsploeg wordt bij het 
stellen van het object aan eigen zijde een vuurpositie ingenomen. 
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4436 Standaard beveiligingsopdrachten per groep: 

 B-gp: levert een verkeerssluis aan vijzijde (1) 
 E-gp: levert een patrouille langs het water aan vijzijde (2) 
 R-gp: levert een beveiliging op het object (3) 
 A-gp: levert een verkeerssluis aan eigen zijde (4) 

 

Figuur 4.20 Standaard beveiligingsopdrachten per groep 

 Optreden vernielingsploeg tijdens de verschillende stadia 

4437 De vernielingsploeg bestaat uit een groep van 9 man. Indien er nog geen 
veiligheidsbezetting aanwezig is dient deze groep zelf voor de beveiliging te zorgen. 

4438 Verblijf in stadium 1 

 ontstekingspunt is bemand; 

 om de 10 minuten wordt het elektrisch circuit doorgemeten; 
 op het object d.z.v. de vernielingsploeg minimaal 1 man fysiek aanwezig (op- en onder 

het object); 
 indien nog niet gebeurd worden de object gebonden mijnen gelegd; 
 personeel van de vernielingsploeg wordt regelmatig gewisseld. 

4439 Overgaan van stadium 1 naar stadium 2 

 paragraaf 10b v/d vernielingsorder dient ingevuld te worden; 
 ontstekingsgroep(en) worden aan de ringleiding geplaatst; 

 uitvoeren wijziging stadium dient aangetekend te worden op de vernielingsorder; 
 beveiliging aanpassen (indien nodig), bijvoorbeeld vtgn terugtrekken naar eigen zijde. 



176 

 

4440 Verblijf in stadium 2 

 om de 5 minuten wordt het elektrisch circuit doorgemeten; 
 op het object wordt door zorg van de vernielingsploeg met minimaal 2 man de staat van 

de vernielingsvoorbereidingen gecontroleerd (op en onder het object). 
 C of plv c-vernielingsploeg is constant op het ontstekingspunt aanwezig 

4441 Overgaan van stadium 2 naar stadium 1 

 paragraaf 10b van de vernielingsorder dient ingevuld te worden; 
 ontstekingsgroep(en) worden van de ringleiding losgekoppeld; 
 uitvoeren wijziging stadium, aantekenen op de vernielingsorder; 
 beveiliging aanpassen (indien nodig); 
 zie verblijf stadium 1. 

 Stellen van een object 

4442 De c-painfpel krijgt via een codewoord de opdracht tot het stellen van het object22: 

 de c-painfpel dient deze opdracht te verifiëren 

 het object wordt gesteld vanuit stadium 2. (indien in stadium 1 eerst overgaan naar 
stadium 2, aantekenen op de vernielingsorder) 

 na opdracht tot stellen (vernielingsorder par 5 of 6), invullen paragraaf 13 
 de objectgebonden mijnen worden ontgrendeld door de vernielingsploeg 
 de opstellingen aan vijzijde (B- en E-gp) worden op bevel van de c-painfpel losgelaten. 

Personeel stijgt in de vtgn en het vtg neemt eventueel een reserve of verwisselopstelling 
in aan eigen zijde van het object ter beveiliging van de vernielingsploeg.(onder vijand 

druk dient er conform sectie 6200 afbreken van het gevecht gehandeld te worden) 
 pers blijft ingestegen in het vtg, luiken sluiten, UTAAS en cupola commandant 

wegdraaien 
 2 man van de vernielingsploeg op de brug houden een laatste controle over de 

vernielingsvoorbereiding, ontsteken vervolgens de niet-elektrische ontsteking en keren 
terug naar het vtg 

 doormeten elektrische circuit 
 ontsteken elektrische ontsteking 
 na detonatie 30 sec in dekking blijven 
 de c-painfpel en c-vernielingsploeg nemen het resultaat van de vernieling op: 

o resultaat goed, vernieling versterken met mijnen, vertrekken 
o resultaat niet goed, na opdracht, de vernieling trachten te verbeteren door na te 

springen 

o in geval van weigering van de ontsteking of indien slechts een deel van de vernieling 
slaagt moet de c-painfpel er zorg voor dragen dat de vernielingsploeg beveiligd wordt 
totdat de vernieling geheel is voltooid 

                                                 
22 Dit kan plaatsvinden onder vijand druk waarbij kans bestaat dat eigen elementen niet meer in staat zijn terug te keren richting eigen 

troepen 
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Figuur 4.21 Pantserinfanteriepeloton beveiligt vanuit verwisselopstellingen  
de vernielingsploeg die na het stellen van het object de vernieling controleert 

 Zelfstandig vernielen van het object 

4443 Het op eigen initiatief vernielen van een uitgesteld object is als volgt geregeld. 

In zijn bevel verplicht of verbiedt de c, die de veiligheidsbezetting opdraagt, de c-vbez de 
vernieling op eigen initiatief uit te voeren, indien de vijand op het pt staat het object te 
veroveren. 

Indien dit niet nadrukkelijk in het bevel is verwoord moet de c-vbez ervan uitgaan dat 
vernieling op eigen initiatief is toegestaan. 
Zodra een vernieling is uitgevoerd moet dat gemeld worden aan de geautoriseerde 
commandant conform de instructies op de vernielingsorder. 

 Loslaten 

4444 Zie voor aanvullende gegevens de vernielingsorder “Instructies voor de commandant 
veiligheidsbezetting”. 

De vtgn verplaatsen, na het loslaten van de vuurposities, zelfstandig naar het 
pelotonsverzamelpunt. Dit verzamelpunt wordt rijdend gepasseerd, waarna het peloton 

verplaatst naar een volgende opdracht.  
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 Overdragen/overnemen van de veiligheidsbezetting 

4445 Bij overname van de veiligheidsbezetting door een andere eenheid of vernielingsploeg, 
dient bij voorkeur een nieuwe vernielingsorder te worden opgemaakt/gebruikt. Bij weinig 
tijd wordt voor overgave en overname getekend op de vernielingsorder of op lf 17319 
‘Verklaring overgave/overname object’.  

4446 De overdracht wordt als volgt uitgevoerd: 

 identificatie van de betrokken eenheden 
 controle of de orders van de overnemende eenheid t.a.v. het over van het object 

overeenkomen met die van zittende eenheid (als de c van de overnemende eenheid een 
nieuwe vernielingsorder heeft) 

 de beveiligingsmaatregelen van zittende eenheid worden overgenomen door 
overnemende eenheid. De c-igv/c uitg pel dragen zelfstandig hun opstelling over aan 

hun opvolger 

 overige tactische gegevens t.a.v. de overdracht: 
o de te verwachten terugkerende eigen troepen  
o herkenningstekens 
o richtlijnen voor het passeren van burgers 
o afbreekroutes 

o enz 
 de technische overdracht van de veiligheidsbezetting: 

o de c-vernielingsploeg wordt onder bevel gesteld van de nieuwe c-vbez. 
o overdragen orders en formulieren b.v.: 

 technisch mijnenveldrapport; 
 vernielingsorder 

 moment van overnemen overgeven volledige verantwoordelijkheid 
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Sectie 5 De vuurbasis 

 Inleiding 

4501 In deze paragraaf wordt beschreven hoe de vuurbasis door het peloton kan worden 
uitgevoerd. 

Toepassingsmogelijkheden: 
 defensief optreden 
 offensief optreden 
 voorwaardenscheppend optreden 

 stabiliserend optreden 

 Omschrijving 

4502 Een vuurbasis (vubasis), support by fire is een opstelling, doorgaans op een dominante 
locatie, van waaruit met direct vuur een aanval wordt ondersteund. Deze opstelling ligt 
onder een zodanige hoek ten opzichte van het aanvalsdoel dat van daaruit de aanvallende 
eenheden zo lang mogelijk kunnen worden ondersteund zonder gevaar voor eigen troepen. 

 

Figuur 4.22 Tactisch teken de vuurbasis 

 Voorbereiding 

4503 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een c-painfpel moet treffen teneinde een 
vuurbasis door zorg van het pantserinfanteriepeloton te kunnen uitvoeren. 

4504 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 
 tactisch verplaatsen 
 de opstelling 

 vuren 
 afbreken van het gevecht 

 Gegevens van de teamcommandant 

4505 De c-painfpel ontvangt een bevel waaruit hij gegevens haalt met betrekking tot: 

 terrein/ weer 
 situatie van de vijand 
 opdracht (gebied waarin de vij aangegrepen moet worden of vermoedde loc van de vij) 
 intent 
 rol in hoger verband 

 graad van gevechtsvaardigheid 
 de vuuropeningsregels 
 wijze van optreden (eigen) aanvallend element 
 coördinatiemaatregelen 
 trap van voorbereiding 
 voorbereidingstijd 
 geniesteun 

 vuursteun 
 hindernissen 
 evt. flankbeveiliging  
 evt. vervolgopdracht  
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 Analyse  

4506 Weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

4507 Terrein: 

 routes 
 verspreidingspunt 
 vuurposities voor de vtgn (frontbezetting) 
 merkpunten (indien mog) 
 verzamelpunt 

4508 Dreiging (6w’s): 

 Verwacht vijandelijk optreden 

4509 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of ROE 
 actief zijnde actoren (IO, NGO, GO) 
 religie en/of lokale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 

 media 
 CBRN/ TIM 

4510 Eigen middelen: 

 inzet boordwapensystemen 

 inzet at-wapens 
 inzet marksman (ploegen) 

 Gegevens op te nemen in het bevel 

4511 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 

 situatie vijand 
 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 gebruik BMS 
 vuursteun 
 wijze van verplaatsen tot en met het pelotonsverspreidingspunt 

 locatie van het pelotonsverspreidingspunt 
 pelotonssector 
 startlijn 
 wijze van optreden aanvallend element 
 wijze van vuuropening  
 wijze van afbreken van het gevecht/ wijze van loslaten vuurbasis 
 de locatie van het pelotonsverzamelpunt 

 nabijbeveiliging in vuurbasis  
 coördinatielijnen 
 vuurleidingsmaatregelen 
 evt. vervolgopdrachten 
 evt. uitvoeren verkenning 
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 Uitvoering 

4512 Optreden in de vuurbasis  

 De commandant vuurbasis verplaatst met de vtgn naar de geplande locatie van de 
vuurbasis. 

 Het peloton betrekt de vuurbasis als een opstelling trap 1 indien onmiddellijke steun 

nodig is. Indien meer tijd beschikbaar is laat de commandant vuurbasis een 
afwachtingsgebied betrekken achter de vuurbasis (fig. 3.15). 

 De commandant vuurbasis verplaatst met de vtgn naar de vuurbasis, en geeft richtlijnen 
met betrekking tot de juiste vuurposities van de vtgn en de vuurleiding conform vuren. 

 Aansluitend verplaatsen de voertuigcomponent naar een gedekte locatie achter de 
vuurpositie 

 Commandant vuurbasis draagt zorg voor voortdurende waarneming in de opgedragen 

sector. 
 Vlak voordat steun moet worden verleend laat commandant vuurbasis de opstelling 

betrekken en wordt op bevel van de commandant vuurbasis d.m.v. een vuuroverval het 
vuur geopend.  

 Wanneer er al vuurcontact is, dient commandant vuurbasis de vijand te binden totdat 
het bewegend element het aanvalsdoel heeft bereikt. 

 De commandant vuurbasis laat, zodra vijandelijk vuur dit noodzakelijk maakt de reserve 
vupo betrekken (het zgn. ‘zagen’), zodanig dat het doel voortdurend onder vuur ligt. 

 Zodra het aanvallend element het vuur vanuit de vuurbasis dreigt te gaan kruisen dient 
het vuur verlegd/gestopt te worden (vuur coördinatie maatregelen). 

 Het peloton kan de vuurbasis als zelfstandig element uitvoeren maar ook als onderdeel 
van het team. Indien het laatste van toepassing is leidt iemand van de teamleiding de 
vuurbasis. 

 

Figuur 4.23 Voorbeeld van een vuurbasis uitgevoerd door het  
peloton dat de aanval door de infanteriecomponent van de compagnie ondersteunt 
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Hoofdstuk 5 Stabiliserend optreden 
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Sectie 1 Algemeen 

 Inleiding 

5101 Dit hoofdstuk beschrijft de stabiliserende opdrachten van het pantserinfanteriepeloton. 

 5200 het checkpoint 
 5300 het escorte 
 5400 de patrouille 

5102 Dit hoofdstuk gaat weliswaar over stabiliserende opdrachten van het 
pantserinfanteriepeloton, maar deze opdrachten kunnen ook in een offensieve, defensieve 

of voorwaardenscheppende taak van het team worden uitgevoerd. Omgekeerd kan een 
peloton ook een offensieve of defensieve opdracht (zie hoofdstuk 3 en 4) krijgen binnen 
een stabiliserende taak van het team 

 Doelstelling 

5103 De doelstelling van stabiliserend optreden is door de inzet van militaire capaciteiten, de 
inzet en functioneren van andere organisaties mogelijk te maken. Het creëren en behouden 
van freedom of movement voor zowel de militaire, maar zeker ook voor andere 
organisaties en de lokale bevolking ligt in het hart van de stabiliserende operatie. 
NAVO definieert stabilisatie als: het proces waarin steun wordt gegeven aan een omgeving 

die herstelt van een conflict of hierin dreigt te geraken. Dit wordt bereikt door het 
voorkomen of terugdringen van geweld, bevolking en instituten beschermen en het 
politieke proces ondersteunen, waardoor stabiliteit ontstaat en de aandacht gericht kan 
worden op lange-termijn ontwikkelingen. 

Militaire activiteiten die worden ontplooid, staan dus nooit op zichzelf, maar moeten in een 
bredere (sociale-economische-politieke) context en in samenwerking met andere 

organisaties worden gezien. Deze interagency23 benadering in het stabiliseren van een 
crisis is onmogelijk zonder adequate veiligheid en vrije toegang tot de benodigde gebieden. 
De hoofdtaak van de militaire capaciteit is het bijdragen aan een stabiele en veilige 
omgeving. 

 Toepassing grondbeginselen tijdens stabiliserend optreden 

5104 Concentratie (concentration of force); Het is noodzakelijk om op het juiste tijdstip en op de 
juiste plaats een zwaartepunt te vormen, om een overwicht te verkrijgen op de vijand of de 
lokale bevolking, teneinde het gestelde doel te bereiken. In dit geval horen bij de eenheden 
ook de andere betrokken partijen (nationale en internationale organisatie). Om te kunnen 

bepalen, waar en wanneer, welke partij het beste effect kan bereiken, is een goed begrip 
van de omgeving en de betrokken partijen nodig. Dit wordt bedoeld met de termen 
Situational Awareness (SA) en Situational Understanding (SU). 

5105 Eenheid van inspanning (unity of effort) betekent in de context van een stabiliserende 
operatie, dat binnen de operatie alle militaire middelen en activiteiten niet alleen op elkaar, 
maar ook op de niet-militaire inzet zijn afgestemd. Hierbij is het belangrijk om in het oog te 
houden dat niet alleen een militair plan, maar een interagency plan de rode draad is, 

waaraan het militaire apparaat dan een bijdrage levert.  

  

                                                 
23Interagency(-optreden) de daadwerkelijke samenwerking tussen militairen en civiele (overheids-)organisaties. DPLO definities 
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5106 Samenwerken met de burgerbevolking en andere actoren en organisaties in een instabiele 

omgeving vereist naast mentale kracht, moed en uithoudingsvermogen ook een hoge mate 
van flexibiliteit (flexibility). Het kan namelijk voorkomen, dat je op het ene moment een 
sociale patrouille loopt, samen met een lokale legereenheid om het vertrouwen van de 
bevolking te winnen en dat je op het andere moment een aanval uitvoert op een locatie 

van een vijand. Dit betekent dat een eenheid voortdurend moet kunnen schakelen in zijn 
Presence (aanwezigheid) Posture (houding) en Profile (manier van optreden) (PPP) 

5107 Legitimiteit (legitimacy) heeft invloed op het behoud van acceptatie en draagvlak bij de 
lokale bevolking, maar ook op de internationale opinie. De opdrachten worden uitgevoerd 
tussen en samen met civiele en (inter) nationale organisaties. Voor een stabilisatie operatie 
worden vaak specifieke spelregels afgekondigd (vaak opgesomd in Rules Of Engagement). 
Acceptatie en draagvlak wordt gecreëerd door een juiste uitvoering van de bijbehorende 

regels tijdens een inzet. Bij de keuze van inzetmiddelen zal de commandant het voorkomen 
van collateral damage altijd moeten meewegen.  

5108 Bewegingsvrijheid (freedom of movement) is noodzakelijk om met de militaire middelen als 
ook met de (inter) nationale organisaties op die plekken te komen, waar het nodig is om 
invloed uit te oefenen op de bevolking of strijdende partijen. 

 Ruimtefactoren 

5109 Deze paragraaf geeft inzicht in de ruimtefactoren van stabiliserend optreden. De 
vakgrenzen en de grootte van het operatiegebied in een stabilisatieoperatie zijn afhankelijk 
van een aantal factoren. De grootte van het vak en of operatie(gebied) is zo groot als dit 

(logistiek) ondersteund kan worden, maar ook lokale/provinciale grenzen kunnen van 
invloed zijn.  

5110 Factoren van invloed 

 geneeskundige afvoer capaciteit (reikwijdte) 
 logistieke ondersteuning (duur van zelfstandigheid/mogelijkheden bevoorrading) 
 gevechtsondersteuning (reikwijdte of beschikbaarheid) 

 verbindingen (dekking) 
 actieradius CV9035NLD +/- 600 km 
 afspraken met internationale partners met betrekking tot ondersteuning 

5111 Indicatie ruimtefactoren stabiliserend optreden 

Figuur 5.1 geeft een overzicht van de ruimtefactoren tijdens een stabilisatie operatie. De 
planningsgegevens van offensieve, defensieve en voorwaardenscheppende taken tijdens 
een stabilisatie operatie wijken niet af van overige operaties. 
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Figuur 5.1 Overzicht indicatie ruimtefactoren tijdens stabilisatieoperatie 

5112 In een stabilisatieoperatie kunnen de afstanden tussen de verschillende eenheden groot 
zijn. Veelal zal de totale AOO waarin wordt opgetreden te groot zijn, zodat het voor een 

eenheid niet mogelijk is om fysiek overal aanwezig te zijn. Hierdoor ontstaan er 
onbestreken ruimtes (areas unassigned) in de AOO. Dit kan ertoe leiden, dat de diverse 

sub eenheden zelfstandiger optreden en deze niet altijd direct over de benodigde 
ondersteuning kunnen beschikken (zie figuur 5.2). 
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Figuur 5.2 Mogelijke geografische spreiding van eenheden in een AOO tijdens stabilisatie operatie 
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Sectie 2 Het checkpoint 

 Inleiding 

5201 In deze paragraaf wordt beschreven hoe het checkpoint door het peloton kan worden 
uitgevoerd als zelfstandige eenheid. 

5202 Toepassingsmogelijkheden: 

 offensief 
 defensief 
 stabiliserend 

 voorwaardenscheppend 

5203 Doelstellingen  

Het checkpoint (CHP) kan in verband met de volgende doelstellingen worden ingericht: 
 het afgrendelen van een gebied tijdens afgrendelings- en opsporingsoperaties 
 het tegengaan van wapen-, munitie-, drugs- en/of mensensmokkel 
 het verzamelen van informatie 
 door middel van aanwezigheid creëren van een gevoel van veiligheid onder de lokale 

bevolking 
 controleren, registreren en inspecteren van al het verkeer in een bepaald gebied of op 

een bepaalde route 
 het afgrendelen van routes om specifieke personen/ voertuigen op te sporen 

5204 Aandachtspunten met betrekking tot een checkpoint: 

 snel in te richten en af te breken om een optimale verrassing te kunnen bereiken 

 afhankelijk van de doelstelling dient de juiste positie te worden gekozen (bijvoorbeeld. 

na een bocht of helling). 
 de positie dient zo te worden gekozen dat voertuigen voldoende tijd en ruimte hebben 

om vaart te minderen voordat ze het checkpoint inrijden (verkeersveiligheid) 

5205 te allen tijde gebruiken van waarschuwingsborden met duidelijke waarschuwingen in het 
Engels en de lokale taal bij de aanhoudingsploeg.  

 de positie dient zo te worden gekozen dat het niet mogelijk is om het checkpoint te 

ontwijken (keren of gebruik zijterrein of zijwegen) 
 zo mogelijk dient het checkpoint van twee kanten bruikbaar te zijn 
 de voertuigsluis van het checkpoint moet zo ingericht zijn dat ook grotere voertuigen 

door het checkpoint kunnen verplaatsten (bijvoorbeeld een truck met oplegger) 
 het checkpoint moet zo ingericht zijn dat het mogelijk is om voertuigen terug te sturen; 
 het checkpoint bevat voldoende ruimte (reactietijd) tussen de aanhoudingsploeg en 

overige delen van het checkpoint in verband met VBIED’s (vehicle borne improvised 

explosive device). Dit kan bijvoorbeeld verkregen worden door het gebruik van mobiele 

versperringen (spijkermat) tussen de aanhoudingsploeg en de overige delen 
 de omliggende beheersende terreindelen dienen onder waarneming en eventueel vuur 

te liggen 
 indien mogelijk dient er bij het checkpoint een tolk aanwezig te zijn  
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Figuur 5.3 Mogelijke wijze van optreden checkpoint   
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 Voorbereiding 

5206 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereidingen een c-painfpel moet treffen teneinde een 
checkpoint met het pantserinfanteriepeloton te kunnen uitvoeren  

5207 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 

 tactisch verplaatsen 
 de opstelling 
 vuren 
 search 

 Gegevens van de tc 

5208 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegevens haalt m.b.t.: 

 terrein/weer 
 vijand en overige partijen  
 opdracht 

 intent  
 rol in hoger verband 
 locatie checkpoint 
 lucht-, CBRN-, EOV- en mijnen-/ (VB)IED-dreiging 
 mogelijke locaties hindernissen 
 samenstelling van de gevechtsorganisatie. Deze kan al dan niet organiek zijn. Hieronder 

een aantal voorbeelden van additionele onder bevelstellingen: 

o extra gevechtseenheden zoals een infanteriegroep 
o gevechtssteuneenheden zoals een geniegroep 
o gevechtsverzorging zoals logistieke capaciteit om checkpoint op te bouwen 
o FST 

o EOD 
o EOV (EW) 

o tolk(en) 
o vrouwelijke militair(en) 
o KMAR 
o lokale politie/ legereenheden etc. 

 geplande vuursteun/ luchtsteun 
 geniesteun 
 aangewezen QRF eenheid  

 geneeskundige afvoer 
 berging 
 gevechtslogistiek 
 afvoer aangetroffen verdachte personen, middelen 
 coördinerende bepalingen: 

o herkenningstekens eigen troepen 

o ROE 

o medialines 
o etc. 

 verbindingsgegevens 
 vervolgopdracht. 

 Analyse 

5209 Weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten  
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5210 Terrein: 

 de routes 
 locatie checkpoint 
 tactisch belangrijke en -essentiële gebieden 
 beheersende terreindelen 

5211 Dreiging (6w’s): 

 vijandelijke middelen 
 verwacht vijandelijke optreden 

5212 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of RO) 
 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 

 religie en/of locale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/TIM 

5213 Eigen middelen: 

 inzet steunende eenheden 

 Gegevens op te nemen in het bevel 

5214 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 

 situatie vijand 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 

5215 route naar locatie checkpoint 

 wijze betrekken checkpoint 

 wijze inrichten checkpoint 
 wijze uitvoering van het checkpoint 
 wijze van loslaten van het checkpoint 
 extra mee te nemen materiaal 

o search materiaal 
o waarschuwingsborden 
o friese ruiters 

o concertina’s 

o rood wit lint 
o spijkerplanken 
o materiaal t.b.v. behandelen krijgsgevangen (tie-wrap, gehoor bescherming, oog 

bescherming) 
o materiaal t.b.v. registratie (fotocamera, registratieformulieren; lf14244, df 73) 

 vuursteun 

 geniesteun 
 coördinatiemaatregelen 
 geweldsinstructies 
 verbindingsschema 
 opvolging van commando 
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 Taken en organisatie 

5216 Aanhoud/ doorlaat ploeg(en): 

 dienen zich op een dusdanige locatie op te stellen dat ze het aankomend verkeer op een 
veilige manier kunnen afremmen en stoppen (middels een duidelijk stopteken) 

 moeten kunnen reageren op incidenten 

 regelen het verkeer 
 stellen de identiteit van inzittenden van voertuigen en voetgangers vast 
 instrueren c.q. begeleiden, indien nodig, de bestuurders en overig personeel in 

voertuigen 
 selecteren en geven verdachte voertuigen door 
 informeren de c van het checkpoint 

5217 Doorzoekingsploeg: 

 fouilleert personen  
 doorzoekt voertuigen, bagage en andere artikelen  
 bewaakt eventueel verdachte personen 

5218 Dekkingsploeg: 

 heeft constant zicht op het gehele checkpoint 
 geeft dekking aan de verschillende ploegen 

 heeft zicht op beheersende terreindelen en naderingsmogelijkheden 
 beveiligt de doorzoekingsploeg 

5219 Checkpoint 

 bevindt zich op een positie waar hij het gehele checkpoint kan overzien en aansturen 
 is verantwoordelijk voor het rouleren van personeel over de verschillende ploegen 
 is verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende ploegen bij incidenten en 

calamiteiten 

 is verantwoordelijk voor goede communicatie binnen het checkpoint 
 is verantwoordelijk voor het rapporteren aan de hogere commandant 

5220 De organisatie van een checkpoint is afhankelijk van de doelstelling die wordt nagestreefd. 
Indien een checkpoint een onderdeel vormt van een grotere operatie kan het zijn dat dit 
checkpoint optreed in combinatie met een reserve (ook wel “cut off groep” genoemd). Deze 
reserve staat op een andere locatie gereed om eventuele personen of voertuigen die het 
checkpoint proberen te ontwijken ergens anders op te vangen 

 Uitvoering 

5221 Om een checkpoint verrassend en snel gereed te laten zijn is een gestructureerde wijze van 

betrekken en innemen van het checkpoint essentieel.  

5222 Mogelijke wijze van betrekken: 

 verplaatsen naar de geplande locatie 
 het laatste gedeelte van de route verkennen en innemen voorlopige locaties voertuigen 
 het blokkeren van de weg en het organiseren van de nabijbeveiliging, aanhoud- en 

dekkingsploeg stijgen als eerste uit. 
 de commandant verkent ondertussen de exacte locaties (inclusief alarmopstellingen) en 

laat deze aansluitend innemen 
 melden locatie betrokken aan hogere commandant 
 het personeel van het checkpoint stijgt uit en vangt aan met de werkzaamheden: 5-20 

check, beveiliging, opbouw van het meegenomen materiaal, verbindingen, inrichten 
doorzoekingslocatie etc. 

 melden checkpoint gereed aan hogere commandant 

 de commandant maakt een situatieschets zie fig. 4.8 de pelotonsvuurschets (sectie 
4200) 

 de commandant bereidt eventuele vuursteunaanvragen voor 
 de commandant dzv verkenning van eventuele overlaadpunten, landing point etc.  
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5223 Het loslaten van het checkpoint: 

 de commandant heeft toestemming het checkpoint los te laten 
 de commandant meldt de aanvang loslaten checkpoint aan het hogere niveau 
 de commandant geeft opdracht de voorbereidingen te treffen voor loslaten checkpoint.  

o Deze voorbereidingen bestaan uit: 

 het uitvoeren van eventuele opgedragen fucos 
 het afsluiten van de voertuig- en personeelssluis voor nieuw binnenkomend 

verkeer/personen 
 de search activiteiten afronden en de laatste voertuigen en personen het 

checkpoint laten verlaten 
 het personeel uit de doorzoekingsploegen start samen met ander beschikbaar 

personeel met het opruimen van meegenomen materialen, verbindingsmiddelen 

etc. 
 N.B.: de middelen om voertuigen en personeel de toegang tot het checkpoint via 

de weg te ontzeggen, worden nog niet opgeruimd 

 de commandant meldt het niet meer operationeel zijn van het checkpoint aan het 
hogere niveau 

 de commandant geeft de opdracht tot instijgen aan al het personeel behalve de 

aanhoud/doorlaatploegen 
 de commandant geeft de opdracht aan de aanhoud/ doorlaatploegen om de 

weg(en) vrij te maken van de laatste materialen asl instijgen 
 Gereed melding 
 de eenheid neemt de verplaatsingsvolgorde in 
 verplaatsing (conform hfdst 6500 tactisch verplaatsen) naar de geplande locatie. 
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Sectie 3 Het escorte 

 Inleiding 

5301 Deze paragraaf beschrijft hoe een escorte door het peloton zelfstandig kan worden 
uitgevoerd. 

5302 Toepassingsmogelijkheden: 

 defensief optreden 
 offensief optreden 
 voorwaardenscheppend optreden 

 stabiliserend optreden 

5303 Het handboek 2-501 konvooi met escorte beschrijft hoe commandanten van manoeuvre 

eenheden in groter verband kunnen omgaan met het voorbereiden en uitvoeren van 
konvooioperaties. 

5304 Het escorte 

 

Figuur 5.4 Tactisch teken escorte 

5305 Escorteren (escort) is het beveiligen van vtg colonnes bij verplaatsingen. Escorteren vindt 

plaats indien de veiligheid op de routes niet op een andere wijze afdoende is gegarandeerd. 
Escorteringsopdrachten zijn offensief van aard en richten zich op de beveiliging van de 
verplaatsende ehd. Een escorte draagt zorg voor elementen in front, op de flanken en in de 
rug van de colonne. 

 Uitgangspunt 

5306 Het te escorteren element dient op de hoogte te zijn van de technieken, procedures en 
drills die binnen de eenheid van toepassing zijn. Is dit niet het geval zal dit toegelicht en 
beoefend moeten worden. Indien het te escorteren element bestaat uit civiele instanties, 
voormalig strijdende partijen, vluchtelingen etc. zal de escorterende eenheid zijn 

technieken procedures en drills hierop moeten aanpassen.  

 Voorbereiding 

5307 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een c-painfpel moet treffen teneinde een 
escorte met het pantserinfanteriepeloton te kunnen uitvoeren. 

5308 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 
 de tactische verplaatsing 
 de opstelling 
 vuren 

 afbreken van het gevecht 
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 Gegevens van de tc 

5309 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt m.b.t.: 

 terrein/weer 
 situatie route en vijand 
 opdracht 

 intent 
 routes 
 plaats overname/-gave van de te escorteren eenheid 
 samenstelling en tempo van de te escorteren eenheid 
 prioriteitstelling van de lading voor zover deze essentieel is voor de voortzetting van de 

operatie 
 herkenningstekens 

 tijden 
 coördinatiemaatregelen 

 de geplande of voorziene vuursteun/luchtsteun 
 geniesteun 
 geneeskundige afvoer 
 berging 

 gevechtslogistiek 
 verbindingsgegevens 
 vervolgopdracht 

 Analyse 

5310 Weer: 

 Algemene aspecten 
 Militaire aspecten 

5311 Terrein: 

 de route 

 het terrein  

5312 Dreiging (6w’s): 

 verwacht vijandelijke optreden 
 vijandelijke middelen 

5313 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of RO) 

 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 
 religie en/of lokale cultuur 

 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/ TIM 

5314 Eigen middelen: 

 van te escorteren eenheid 

 b.v. inzet boordwapensystemen 
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 Gegevens op te nemen in het bevel 

5315 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 
 situatie vijand 
 opdracht 

 intent 
 rol in hoger verband 
 route 
 snelheid 
 tussenruimtes 
 verzamelpunten 
 uitwijk mogelijkheden 

 wijze van verplaatsen  
 wijze van beveiligen 

 optreden bij kritieke terreindelen 
o bospercelen 
o bebouwde gebieden 
o kruisingen 

o viaducten 
o etc. 

 What if scenario’s 
o vijand 
o geblokkeerde route 
o defect vtg 
o etc. 

 vuursteun 
 geniesteun 
 coördinatiemaatregelen 
 vuurleidingsmaatregelen 

 mogelijke rustlocaties 
 evt. vervolgopdrachten 

 Uitvoering 

5316 Voor een gedetailleerde beschrijving van het uitvoeren van een escorte wordt verwezen 
naar hoofdstuk 04 van het HB 2-501 konvooi met escorte. 

5317 Figuren 5.5, 5.6 en 5.7 geven een mogelijke wijze van optreden weer: 

 

Figuur 5.5 Escorte waarbij 1 sectie front beveiligd  
en 1 sectie de beveiliging naar achteren waarborgt 
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Figuur 5.6 Escorte variant op figuur. 5.5. 

 waarbij het 2e en 3e IGV langs het te escorteren element kunnen manoeuvreren 

 

Figuur 5.7 Escorte variant op figuur 5.5  

waarbij de escorterende eenheid verdeelt is over het te escorteren element 

  



198 

 

Sectie 4 De patrouille 

 Inleiding 

5401 In deze paragraaf wordt beschreven hoe de patrouille door het peloton kan worden 
uitgevoerd. 

5402 Een patrouille (patr), patrol is een verplaatsing die één of meerdere doelstellingen kan 
hebben: 

 het inwinnen van inlichtingen 
 invloed uitoefenen op een gebied 

 contact maken met de lokale bevolking, sociale acceptatie van de eigen aanwezigheid 
 beveiligen van object en of eenheden. 
 Verkennen van terrein en of vijand. 

5403 Specifieke patrouille vormen: 

 de beveiligingspatrouille is een patrouille uitgezonden met als taak de eenheid, het 
object of het gebied te vrijwaren van vijandelijk optreden vanaf de grond dan wel vanuit 
de lucht. Zie hiervoor sectie 2800 de beveiliging. 

 de verkenningspatrouille is een patrouille uitgezonden om informatie te verzamelen, bij 
voorkeur zonder dat de vijand of partijen dit opmerken. 

 de sociale patrouille is gericht op het contact maken met de bevolking. Het doel is om 
sociale omgang en acceptatie tussen de eenheid en de bevolking te bewerkstelligen 
teneinde informatie uit te wisselen. 

 aanwezigheidspatrouille heeft als doel invloed uit te oefenen op de bevolking, andere 

partij of op een gebied door zichtbaar aanwezig te zijn. 
 de multinationale patrouille heeft als doel een signaal naar de bevolking af te geven dat 

de eenheid samenwerkt met de lokale overheid aan wederopbouw van het gezag. De 

eenheid kan de politie zo ook monitoren in het uitvoeren van hun taken. 
Deze patrouille vormen kunnen zowel bereden, uitgestegen als te voet worden uitgevoerd. 
Patrouilles kunnen worden opgedragen teneinde andere eenheden (of individuen) 
bijvoorbeeld EOD, KMAR, CMI, NGO, GO  te ondersteunen in het uitvoeren van hun taken. 

In dit geval treedt het painfpel op als beveiligende eenheid. Deze patrouilles worden 
uitgevoerd in samenspraak met genoemde eenheden maar worden geleid door c-painfpel/ 
c-painfpel uitg. 

5404 Toepassingsmogelijkheden: 

 offensief (beveiligingspatrouilles, verkenningspatrouilles) 
 defensief (beveiligingspatrouilles, verkenningspatrouilles) 
 stabiliserend (sociale patrouilles, aanwezigheidspatrouilles, joint patrouilles 

beveiligingspatrouilles, verkenningspatrouilles). 
 voorwaardenscheppend (beveiligingspatrouilles, verkenningspatrouilles) 

 Voorbereiding 

5405 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een c-painfpel moet treffen teneinde een 
patrouille met het pantserinfanteriepeloton te kunnen uitvoeren. 

5406 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 
 tactisch verplaatsen bereden/te voet 

 de opstelling 
 het escorte 
 vuren 
 afbreken van het gevecht 
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 Gegevens van de tc 

5407 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt m.b.t.: 

 terrein/weer 
 situatie vijand en overige partijen 
 de lucht-, CBRN-, EOV- en mijnen-/ (VB)IED-dreiging 

 de opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 de samenstelling van de gevechtsorganisatie. Deze kan al dan niet organiek zijn. 

Hieronder een aantal voorbeelden van additionele onderbevelstellingen: 
o extra gevechtseenheden zoals een infanteriegroep 
o gevechtssteuneenheden zoals een geniegroep 

o gevechtsverzorging zoals logistieke capaciteit  
o FST 

o EOD 
o EOV (EW) 
o KMAR 
o lokale politie/ legereenheden  

o psyops (psychologische operaties) 
o CMI 
o NGO 
o GO 
o tolk(en) 
o vrouwelijke militair(en) 
o etc. 

 geplande vuursteun/luchtsteun 
 geniesteun 
 geneeskundige afvoer 
 onderhoud, diagnose en berging 

 de wijze van afvoer aangetroffen verdachte personen, middelen 
 coördinerende bepalingen: 

o herkenningstekens eigen troepen 

o ROE 
o medialines 
o etc. 

 verbindingsgegevens 
 evt vervolgopdracht 

 Analyse 

5408 Weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

5409 Terrein: 

 route 
 kritieke terreindelen 
 beheersende terreindelen 

5410 Dreiging (6w’s): 

 vijandelijk optreden 

 vijandelijke middelen 
 lokale bevolking  
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5411 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of ROE 
 actief zijnde actoren (IOs, NGOs, GOs) 
 religie en/of lokale cultuur 

 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/TIM 

5412 Eigen middelen: 

 b.v. inzet en beveiliging onder bevel gestelde eenheden 

 Gegevens op te nemen in het bevel 

5413 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 
 toestand vijand en overige partijen 

 de situatie eigen troepen 
 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 evt opdracht intent onder bevel gestelde eenheden 
 wijze van uitvoering incl. what if scenario’s 
 vuursteun, luchtsteun 

 geniesteun 
 deeltaken 
 beveiliging onder bevel gestelde eenheden 
 coördinerende bepalingen 

 coördinatiemaatregelen 
 evt. geweldsinstructies 

 gevechtslogistiek 
 opvolging commando 
 vbd schema 
 debrief 
 opmaken patrouillerapport 

5414 Van belang is dat alle onderbevelgestelden bekend zijn met de skills en drills van de 
eenheid. Bij voorkeur worden in de voorbereiding de skills en drills met alle patrouilleleden 

beoefend. 
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 Uitvoering 

5415 De patrouille wordt conform hfdst 6500 tactisch verplaatsen bereden/te voet uitgevoerd. 
Hieronder worden 2 mogelijke wijzen van optreden weergegeven (figuur 5.8 en figuur 5.9): 

 

Figuur 5.8 Uitgestegen patrouille:  

In dit voorbeeld voert het painfpel een uitgestegen patrouille uit, om het object te verkennen op 
mogelijke aanwezigheid van vijandelijke eenheid/middelen.  

De praktische uitvoering bestaat uit de vuurbasis (opstelling) van de bereden component en een 
tactische verplaatsing te voet door de infanteriecomponent. 
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Figuur 5.9 Bereden patrouille: 
Het painfpel voert een sociale patrouille uit, waarbij de objecten 1, 2 en 3 worden bezocht. 

De praktische uitvoering van de patrouille bestaat uit tactisch verplaatsen,  
evt. de contactdrill, evt de procedure vuren, de opstelling etc. 
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Hoofdstuk 6 Voorwaardenscheppend 
optreden 
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Sectie 1 Algemeen 

 Inleiding 

6101 Dit hoofdstuk beschrijft de voorwaardenscheppende taken van het 
pantserinfanteriepeloton: 

 6200 Het afbreken van het gevecht  
 6300 Beveiligen bewaken 
 6400 Verblijfsgebieden 
 6500 Tactisch verplaatsen 

6102 Dit hoofdstuk gaat over voorwaardenscheppende opdrachten van het 
pantserinfanteriepeloton, deze opdrachten kunnen in een offensieve, defensieve, 
voorwaardenscheppende of stabiliserende taak van het team worden uitgevoerd.  

 Doelstelling 

6103 Voorwaardenscheppend optreden legt de basis voor offensief, defensief of stabiliserend 
optreden. Voorwaardenscheppend optreden vormt de schakel en ondersteund de overgang 
tussen verschillende taken. Een voorwaardenscheppende taak staat nooit op zichzelf, maar 
legt altijd een basis voor een andere taak. Voorwaardenscheppende taken kunnen, naast 
de schakelfunctie, ook om de volgende redenen plaatsvinden: 

 om gunstige omstandigheden tijdens de uitvoering van andere taken te scheppen 
 om op effectieve wijze in te spelen op een ongunstige ontwikkeling 

 Ruimtefactoren  

6104 Voor voorwaardenscheppende activiteiten of taken zijn geen vastgestelde ruimtefactoren. 
Deze zijn afhankelijk van de offensieve, defensieve of stabiliserende ruimtefactoren. 
(Voorbeeld de ruimtefactoren van een tactisch verplaatsen zijn afhankelijk van de ligging 
van het verblijfsgebied t.o.v. de uit te voeren opdracht). 
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Sectie 2 Het afbreken van het gevecht 

 Inleiding 

6201 In deze paragraaf wordt het afbreken van het gevecht door het pantserinfanteriepeloton 
beschreven. 

6202 Toepassingsmogelijkheden: 

 offensief optreden 
 defensief optreden 
 stabiliserend optreden 

 voorwaardenscheppend optreden 

6203 Omschrijving 

6204 Het afbreken van het gevecht is een opdracht met het doel zich van de vijand los te maken 
teneinde voldoende vrijheid van handelen te behouden of te verkrijgen voor het elders 
uitvoeren van dezelfde of een andere opdracht. 

6205 Het afbreken van het gevecht kan een geplande actie zijn, maar het kan ook voorkomen, 
dat het peloton onverhoopt/onverwacht in vijandcontact komt. Dan zal het peloton om de 

opdracht te kunnen voortzetten, vanuit ‘de beweging’ trachten het vijandcontact te 
verbreken en de vrijheid van handelen terug te winnen. In dit hoofdstuk wordt eerst de 
voorbereide optie weergegeven en vervolgens wordt aangegeven, welke aspecten hiervan 
ook relevant zijn bij de onvoorbereide optie. Voorwaarde voor het goed en tijdig uitvoeren 
van het afbreken van het gevecht is dat het gevechtsverloop nauwkeurig gemonitord 
wordt. Het volgen van het gevecht op hoger niveau is vereist teneinde vroegtijdig te 

kunnen anticiperen op wijzigingen in het gevechtsverloop. 

6206 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 
 tactisch verplaatsen 
 de opstelling 
 de vuurbasis 
 de aanval 

 reactie op vijandelijk vuur 
 vuren 

 Voorbereiding 

6207 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een c-painfpel moet treffen teneinde het 
afbreken van het gevecht door zorg van het pantserinfanteriepeloton te kunnen uitvoeren. 

6208 Uitgangspunt 

Het pantserinfanteriepeloton staat in opstelling 

 Gegevens van de tc 

6209 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegevens haalt m.b.t.: 

 wanneer het gevecht moet worden afgebroken: 
o op een bepaald tijdstip (loslaten opst) 

o op bevel of  
o op eigen initiatief (wanneer bepaalde, van te voren afgesproken, voorwaarden zijn 

bereikt)24  
 welke steun het peloton krijgt bij het afbreken van het gevecht: 

o van de andere pelotons (vuur in de sector van het afbrekende peloton) 

o van art/mrn t.b.v. extra vuursteun en/of rook  

                                                 
24 Het afbreken van het gevecht kan een gevolg zijn van een onvoorziene omstandigheid. Bijvoorbeeld een te grote weerstand. 
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o geniesteun 

 de volgorde van afbreken van het gevecht in teamverband. Dit is afhankelijk van:  
o verwachte gevechtsverloop van de tc 
o welke subeenheden reeds gebonden zijn 
o het terrein (overzichtelijk of onoverzichtelijk) en hiermee de gedekte 

terugtochtmogelijkheden 

6210 Voorbereidingen van de c-painfpel 

Aanvulling op de reeds uitgevoerde voorbereiding/uitvoering van de opstelling  
(sectie 4200): 
 de c-painfpel gaat na in hoeverre het door het stellen van (eenvoudige) hindernissen 

en/ of door inzet van vuursteun verhinderd, kan worden dat de vijand de terugtocht 
routes met vlakbaanvuur kan beheersen. 

 de c-painfpel dient de afgifte van rook binnen zijn ehd te bepalen op een dusdanige 
wijze dat bij het achterwaarts gaan en het loslaten van elke opst/vupo telkens een 

rookscherm gelegd kan worden.   
 benodigde genie- en vuursteunwensen worden ingediend bij de tc. 
 de c-painfpel stelt vast vanwaar het peloton nog gedekt en veilig het gevecht vanuit zijn 

opstelling kan af breken. de vijand zal doorgaans trachten het gevcontact te handhaven 

(kleven). 

6211 Afhankelijk van het OATDOEM en de voorbereidingstijd in de opstelling bepaalt de c-
painfpel op welke wijze het gevecht wordt afgebroken. Het peloton heeft drie 
mogelijkheden: 

 met secties van opstelling naar opstelling 
 met het peloton van opstelling naar opstelling 
 in één doorgaande beweging 

6212 Het enkele vtg heeft twee mogelijkheden: 

 van vupo naar vupo 
 in één doorgaande beweging 

 Gegevens op te nemen in het bevel 

6213 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 toestand vijand 
 toestand eigen troepen 
 wijze van optreden 

o graad van gevechtsvaardigheid 

o volgorde opruimwerkzaamheden  
o wijze van loslaten 
o volgorde afbreken richting pelvzpt 
o vervolgopdracht 

 vuursteun 
 genie 

 Uitvoering 

6214 Afbreken van het gevecht: 

 De c-painfpel houdt de tc nauwkeurig op de hoogte van de sterkte en vorderingen van 

de vijand. In ieder geval meldt de c-painfpel indien hij binnen korte tijd gebonden dreigt 
te raken.  

 Bij het afbreken van het gevecht is de inzet van rook, het gebruik maken van 
hindernissen en het tijdelijk krijgen van vuuroverwicht nodig om weer buiten het bereik 
van de directe (waarnemings-) middelen van de vijand te komen. 

 Indien toestemming tot afbreken van de tc verkregen is kan de c-painfpel opdracht 

geven tot: 

o afgifte van artvu/mrvu/rook 
o gebruik van rook van de rookgranaten van het vtg en rookhandgranaten 
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o het afbreken van het gevecht.(Dit kan pelotonsgewijs, sectiegewijs of per groep. Net 

zo lang totdat er een positie is bereikt, waar de vijand geen directe invloed meer kan 
uitoefenen op het peloton). 

o het stellen van hindernissen door de genie op de route 
 De c-painfpel bepaalt afhankelijk van de situatie of gelijktijdig of sectiegewijs het 

gevecht wordt afgebroken. 
 Het afbreken van het gevecht wordt door het gehele pel met grote snelheid en zonder 

aarzelen uitgevoerd en dient bij voorkeur te zijn beoefend. 
 Het pel kan op het moment waarop het gevecht moet worden afgebroken zodanig 

gebonden zijn dat het afbreken zeer moeilijk is. 
De tc kan in dit geval een andere ehd een aanval laten uitvoeren in de richting van de 
vijand die het peloton bindt. Kan het team het gebonden peloton niet steunen, dan zal toch 

getracht moeten worden het gevecht af te breken teneinde volledige vernietiging van het 
peloton te voorkomen. 

 

Figuur 6.1 Afbreken van het gevecht 

 Afbreken van het gevecht tijdens een verplaatsing 

6215 De enkele igv is tijdens verplaatsingen slechts in beperkte mate in staat het 

gevechtscontact te verbreken onder effectief eigen vuur. In deze gevallen dienen de 
reacties op vijandelijk vuur uitgevoerd te worden, zie HB pantserinfanterie groep bereden 
uitgestegen contactdrill. Wanneer de voorste sectie van het peloton dusdanig in 
gevechtscontact raakt dat het zelfstandig afbreken van het gevecht niet meer mogelijk is 
kan de c-painfpel een aantal tactische principes toepassen: 

 verkrijgen en behouden van vuuroverwicht met de niet gebonden sectie 

 verkrijgen en behouden van vuuroverwicht door middel van vuursteun/luchtsteun 
 combinatie van beide 
Tot slot kan het peloton  zich door middel van vuur en beweging losweken van de vijand 

ten einde de (nieuwe) opdracht uit te voeren. Zie figuur nr. 6.2 en 6.3 
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Figuur 6.2: Peloton verplaatst en voert uit reactie op vijandelijk vuur (creëren van vuuroverwicht) 

 

Figuur 6.3 Peloton voert uit afbreken van het gevecht (vuur en beweging) 

Voorste sectie maakt sprong achterwaarts (1) 

Achterste sectie steunt achterwaartse sprong van voorste sectie  
Na sprong 1 steunt voorste sectie de achterwaartse sprong (2) van achterste sectie 
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Sectie 3 Beveiligen bewaken 

 Inleiding 

6301 In deze paragraaf wordt beschreven hoe het peloton het effect beveiligen, bewaken kan 
bereiken. 

6302 Toepassingsmogelijkheden: 

 defensief 
 offensief 
 voorwaardenscheppend 

 stabiliserend 

6303 Omschrijving 

 Bewaken is het systematisch en (onafgebroken) toezicht houden op en waarnemen van 
een gebied, object of personeel om gegevens te verkrijgen, te waarschuwen of te 
alarmeren. 

 Beveiligen is het treffen van maatregelen ter bescherming van een eenheid, gebied of 
object met als doel deze te vrijwaren van spionage, subversieve activiteiten, terrorisme, 

vijandelijk optreden en het effect daarvan. Tevens wordt de c tijd en ruimte verschaft 
voor het voorbereiden en uitvoeren van (geplande) tegenmaatregelen. 

6304 Het peloton kan deze uitvoeren ten behoeve van het team of in het kader van een 
beveiligingstaak door het team. 

 

Figuur 6.4 Tactisch teken beveiligen (guard) 

 

Figuur 6.5 Tactisch teken bewaken (screen) 

 Voorbereiding 

6305 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereidingen een c painfpel moet treffen ten einde 

beveiligen bewaken te kunnen uitvoeren. 

6306 Gelinkte tactische en technische procedures: 

 gevechtsgereed maken 
 tactisch verplaatsen 
 opstelling 
 vertraging 
 aanval 

 vuren 
 afbreken van het gevecht 
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 Gegevens van de tc 

6307 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt en analyseert m.b.t: 

 terrein/weer 
 opdracht 
 intent 

 rol in hoger verband 
 wijze van optreden van de hoofdmacht in het kader van zijn opdracht 
 wijzen van optreden van de hoofdmacht bij een av op de flank(en) 
 de lengte en diepte van de beveiliging 
 de minimaal te realiseren tijd/ruimte factoren, bijvoorbeeld in de vorm van de te 

behalen tijdwinst door de vijand te vertragen 
 evt opgedragen gebieden (beheersende terreindelen) die onder waarneming gehouden 

moeten worden 
 evt opgedragen opstellingen 

 coördinatielijnen  
 vuursteun 
 geniesteun 
 de vuuropeningsregels. 

 Analyse 

6308 Weer: 

 algemene aspecten 

 militaire aspecten 

6309 Terrein: 

 de (opgedragen) route(s) 

 natuurlijke hindernissen 
 nadering- en terugtochtroutes 
 tactische belangrijke en -essentiële gebieden 

 beheersende terreindelen 
 vuur- en zichtdekking 

6310 Dreiging (6w’s): 

 verwacht vijandelijke optreden 

6311 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of Rules of Engagement (ROE) 

 actief zijnde actoren (internationale en nationale gouvernementele organisaties en/of 
non-gouvernementele organisaties) 

 religie en/of lokale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN)/Toxic Industrial Materials (TIM) 

6312 Eigen middelen: 

 inzet boordwapensystemen 
 inzet at-wapens 
 inzet marksman (ploegen) 
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 Gegevens op te nemen in het bevel  

6313 De c-painfpel geeft in zijn bevel aan: 

 terrein/weer 
 hindernissen 
 vijand 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 
 wijze van optreden van de hoofdmacht in het kader van zijn opdracht 
 wijze van optreden van de hoofdmacht bij een vijandelijke aanval 
 evt. opgedragen gebieden (beheersende terreindelen) die onder waarneming gehouden 

moeten worden 

 evt. opgedragen opstellingen 
 coördinatielijnen  

 vuursteun 
 geniesteun 
 de vuuropeningsregels. 

6314 Evt. aanvullende gegevens van de teamcommandant in het kader van de bewegende 

flankbeveiliging: 

 de volgorde van verplaatsen binnen het team 
 de route of as van verplaatsing van de hoofdmacht 
 de wijze van optreden in geval dat de ehd over de zelfde route moet verplaatsen; dan 

de hoofdmacht ( doorgangen, oversteken ) 
 de verwachte verplaatsing snelheid van de hoofdmacht 
 coördinatiemaatregelen. 

 Uitvoeren flankbeveiliging/bewaking 

6315 Deze paragraaf beschrijft op welke wijze de taak flankbeveiliging/bewaking kan worden 

uitgevoerd. 

 Statische flankbeveiliging/bewaking 

6316 De c-painfpel neemt een opstelling in en richt zijn beveiliging bewaking in zodat het pel in 
het opgedragen gebied waarneming heeft op de mogelijke naderingsroute(s) en 
opstellingen van de vijand. Nadat de vijand onderkend is moet het pel in staat zijn om snel 
te reageren ten einde de vijandelijke actie te niet te doen door: 

 de naderingsroute(s) van de vijand onder vuur te nemen door het innemen van een 
opstelling. 

 offensieve acties uit te voeren. 

6317 Indien de beveiliging een vijandelijk aanval op de hoofdmacht niet kan tegenhouden, dient 
deze dusdanig de vijand te vertragen dat de hoofdmacht de noodzakelijke tijd krijgt om 
zijn optreden aan te passen aan de dreiging. Cruciaal is hier dat de c-painfpel zijn tc op tijd 
aangeeft of hij de vijand kan tegenhouden of alleen maar kan vertragen.  
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Figuur 6.6 Voorbeeld van een statische beveiliging uitgevoerd door  
een painfpel teneinde de flank van de tegenstoot van het team te beveiligen 

 Springende flankbeveiliging/bewaking 

6318 Een bewegende beveiliging/bewaking vindt plaats wanneer bijvoorbeeld de hoofdmacht een 
verplaatsing, een aanval of een vertragend gevecht uitvoert. De wijze van optreden wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de snelheid waarmee beide eenheden kunnen verplaatsen. Bij 
een lage verplaatsingssnelheid en of een hogere vijand dreiging kan de c-painfpel er voor 
kiezen binnen het peloton de secties van opstelling naar opstelling te laten springen. De 
secties kunnen overlappend of opeenvolgend springen. 
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Figuur 6.7 Voorbeeld van een springende beveiliging/bewaking  
waarbij het peloton van opstelling naar opstelling springt  

teneinde de verplaatsing van de hoofdmacht te beveiligen/bewaken 

 Bewegende flankbeveiliging/bewaking 

6319 Bij een hoge verplaatsingssnelheid van de hoofdmacht, verplaatst het pel zich daar waar 
mogelijk (links of rechts) geëchelonneerd op de hoofdmacht (sectie 6500 tactisch 
verplaatsen). Daar waar nodig worden eventuele opstellingen gepland. Aan de hand van de 

opgedragen coördinatielijnen meldt de c-painfpel de voortgang van zijn eenheid aan de tc. 



214 

 

 

Figuur 6.8 Voorbeeld van een bewegende beveiliging waarbij de beveiliging  

geëchelonneerd rechts verplaatst aan de hoofdmacht(sectie 6500 tactisch verplaatsen) 
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Sectie 4 Verblijfsgebieden 

 Inleiding 

6401 In deze paragraaf wordt beschreven hoe een c-painfpel een verblijfsgebied moet 
voorbereiden betrekken/inrichten en uitvoeren. Om een zo compleet mogelijk beeld, van de 
volgtijdelijkheid van alle taken en verantwoordelijkheden te krijgen, worden eerst de 
algemene voorbereiding voor verblijfsgebieden benoemd, vervolgens wordt de meest 
uitgebreide variant het verzamelgebied beschreven waarna wordt afgesloten met het 
weergeven van de verschillen bij het uitvoeren van het afwachtingsgebied en het 

uitgangsgebied. Het schuilbivak zal beschreven worden in het handboek 
pantserinfanteriepeloton voetoptreden. 

 Verblijfsgebieden 

6402 Verblijfsgebieden hebben als gemeenschappelijke deler, dat een eenheid ergens verblijft, 
ter voorbereiding op en/of recuperatie van een opdracht. Het gebied wordt bij voorkeur 
verkend en vervolgens op een afgesproken wijze betrokken. Tijdens het verblijf in het 
gebied, ligt de nadruk op nabij beveiliging en het treffen van de noodzakelijke 
voorbereidingen en uiteindelijk wordt het gebied weer op een afgesproken wijzen verlaten. 

 

Figuur 6.9 Tactisch teken verzamelgebied 

 Begrippen 

6403 Een (tactisch) verzamelgebied (vzgeb), (Tactical) Assembly Area ((T)AA) is een gebied 

waarin een ehd voor of na het uitvoeren van een (gevechts)actie wordt bijeengebracht en 
waarin (resterende) voorbereidingen voor de uitvoering van de opdracht worden getroffen, 
dan wel waarin hergroepering plaatsvindt. Verzamelgebieden kunnen zowel in oorden (bij 
voorkeur) als in beboste gebieden worden ingericht. 

6404 Een uitgangsgebied (uggeb), Attack Position (ATK) is een gebied, gelegen aan eigen zijde 

van de startlijn, waarin de aanvalstroepen gedekt de laatste voorbereidingen voor de 
aanval kunnen treffen. Dit gebied wordt betrokken wanneer de afstand of de 

verplaatsingsduur tussen het verzamelgebied en de startlijn zodanig groot is dat het treffen 
van laatste voorbereidingen vóór het uitvoeren van de aanval noodzakelijk is. (6427 e.v.) 

6405 Een afwachtingsgebied (afwageb), Assault Position (ASLT) is een gebied waarin een 
eenheid (tijdelijk) wordt samengebracht als voorbereiding op verdere actie. Bij uitgestegen 
of voetoptreden kan in een ASLT bv een rugzakdump gemaakt worden. (6427 e.v.) 

6406 Een schuilbivak is een voorbeeld van een afwachtingsgebied in vijandelijk gebied. Dit is een 

gedekte plaats in vijandelijk gebied waar het peloton of een groep zich ophoudt om te 
recupereren en de vervolgacties en opdrachten voorbereid. Alles in een schuilbivak staat in 
het teken om ontdekking te voorkomen zowel voor, tijdens als na het verblijf. Het 
personeel is zo dicht mogelijk gegroepeerd. Dit wordt vaak toegepast tijdens in- en 
exfiltratie. 

6407 De drie laatstgenoemde gebieden liggen veelal in een gebied dat niet (geheel) onder eigen 
controle is. Het verblijf is in beginsel van korte duur en de mate van beveiliging is hoog. 
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Figuur 6.10 Mogelijke geografische schikking van de verschillende verblijfsgebieden 

 Voorbereiding 

6408 Gelinkte taken en technische procedures 

 tactisch verplaatsen 
 opstelling 
 gevechtsgereed maken 
 functiecontroles 

 Gegevens van de tc 

6409 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegevens haalt en analyseert m.b.t: 

 terrein/weer 
 situatie vijand 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 

 route(s) 
 verspreidingspunten  
 afwachtingslocatie 

 coördinatielijn(en) en controlepunten 
 tijdstippen 
 de aan te houden graad van gevechtsvaardigheid 
 vuursteun 
 geniesteun 
 gevechtslogistiek (evt. herbevoorrading door zorg van een bevostraat sectie 21100) 
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 Verzamelgebied 

6410 Uitgangspunt 

Een verzamelgebied wordt uitgevoerd vanaf compagniesniveau en hoger. 

6411 Kenmerken 

Een verzamelgebied dient mogelijkheden tot dekking te bieden tegen grond- en 

luchtwaarneming. Het gebied dient over een intern wegennet te beschikken dat geschikt is 
voor alle voertuigtypen van de eenheid, met goede aansluitingen op de doorgaande wegen. 
Het gebied moet met beperkte middelen kunnen worden beveiligd. Indien langere tijd in 
het verzamelgebied wordt verbleven, dient het gebied te beschikken over voldoende 
faciliteiten voor comfort van het personeel en onderhoud van het materieel. 

 

Figuur 6.11 Het teamverzamelgebied 

6412 De c-painfpel geeft zijn bevel en stuurt de pelotonskwartiermaker naar de 
teamkwartiermaker zodat hij de komst van het peloton voor kan bereiden.  

6413 Werkzaamheden van de kwartiermaker (kwm) 

 Hij stelt zich bij de teamkwm op de hoogte van: 
o vijanddreiging 

o de algemene indeling van het vzgeb (schets maken) 
o locatie teamcp en de verzorgingslocatie van het team 
o de (voorlopige) regeling voor de teambeveiliging 
o frontbezetting/breedte van het peloton 
o sectorverdeling peloton 

o locatie inschieten/justeren 
o graad van gereedheid 

o graad van gevechtsvaardigheid 
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o verbindingsgegevens 

o hij verkent de route van het teamverspreidingspunt naar de pelotonssector 
o hij verkent de voorlopige locaties voor de igvn (min. afstand tussen de vtgn; 50m) 

en markeert (vlag of lamp: B blauw, E geel, R rood, A groen) 
o hij legt de lijn van locatie cp naar locatie E-vtg (label met daarop de roepnaam van 

het peloton aan de lijn bevestigen) 
o hij sluit de multitel aan 
o hij vangt het peloton op bij het teamvspt 
o hij begeleidt / gidst het peloton naar de pelotonslocatie 
o hij verplaatst naar het A-vtg, overhandigt de bijzonderheden aan de c-painfpel 

 Betrekken en inrichten verzamelgebied 

6414 Deze paragraaf geeft weer welke hoe het peloton het betrekken en het inrichten van het 
verzamelgebied dient uit te voeren. 

6415 Betrekken 

Om het betrekken van het verzamelgebied door het team  soepel en gecoördineerd te laten 
verlopen kan de tc de pelotons opdracht geven om een afwachtingslocaties te betrekken. 
De c-painfpel draagt er zorg voor dat de opgedragen verplaatsingsvolgorde voor het 
painfpel vóór het passeren van het teamvspt is aangenomen. 

6416 Opvang: 

 de vtgn naderen het teamvspt 
 de c-igv draagt zorg voor de volgende punten: 

o veiligstellen wapensystemen 35mm 
o vtgverlichting uit, evt. oorlogsverlichting aan, ’periscopen en waarnemingskanalen 

sluiten 
o vtgn verplaatsen stapvoets 

o de tussenruimte tussen de voertuigen bedraagt min 50 m 
 de pelotonskwartiermaker neemt, op het teamvspt, plaats op het vtg of loopt voor het 

eerste vtg en geeft de c-igv aanwijzingen m.b.t. de te volgen route naar de 
pelotonslocatie. Chauffeur en/of vtgc komt bovenluiks25.  

 dit alles zonder dat de teamcolonne hoeft te stoppen 
 indien gebruik wordt gemaakt van een circuit wordt het begin van de route in het 

teamvzgeb aangegeven door een bord: ‘CCT’ 
 op het circuit geldt één richtingsverkeer 
 de verplaatsingsrichting wordt aangegeven d.m.v. borden met pijlen 

 houdt rekening met het rijden van een complete ronde over het circuit i.v.m. nachtelijk 
betrekken van het verzamelgebied of vanwege de complexiteit van het verzamelgebied. 

 bij het bereiken van de locatie neemt de c-igv zelfstandig of op aanwijzingen van de 
pelotonskwartiermaker de gemarkeerde locatie in. 

                                                 
25 Wapensysteem 35mm moet veiliggesteld zijn (VS 7-537). 
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Figuur 6.12 Pantserinfanteriepeloton tijdens betrekken vzgeb 

6417 Werkzaamheden na aankomst 

 de voertuigcomponent voert direct fuco 1 uit 
 c-painfpel geeft 1 gp de opdracht om bij aankomst meteen een bev patrouille op te 

starten en 1 gp om te fungeren als vtg van waarneming 
 o.l.v. de plv c-painfgp uitg uitv fuco 1 uitgestegen pers 

6418 Werkzaamheden van de pelotonskwartiermaker 

 verplaatst naar het A-vtg, overhandigt het formulier vzgeb en informeert daar de c-
painfpel/ c-painfpel uitg 

 loopt met c-painfpel/c-painfpel uitg de pelotonsopstelling langs 
 zelfstandig uitv fuco 1 
 fungeert als ordonnans tot lijnverbinding met de team cp gerealiseerd is 

6419 Werkzaamheden c-painfpel/c-painfpel uitg 

 verplaatst naar de rechter zijde van de frontbezetting 

 ontvangt daar de gegevens van de kwartiermaker op het formulier vzgeb 
 ontvangt van de kwartiermaker de, door de csm opgedragen, rechter- en linker 

sectorgrens 
 loopt met de kwartiermaker de pelotonsopstelling langs richting het B-vtg en bepaalt: 

o de frontbezetting/frontbreedte van de gpn 
o gedekte locatie vtgn (houdt rekening met draaien toren i.v.m. bijladen/onderhoud) 
o vuuraansluiting tussen de gpn 

o de (definitieve) locatie, taak en bezetting van de wachtpost. 
 bij de linker frontbezetting verstrekt de c-painfgp uitg de volgende gegs m.b.t. het 

vzgeb (of laat dit doen door c-painfpel uitg en gaat zelf verder met andere 
werkzaamheden): 
o vij: mogelijke vijanddreiging 
o eigen troepen: indeling teamvzgeb 

o opdracht: inrichten van een vzgeb 
o camouflagemaatregelen vtg 
o volgorde werkzaamheden aangeven 

o beveiliging: graad van gevechtsvaardigheid binnen de pelotonssector: 
 1 post bezet 
 patrouillegang 
 afwijkingen/aanvullingen op de standaard beveiliging: 
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- een post kan tevens CBRN-consignes krijgen 

- luchtnabijbeveiliging, WCS 
o deeltaken gpn: welke gpn aanvangen met de nabijbeveiliging  
o overige werkzaamheden per gp 
o coördinerende bepalingen: tijdstippen deeltaken gereed 

o tijdstip oefenalarm 
o verzorging: verzorgingslocs: D-pt/onh/geneeskundige verzorging 
o opgedragen fuco(s) 
o justeren wapens/justeerpunt/inschieten/tijdstippen 
o bevelvoering/verbindingen: 

 status BMS 
 loc wachtcommandant (E-vtg) 

 het verbindingsplan 
 lijnverbinding van het E-vtg naar de cp, en van de wachtpost naar het E-vtg 
 wachtwoord(en) 
 wijze van alarmeren bij: luchtalarm, grondalarm, stilalarm en CBRN-alarm. 

 loopt met de c-painfgp uitg de pelopst langs en geeft aanwijzingen m.b.t.: 
o de frontbezetting/-breedte gpn 

o de locaties vtgn 
o de locatie taak en bezetting van de wachtpost 

 verpl naar het E-vtg en ontvangt gegevens van de plv c-painfpel 

6420 C-painfpel meldt zich bij de team-cp 

 de c-painfpel geeft de bijzonderheden personeel en materieel van zijn peloton. 
 de c-painfpel ontvangt aanvullende gegevens die betrekking kunnen hebben op:  

o aanvullende opdrachten in het kader van de teambeveiliging 

o de komende actie (wabvl) 
o aanvullende fuco’s 
o wijze en locatie justeren/inschieten boordwapens/coax/groepswapens/persoonlijke 

wapens en HV/WB apparatuur (tijdstippen en tijdsduur) 

o evt. aanvullende herbevo 

6421 Werkzaamheden plv c-painfpel 

 voert uit fuco1 eigen igv 

 verzamelt de fuco 1-meldingen van de plv c-painfgp uitg 
 maakt een logistieke melding peloton op 
 informeert de c-painfpel 
 levert de logistieke melding in bij de teamcp 
 evt. extra opdrachten/gegevens in ontvangst nemen, i.o.m. c-painfpel op de teamcp 

 Verblijf verzamelgebied  

6422 Beveiliging en alarmering 

Door passieve en actieve beveiligingsmaatregelen (sectie 2800 bescherming). Na de 
uitvoering van fuco 1 in het vzgeb zorgt de c-painfpel voor de standaard nabijbeveiliging 

door: 
 het uitzetten van een wachtpost (aangewezen door csm in teambeveiligingsplan) in de 

pelotonssector 
 een patrouille van twee man in de toegewezen pelotonssector 
 controle van de vupos 

6423 De beveiliging in een vzgeb is primair gericht op het voorkomen van ontdekking vanuit de 

lucht en in mindere mate vanaf de grond. Dat betekent: 

 alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op plaatsen met een goede boven 
dekking. 

 verplaatsingen zowel per vtg als te voet moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 
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6424 Verblijf in het verzamelgebied 

 nabijbev uitvoeren, de c-painfpel kan een standaard regeling binnen zijn peloton 
afspreken: 
o 1 sie verzorgt de patrouillegang (2 pers) binnen de pelotonssector 
o 1 sie inrichten en bezetten wachtpost, deze post kan CBRN-consignes opgedragen 

krijgen 
 de wachtcommandant bevindt zich in het E-vtg (cfm roulatieschema): 

o aansturen patrouille en wachtpost 
o luistert uit op de lijn van het team 

 eventueel wordt een vtg aangewezen van waaruit de luchtnabijbeveiliging wordt 
uitgevoerd, evenals bijbehorende regels voor vuuropening (sectie 2800) 

 oefenalarm (tijdstip opgedragen door het team) 

o de c-painfpel en c-painfgp uitg contr:  
 de juiste reacties bij oefenalarmeringen (bij dag en duisternis/verminderd zicht) 
 de aansluiting tussen de gpn en nevenehdn 

 de vupos van de ploegen 
 uitv extra opgedragen werkzaamheden: 

o fuco’s 

o justeren wapensystemen 
o inschieten/collimeren wpns 

 perszorg: 
o nadat de werkzaamheden en voorbereidingen zijn getroffen laat de c-painfpel het 

peloton rusten in de groepsonderkomens (slaapmanagement) 
o post, cadi, hpg (wassen), enz. 

 graad van gereedheid: 

 een eenheid in een vzgeb is gewoonlijk niet onmiddellijk inzetbaar ten gevolge van 
onderhoud en rust. De hogere c stelt telkens vast binnen hoeveel tijd na ontvangst van 
de opdracht de ehd met een opdracht moet kunnen aanvangen. De c-painfpel regelt de 
werkzaamheden en de rust aangepast aan de op dat moment geldende graad van 
gereedheid: 

o mogelijke graden van gereedheid: 
 vrij van actie tot aangegeven tijdstip 

 normaal (drie uur) 
 een per geval vastgestelde tijd variërend tussen normaal en vijf minuten. 

 graad van gevechtsvaardigheid in het verzamelgebied (sectie 2800 bescherming) 
 voorbereiden volgende opdracht: 
 c-painfpel ontvangt mogelijk een waarschuwingsbevel 
 c-painfpel geeft een waarschuwingsbevel aan de gpn 

 opstarten commandovoeringprocedure door de c-painfpel / ondercn 
 beoefenen procedures m.b.t. de komende actie. 

 Verlaten verzamelgebied  

6425 Werkzaamheden van de c-painfpel (uitg): 

 commandovoeringsproces afronden 
 geeft opdracht tot gevechtsgereed maken 
 controle en inspecties uitvoeren 
 netopening cieconet uitvoeren op bevel van tc 
 netopening pelconet 
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Figuur 6.13 Voorbeeld van verlaten verzamelgebied 

6426 Vertrek uit het verzamelgebied 

Het verlaten van het vzgeb gebeurt in de opgedragen formatie: 

 op bevel 
 op een vastgesteld tijdstip  
 in de opgedragen rijrichting. 
De vtgn dienen de locs niet eerder dan nodig is te verlaten om passeerproblemen te 
voorkomen. Om de juiste verplaatsingsvolgorde binnen het team te bewerkstelligen is het 
soms mogelijk om nogmaals over het circuit van het vzgeb te verpl. 

 Afwachtings-/uitgangsgebied 

6427 Ondanks dat een afwachtings-/uitgangsgebied ook in teamverband ingenomen kunnen 
worden, beschrijven de volgende 3 paragrafen dit op pelotonsniveau. Dit om naast de 

beschreven procedure in paragraaf 5430 Verzamelgebied, die het teamniveau beschrijft, 
ook aan te geven, hoe een peloton dit als zelfstandige opdracht kan uitvoeren. 

6428 Kenmerken 

Naast dekkingsmogelijkheden tegen grond- en luchtwaarneming en een ligging buiten 
belangrijke vijandelijke naderingsmogelijkheden, een zodanige ligging dat de eenheden het 
gebied in een geplande gevechtsformatie kunnen betrekken en verlaten. 

 Betrekken en inrichten afwachtings-/uitgangsgebied 

6429 Bij aankomst verkent de c-painfpel het gebied en geeft aan: 

 vuurposities voertuigen  

 frontbreedte, frontbezetting groepen 
 graad van gevechtsvaardigheid: algeheel (evt. afbouwen na verloop van tijd) 
 actieve/passieve beveiligingsmaatregelen 

 Verblijven in afwachtings-/uitgangsgebied 

6430 Afhankelijk van de (hoofd)opdracht van het painfpel worden nu de voorbereidingen 
uitgevoerd om de (hoofd)opdracht succesvol uit te voeren. 

 Verlaten van afwachtings-/uitgangsgebied 

6431 Het painfpel moet dusdanig gepositioneerd zijn, dat bij het verlaten van het afwachtings-
uitgangsgebied de juiste verplaatsingsvolgorde/formatie is ingenomen. 

6432 Figuren 6.14 en 6.15 geven een mogelijke wijze van optreden weer van de uitvoering van 
een afwachtingsgebied of een uitgangsgebied. 
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Figuur 6.14 Voorbeeld afwageb/uitgangsgeb 

 

Figuur 6.15 Voorbeeld afwageb/uitgangsgeb 
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Sectie 5 Tactisch verplaatsen 

 Inleiding 

6501 In deze sectie wordt beschreven hoe een tactische verplaatsing door het peloton kan 
worden uitgevoerd als zelfstandige eenheid en in teamverband. 

6502 Uitgangspunten 

Het peloton verplaatst zelfstandig of als voorste eenheid van een team. 

6503 Toepassingsmogelijkheden: 

 defensief 

 offensief  

 voorwaardenscheppend 
 stabiliserend 

6504 Omschrijving 

Een tactische verplaatsing (tactical movement) is een verplaatsing van eenheden, 
personeel en hun materieel binnen hun AOO. 

 Principes tactisch verplaatsen 

6505 Bewegingen/verplaatsingen met voertuigen vallen op. Sporen, uitlaatgassen, 
stofontwikkeling, door licht reflecterende periscopen en waarnemingsmiddelen, geluid, 

enzovoort trekken de aandacht van een waarnemende vijand. Het is dan ook van belang 
het terrein, met eventuele vuur- en/of zichtdekkingen, maximaal uit te buiten. 

(‘Panzer fahren wo das wasser fließt'.) 

6506 Snelheid en bewegelijkheid kunnen ook voor bescherming zorgen. Kies de meest gunstige 
route, maak gebruik van schaduw en zorg voor achtergrond om silhouetvorming en 
afsteken tegen een lichtere achtergrond te voorkomen. Kies de juiste snelheid om het 

geluid van de motor minimaal te houden. 

6507 Heuvels dienen omtrokken te worden in plaats van eroverheen, om afsteken tegen de 
horizon te voorkomen (silhouette vorming). 

6508 Gezien de snelheid waarmee afgevuurde anti tank projectielen en pijlmunitie zich 
verplaatsen is de beste bescherming vroegtijdige onderkenning van mogelijke vijandelijke 
waarnemers en wapensystemen. 

6509 Aan de hand van de opdracht (tijd/ruimtefactoren), de terreinanalyse, de dreiging en de 

eigen middelen kiest de c-painfpel voor de meest geschikte: 

 verplaatsingsvolgorde 
 verplaatsingssnelheid 
 formatie 
 verplaatsingstechniek 

 Verplaatsingsvolgorde 

6510 De verplaatsingsvolgorde van een peloton wordt in de meest voorkomende gevallen gedaan 
in AREB of in BERA. Dit om de 2 secties bij elkaar te houden. Het kan voorkomen dat door 
een specifieke opdracht voor een andere wijze van uitvoering gekozen wordt (zie bv de 

taak ‘het escorte’) 
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 Verplaatsingssnelheid 

6511 Is de snelheid waarmee een eenheid zich verplaatst. Deze snelheid is afhankelijk van 
opdracht, tijd, dreiging, formatie en/of verplaatsingstechniek. Algemeen; hoe hoger de 
snelheid des te lager is de mate van beveiliging.  

 Formaties 

6512 Beginselen formaties 

6513 Een formatie is een geografische schikking van eenheden, vtgn of personen. Dit houdt in 

dat het terrein en of de vijand de inzet bepaalt van de middelen. OATDOEM- afhankelijk 
kan hier een keuze gemaakt worden in het kader van controle, beveiliging en flexibiliteit. 

 controle:  

o de commandant is in staat de formatie aan te sturen 
 beveiliging:  

o formaties geven rondom beveiliging en stellen ehdn in staat hun vuurkracht  te 
ontplooien in front, op de flank en in de rug 

 flexibiliteit:  
o formaties kunnen worden aangepast aan veranderende  (terrein)omstandigheden 

Verder stellen formaties de pelotons en groepen in staat hun procedures sneller uit te 
voeren en geven deze formaties de zekerheid dat iedereen in de verwachte positie is. 

6514 De formaties: 

 colonne formatie 
 v-formatie 

 wig-formatie 
 geëchelonneerde formatie 
 verspreide formatie 

 

Formatie Controle 
Vuur uitbrengen 

Beveiliging 
Front Achter Flank 

Colonne 
formatie 

Makkelijk Beperkt Beperkt Goed Beperkt 

V 
formatie 

Makkelijk Goed Beperkt Beperkt Beperkt 

Wig 
formatie 

Makkelijk Goed Slecht Goed Goed 

Geëchelonneerde 

formatie 
Moeilijk Goed Slecht 

Geëchelonneerde 

richting goed 

Geëchelonneerde 

richting goed 

Verspreide 
formatie 

Moeilijk Goed Slecht Slecht Slecht 

 

Figuur 6.16 Schematisch overzicht formatie, controle, beveiliging 
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 Colonne formatie  

6515 Toepassing: 

 wanneer het peloton met hoge snelheid moet verplaatsen 
 wanneer het peloton moet verplaatsen over een bepaalde route  
 wanneer vijandcontact niet direct te verwachten is  

 vanuit deze formatie is het relatief eenvoudig over te gaan in een andere formatie 

 

Figuur 6.17 Colonne formatie incl. waarnemingssector  



227 

 

 V-formatie 

6516 Toepassing: 

 wanneer vijandcontact vanuit front te verwachten is 
 vanuit deze formatie is het relatief eenvoudig over te gaan in een andere formatie 

 

Figuur 6.18 V-formatie incl. waarnemingssector  
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 Wig formatie 

6517 Toepassing: 

 wanneer vijandcontact te verwachten is maar niet vanuit welke richting dat zal 
geschieden 

 wanneer open terreindelen snel overbrugd moeten worden 

 

Figuur 6.18 Wig formatie 

 Geëchelonneerd formatie  

6518 Toepassing: 

 wanneer het peloton een flank van het team moet beveiligen 
 wanneer vijandcontact vanuit front dan wel een specifieke flank te verwachten is 
 wanneer het peloton in overzichtelijk terrein verplaatst 

 

Figuur 6.19 Geëchelonneerde formatie rechts 
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 Verspreide formatie 

6519 Toepassing: 

 wanneer vijandcontact in front direct te verwachten is 
 wanneer open terreindelen moeten worden overgestoken 
 wanneer een opstelling betrokken moet worden 

Het peloton gebruikt de verspreide formatie wanneer de vijand op het aanvalsdoel 
onderdrukt moet worden  en het peloton snelheid moet maken om de inbraak op het 
aanvalsdoel een succes te laten zijn. (zie ook 3236, 3237) 

 

Figuur 6.20 Verspreide formatie 

6520 Overgaan in verspreide / geëchelonneerde  formatie 

 het peloton gaat vanuit de colonne over in de verspreide formatie vanaf het pelvspt. Het 

R-vtg is vtg van richting, tenzij de c-painfpel dit in zijn bevel anders aangeeft. Het 
behouden van richting en formatie wordt als volgt uitgevoerd: 

 R is vtg van richting en controleert E 
 E stemt zijn voorwaarts gaan af op R en controleert en corrigeert B 
 B stemt zijn voorwaarts gaan af op E 
 A stemt zijn voorwaarts gaan af op R 

 Verplaatsingstechniek 

6521 Met de verplaatsingstechniek geeft de commandant aan hoe het voorste element verplaatst 
over de route.  

6522 De c-painfpel heeft een drietal verplaatsingstechnieken. Deze verplaatsingstechnieken 
kunnen op sectie niveau en op pelotonsniveau worden uitgevoerd de volgende paragrafen 

beschrijven het sectie niveau 

6523 De verplaatsingstechnieken zijn: 

 doorgaande beweging (groen) 
 sprongsgewijs overlappend (geel) 
 sprongsgewijs aansluitend (rood) 

6524 Doorgaande beweging sectie 

 de twee voorste voertuigen moeten elkaar kunnen steunen 
 tussenruimte minimaal 50 meter 
 het tweede voertuig houdt zichtcontact met het voorste voertuig 
 de achterste sectie zorgt voor voldoende afstand (niet direct gebonden bij contact 

voorste sectie) 
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Figuur 6.21 Bochtentechniek doorgaande beweging: 
beweging 1 voorste vtg, beweging 2 opvolgend vtg 

6525 Sprongsgewijs overlappend sectie 

 de voorste 2 voertuigen verplaatsen bij voorkeur via het zijterrein aan weerszijde 
 van de route, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige dekkingsmogelijkheden. 
 de c-igv van het 1e vtg geeft de chauffeur d.m.v. RAD aan waar de vupo moet worden 

ingenomen. 
 de c-igv laat de chauffeur vlak voor de nieuwe vupo vertragen en de boordschutter 

overnemen zodat een goede en gedekte vupo kan worden ingenomen. 

 de chauffeur neemt op aanwijzing van de boordschutter een vupo in, boordschutter 
controleert, d.m.v. loopcamera, als hij achter een dekking staat of hij kan vuren. Indien 
dit niet kan meldt hij: “Dekking vangt” en dient de vupo te verbeterd te worden. 

 indien de boordschutter een goede vupo heeft meldt hij via de intercom: “Stelling”. 
 de boordschutter maakt een zoekslag (DRWK en WB) en meldt dan via het pelconet: 

“Sector leeg”. 
 de c-igv van het 2e vtg kiest na de melding “sector leeg” van het 1e vtg zelfstandig een 

vupo voorbij het eerste voertuig of doet dit op aanwijzing van het 1e vtg. 
 het 2e vtg springt bij verlies van zichtcontact mee met het 1e vtg. 
 de lengte van de sprongen is afhankelijk van het terrein en de mogelijkheid om te 

steunen met het boordwapen. 
 bij langdurig aanhouden van deze verplaatsingstechniek is de belasting van het 

voertuigpersoneel  van de voorste vtgn zwaar. 
 de c-painfpel dient tijdig de voorste vtgn te wisselen met de vtgn die volgen. 

 dit kan hij in zijn voorbereiding al onderkennen en aangeven. 
 de overige vtgn volgen op zodanige afstand, dat zij niet direct gebonden kunnen raken. 
 bij een opgedragen route verplaatst minimaal één vtg over de route. 
 indien de gp is uitgestegen dan moeten de gp en het vtg elkaar altijd kunnen steunen. 
 uitg gp meldt ook: “Sector leeg”. 
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Figuur 6.22 Sprongsgewijs overlappend 

6526 Sprongsgewijs aansluitend sectie 

 zoals beschreven bij sprongsgewijs overlappend, met dien verstande dat de sprongen 
altijd aansluitend zullen zijn 

 

Figuur 6.23 Sprongsgewijs aansluitend 
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 Spitspeloton 

6527 De opdracht van het spitspeloton is zoveel mogelijk te voorkomen dat de volgeenheden 
worden verrast door vijand door: 

 het verkennen van de route/vak en het zijterrein voor zover dit de route beheerst 
 het uitschakelen van kleine weerstanden 

 het binden van sterkere weerstand door het innemen van een opstelling 

 Voorbereiding 

6528 Deze paragraaf geeft weer welke voorbereiding een c-painfpel moet treffen teneinde een 
verplaatsing met het pantserinfanteriepeloton te kunnen uitvoeren. 

 Gegevens van de tc 

6529 De c-painfpel ontvangt een bevel, waaruit hij de gegs haalt en analyseert m.b.t.: 

 weer (meteo gegevens) 
 terrein 
 vijand 
 opdracht 
 intent 

 rol in hoger verband 
 route 
 mogelijke omleidingsroutes 
 herkenningstekens 
 tijden 
 coördinatiemaatregelen: 

o vakgrenzen 

o coördinatielijnen 

o routes 
o controle en/of coördinatiepunten 

 de geplande of voorziene vust 
 geneeskundige afvoer 
 berging 

 gevechtslogistiek 
 verbindingsgegevens 
 vervolgopdracht 

 Analyse 

6530 Weer: 

 algemene aspecten 
 militaire aspecten 

6531 Terrein: 

 de (opgedragen) route(s) 

 natuurlijke hindernissen 
 nadering- en terugtochtroutes 
 tactische belangrijke en -essentiële gebieden 
 beheersende terreindelen 
 vuur- en zichtdekking 

6532 Dreiging: 

 verwacht vijandelijke optreden 

 gebruik van hinderlagen 
 evt. inzet at-middelen  
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6533 Overige (f)actoren 

 Inventariseer of er speciale regels gelden, bijvoorbeeld t.a.v. 
 rechten, plichten en/of beperkingen en/of ROE 
 actief zijnde actoren (internationale en nationale gouvernementele organisaties en/of 

non-gouvernementele organisaties) 

 religie en/of lokale cultuur 
 lokale wet-/regelgeving 
 media 
 CBRN/TIM 

6534 Eigen middelen: 

 inzet boordwapensystemen 

 Gegevens op te nemen in het bevel  

6535 De c geeft in zijn bevel aan: 

 weer 

 terrein 
 toestand vijand: 

o mogelijke wijze van optreden 
 overige partijen 
 toestand eigen troepen (team, bataljon) 

6536 Eventueel voorwaarts en achterwaarts passeren van eigen troepen (sectie 2113 passeren 
eigen troepen) 

 opdracht 
 intent 
 rol in hoger verband 

 gebruik BMS 
 wijze van optreden: 

o route 

o verplaatsingssnelheid 
o verplaatsingsvolgorde26  
o formaties 
o toe te passen verplaatsingstechniek 
o doorschrijden eigen troepen 
o team/pelotonsverspreidingspunt 

 vuursteun: 

o locatie van de art- of mrvuren (effect) 
o aanvullende vustwensen (effect) 

 genie: 
o de ligging van en de soort (draad, verhakkingen etc.) hindernissen (effect) 

 beveiliging: 

o maatregelen voor de nabijbeveiliging 
o maatregelen voor de luchtnabij beveiliging 

 coördinerende bepalingen: 
o gebruik instelling DAS 

 regels m.b.t. vuuropening: 
o vuur vrij 
o vuren op mijn bevel 
o herkenningstekens eigen troepen (dag en duister) 

 gevechtslogistiek 
 verbindingen 
 tijdstippen 

  

                                                 
26 De c-painfpel kan om de stress en vermoeidheid te beperken de voorste vtgn laten rouleren. De tc zal hetzelfde doen met zijn 

pelotons. Dit gebeurt meestal op vaste punten echter kan ook plaatsvinden na bijvoorbeeld een gevechtscontact 
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 Uitvoering 

6537 Deze paragraaf beschrijft hoe tactisch verplaatst kan worden. 

6538 Optreden bij kritieke terreindelen 

Algemeen 
Voor kritieke terreindelen zoals nauwe doorgangen, kleine oorden, kruisingen in bossen, 

open terreindelen e.d. geldt dat de kans groot is dat ze door vijandelijk vuur of 
waarneming worden beheerst. 

6539 Verkenningen van kritieke terreindelen kunnen plaatsvinden door het enkele voertuig, 
sectie of het gehele peloton. Voorafgaande aan de verkenningen door het peloton wordt het 
OATDOEM-proces doorlopen. 

6540 In onoverzichtelijk terrein wordt de infanterie gevechtsvoertuig kwetsbaar voor (V)SRAT 

wapens zoals pantzerfaust en rpg’s.  Bij bereden optreden is het zaak om: 

 snelheid te verhogen omdat: 
o de kans op een treffer van een ongeleid projectiel afneemt 
o het verkrijgen van een “lock” bemoeilijkt word 

 infanteriecomponent laten uitstijgen en het kritieke terreindeel te voet/uitgestegen te 
verkennen en te bezetten 

Indien u laat uitstijgen moet ervoor worden gezorgd: 

 dat het personeel voorop gaat en voldoende breedte maakt om de antitankdreiging weg 
te nemen 

 dat er voldoende diepte wordt gemaakt en zo snel mogelijk wordt gewerkt en weer 
wordt overgegaan op bereden optreden om de kwetsbaarheid voor artillerie of 
mortiervuur te beperken. 

6541 Open terrein 

Na een goede zoekslag DRWK en WB, open terrein zo snel mogelijk oversteken, maak 

gebruik van de snelheid van het infanterie gevechtsvoertuig, bij voorkeur gesteund door de 
2e sectie. (vuur en beweging sectie 2100 principes en (grond)beginselen) 

6542 Bedekt terrein 

Het is noodzakelijk dat bij verplaatsingen de aanwezige vuur- en/of zichtdekkingen worden 
uitgebuit. 

6543 In onoverzichtelijk terrein kan sprongsgewijs van vupo naar vupo verplaatst worden. 
Hierbij dient, indien mogelijk, het infanterie gevechtsvoertuig te blijven verpl zodat het 

moeilijker voor de vijand is om het infanterie gevechtsvoertuig te treffen.  

6544 Brug 

Indien tijdens de verplaatsing een brug moet worden gepasseerd, kan deze op bevel van c-
painfpel worden onderzocht. Vanuit beheersende terreindelen neemt het peloton 
vuurposities/opstelling in vanwaar uit de infanteriecomponent de brug verkent en 
onderzoekt op springladingen, mijnen etc. (vuur en beweging sectie 2100 principes en 

(grond)beginselen) 

6545 Marsrust 

Een marsrust kan plaatsvinden tijdens een verpl in teamverband of als het peloton 
zelfstandig verpl: 
 de voorste en laatste subehd van het team treden als volgt op: 
 vtgn nemen pos in 
 er worden alarmopstellingen door de infanteriecomponent gecreëerd 

 handhaven van de opgedragen graad van gevvaardigheid 
 standaardbeveiliging regelen 

 de overige ehdn beveiligen in de standaard sectoren 
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Figuur 6.24 Mogelijke uitvoering marsrust waarbij inzet van de groep terrein afhankelijk is 

 

Figuur 6.25 Mogelijke uitvoering lineaire marsrust waarbij inzet van de groep terrein afhankelijk is
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Hoofdstuk 7 Optreden onder diverse 
omstandigheden  

  



238 

Sectie 1 Algemeen 

 Inleiding 

7101 Volgt. 
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