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COMMANDO TRAINING CENTRE
Drink du Nouvel An 2014
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Commémoration Roi Albert I
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COMMANDO TRAINING CENTRE
Winter Survival Competition in Tsjechië
(CZE)

Van 27 tot 31 januari 2014 nam een ploeg van het Trainingscentrum voor Commando’s deel aan de 20e Winter Survival Competition in
Tsjechië. Deze wedstrijd verloopt over vier dagen in het Jeszenickygebergte in het oosten van Tsjechië.
Alle verplaatsingen gebeuren met tourski’s en naast klassieke militaire
elementen als oriëntatie, schieten, biathlon, hindernisbaan, eerste zorgen
en (over)leven te velde, krijgen de deelnemers meerdere indrukwekkende
hindernissen te verwerken, zoals de Totem en de Jump of Death. Bij deze
laatste twee proeven is een val of sprong van meer dan 25m diepte niet
ongewoon.
Het onthaal voor de Belgische ploeg is lauw. Er wordt weinig verwacht van
onze ploeg uit het vlakke België. Die mannen kunnen toch niet skiën zeker?
Maar de bloemen zijn pas aan de finish en we laten het niet aan ons hart
komen.
De eerste dag omvat een loopwedstrijd op sneeuwschoenen (raquettes),
waarbij de deelnemers ingebonden in ploeg een skipiste omhoog en weer
omlaag moeten lopen. Op het einde moeten er nog vier hindernissen
overwonnen worden. Onze ploeg eindigt in deze geschifte proef op een
verdienstelijke 9e plaats. Kort hierna vindt de openingsplechtigheid plaats,
’s avonds in de open lucht tijdens een sneeuwstorm. De lange speeches van

Op de tweede dag wordt ’s morgens vroeg vertrokken voor een
tweedaagse survivalrun met bivak. De ploeg moet van punt naar punt
oriënteren in complex terrein. Er ligt helaas te weinig sneeuw, waardoor al
het skimateriaal op de rugzak gedragen moet worden. Op verschillende
van die punten moeten proeven worden afgelegd. Bij de Totem klimt de
volledige ploeg in een enorme dennenboom van 40m hoog. Elk teamlid
gaat uiteindelijk over op een verschillende hindernis, zoals een enkele
catcrawl of een dubbele kabel. Op het einde van elke hindernis hangt een
bel. De laatste deelnemer moet in de top van de boom op een piepklein
platform klimmen en de bel raken. Daarna wacht hem een val van 25m!
Andere proeven onderweg omvatten nog een biathlon (lopen en schieten)
en de fameuze Jump of Death. Eerst moet elk teamlid een route klimmen
en onderweg codes onthouden. Voor de laatste code wacht een bijzondere
opdracht. Vanop een hoge rots moet een teamlid in een net springen dat
25m lager hangt, waar de laatste code wacht. Onze Steve Geerts krijgt de
eer en onze ploeg is één van de weinige ploegen die de code weet te
kraken.
Op het einde van deze dag wachten nog twee schietproeven, één met
verschillende types bewapening en op Olympische schietschijven één bij
nacht met paintball op bewegende (en levende!) schijven. Daarna gaat de
ploeg in bivak. Op het eind van deze dag is onze ploeg nog steeds 9e en
eerste buitenlandse ploeg.

Met dank aan de ploeg van het TrgC Cdo:
1CC Pascal BIGOT
CLC Steve GEERTS
KPL Kim VAN OUYTSEL
Coach: KPL Kervan VERHAEGHE

De derde dag begint met een hindernispiste, waarna de ploegen weer
vertrekken voor een oriëntatie in complex terrein. Er volgen onderweg nog
twee proeven waaronder het takelen van een truck. Met touwtechnieken
moet een vrachtwagen 15m voortgetrokken worden. De laatste proef
omvat het toedienen van de eerste zorgen na een ontploffing. Drie acteurs
zijn zwaar gekwetst en moeten gestabiliseerd worden. Een team van
artsen beoordeelt de interventie. Op het eind van deze dag ligt onze ploeg
nog steeds in 9e positie als eerste buitenlandse ploeg. Vooral op het vlak
van oriëntatie hebben we sterk gescoord, al werden er bij de eerste zorgen
wat punten verloren.
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De vierde dag wordt de fameuze ski cross gehouden. In een complete
white-out met amper 5m zicht wordt een waanzinnige ski race gehouden.
Er starten telkens vijf atleten tegelijk en alleen de eerste twee finishers
gaan door naar de volgende ronde. Dit is eigenlijk een reuzenslalom, met
vijf tegelijk en in een complete mist. Kim en Pascal halen een verdienstelijke derde plaats in hun ronde, maar Steve gaat door naar de halve finale
en haalt zelfs de finale. Maar het risico op blessures in zo’n wedstrijd tegen
jonge Tsjechen van amper 25 jaar oud is zo groot, dat het gezond verstand
het haalt. Steve eindigt vierde in de finale en verzamelt zo nog enkele
waardevolle punten. In het eindresultaat eindigen we uiteindelijk als
twaalfde ploeg en helaas heeft de Duitse ploeg een beter resultaat behaald
in het skiën, waardoor ze voor ons eindigen op de elfde plaats.
Maar onze ploeg heeft op zijn minst het respect gewonnen door simpelweg te finishen en het zelfs heel goed te doen. Vooral op het vlak van
vordering en oriëntatie in complex terrein scoorden we sterk, met in die
sub discipline een mooie vijfde plaats. De eerste tien plaatsen worden
bovendien bezet door Tsjechische ploegen, die speciaal voor deze
wedstrijd worden uitgekozen en getraind. Afgezien van de Duitsers, meesters in het skiën, eindigden we wel voor twee Oostenrijkse en twee Poolse
ploegen. En in de puur militaire disciplines waren we ruimschoots de
eerste buitenlandse ploeg.
Er wacht ons nog een laatste beproeving, de eindceremonie in een huilende stormwind. De CHOD van het Tsjechische leger heeft hier in zijn
hemdvest blijkbaar geen last van en houdt een lange speech. Daarna rest
ons nog de lange terugreis van 1250km.
Head of Delegation: ADJ Sanne BOSTEELS
Wingoverste Rotsen Kamp Cie
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«Le CE Cdo s’exporte au Burundi»
Une Recce éclair de 3 jours s’est déroulé au BURUNDI durant ce mois de janvier 2014,
composée de 4 personnes dont 2 instructeurs Cdo de la Lt Bde.
La mission future attribué à la Lt Bde consistera à relancer la formation Cdo au CE Cdo de GITEGA
(deuxième ville du pays et ancienne capitale du BURUNDI). Le premier Chef de Corps de ce centre
fut un officier Para –Commando belge (Cdt PAILHEZ) , son nom figure encore sur l’illustre tableau
d’honneur du CE Cdo (BUR). Nos ainés quittèrent ce pays dans les années 60 et ce dans de très
bonnes conditions contrairement à ce qui se déroula au CONGO.
Suite à la demande de la partie burundaise, le coaching se consacrera essentiellement sur le
franchissement en terrain complexe et le close combat , deux des piliers fondamentaux de la
formation Cdo.
Cette mission est un beau défi, bien que limité en budget et en participation, l’expérience africaine
et l’expertise du CE Cdo (MARCHE-LES-DAMES) pourront certainement amener une plus-value
pour nos collègues burundais.
Ce séjour permis aussi de rencontrer quelques un des instructeurs que nous avons formés en
Belgique, les capitaines HAMENYUMUKAMA, NAHIGOMBEYE et NIYONZIMA; plus connus
sous leur prénom (Tité, Emmanuel, Onesphore), je profite d’ailleurs de cet article pour faire
passer le ‘karibou’ (le bienvenu au BURUNDI)

PS : Le Capt NDIKUMANA (Ferdinand) serait actuellement en
formation moniteur de sport (PTI )au sein de l’IRMEP en ce
moment

Pascal VANHOYE
Capt/Comd Cie CAMP/CE Cdo
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«Traversée hivernale de la Meuse»

Ce 23 février se déroulait la 49ème traversée hivernale de la Meuse.
Une équipe de la Défense composée de para-commandos y participait à titre
privé. La nage en eau froide est une discipline aussi peu connue qu’extrême.
L’organisme doit faire face à un choc thermique lors du plongeon et un effort
physique dans une eau proche de 0 degré. Pour la traversée de la Meuse dans
une température d’eau de 7 C° il fallut lutter dans un courant dont le débit était
de 400 mètres cube par seconde.
La distance de 200 mètres fut réalisée honorablement par le Lieutenant-Colonel
Linotte Frédéric (COMOPSLAND Synthèse), le Commandant Vandersmissen JeanPierre (Centre d’Entrainement de Commandos) et le Premier Sergent-chef
Berghmans Rémi (Centre d’Entrainement de Commandos).

Remi BERGHMANS
1SC/S5/CE Cdo

Nous invitons les membres de la défense à renforcer notre équipe pour l’édition 2015.
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Winter Training avec les Forces Spéciales Belges

Du 10 au 21 Février 2014, le CE Cdo a mis à disposition
du SFG une équipe OCS(Obstacle Crossing Squad) pour son Winter
Training annuel.

Cette année, outre l’entraînement aux techniques d’insertion des
opérateurs en conditions hivernales en montagne, le Special Forces
Group mettait à profit la période pour se préparer à l’exercice
COLD RESPONSE en Norvège. L’entrainement a eu lieu dans le
Tyrol Autrichien. La deuxième semaine, consacrée au tir, avait lieu
au camp de Wattens.

Christophe KOPETZH
ADJ/Cie CAMP/CE Cdo

Les instructeurs (ADC Bourgeois, adjt Kopetzh, 1CC Philippe, 1CC Piet et Cpl Van Ouytsel) du CE
Cdo ont coopéré avec des moniteurs du KCT (NL) pour entrainer les opérateurs SF belges et US.
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GPO Januari-Februari 2014
’S

Ochtends vroeg, 6 januari, de nieuwe kandidaat para-commando’s staan verzameld. Gedurende 8 weken zullen ze

onderworpen worden aan een veeleisende vorming. De opleiding bestaat globaal uit vier fasen. In fase 1 leren de kandidaten kaartlezen en maken ze kennis met de middelen op niveau sectie. Nadien zullen ze hun verworven kennis toepassen tijdens de fase klassieke tactiek en fase area interdiction. Na deze 5 weekse training volgt de finale fase waarbij de kandidaten zich moeten bewijzen bij
theoretische, praktische en sportieve testen.
Fase 1: Kaartlezen en bewapening
Na de eerste lessen kaartlezen en initiaties volgt de eerste dropping. De Nederlandstalige kandidaten voelen aan den lijve dat het
geaccidenteerd terrein van Marche-Les-Dames andere spiergroepen laat werken dan het terrein waarmee ze geconfronteerd werden
in Leopoldsburg.
De kandidaten leren de wapens van de sectie door en door kennen. Dankzij de professionele onderrichters verwerven de kandidaten
een technisch inzicht over de werking van het wapensysteem en worden ze schootstechnisch onderlegd in de minimi en de MAG. Deze
kennis is essentieel voor de volgende fase in de vorming.
Fase 2: De basis: Klassieke tactiek
De kandidaten leren zich tactisch verplaatsen in sectieverband, sectie-aanvallen uit te voeren en te reageren bij contact. Na een hele
dag vorderen, reageren op incidenten en aanvallen uit te voeren vertrekken de secties ’s avonds op verkenningspatrouilles. Hierbij
worden zowel de houdingen als incidenten in de praktijk toegepast. Na vele uren en herhalingen staat er een goed geoliede machine.
De klassieke tactiek vormt de basis. Tijdens de vorming bouwt men hierop verder en krijgen de kandidaten een initiatie MOUT waarbij
ze de aangeleerde tactische procedés moeten toepassen in bebouwde zones.
Fase 3: Area Interdiction
De onderrichters overlopen in detail de Task Techniques en Procedures (TTP) eigen aan area interdiction. Nadat de kandidaten de TTP’s onder knie hebben, zijn
ze klaar voor een doorgedreven training. Ze opereren in vijandelijk gebied doorheen onherbergzaam terrein. De kandidaten beseffen dat ze in moeilijke omstandigheden, op de rand van fysieke uitputting en vermoeidheid toch nog in staat zijn de aangeleerde technieken toe te passen.
Fase 4: Tijd om zich te bewijzen
Na vijf intensieve weken is het moment aangebroken om de kennis van de kandidaten op de proef te stellen. Ze worden onderworpen aan schriftelijke examens
en dienen aangeleerde manipulatie van de bewapening te demonstreren. Uiteraard is een week zonder sportieve uitdaging ondenkbaar tijdens de opleiding.
Bijgevolg staat er een technische kaarleesoefening van 25km op het programma, waarbij de kandidaat zich moet bewijzen in zijn oriëntatievermogen en kaartleescapaciteiten.
En dan breekt de syntheseoefening aan. Dit is de ultieme kans voor de kandidaten om te demonstreren of ze al dan niet in staat zijn de aangeleerde stof in de
praktijk om te zetten. Ze voeren hinderlagen en raids uit met een continue vijandelijke aanwezigheid. Nadat iedereen veilig de eigen lijnen heeft kunnen vervoegen start een welverdiend weekend, een rustmoment om fit te zijn voor de gevechtstesten. Na het slagen in de gevechtstesten en de laatste administratieve
rondslomp zijn de kandidaten klaar om te starten aan het commando A brevet.
Ongeveer de helft van de gestarte kandidaten heeft de fase GPO tot een goed einde gebracht. Dit toont aan dat de vorming niet evident is en toch een zekere
mentale en fysieke weerbaarheid vraagt dat niet voor iedereen is weggelegd.

Cie Ecole / CE Cdo
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Brevet A Cdo : Mars 2014

Du 10 mars au 4 avril, la Cie Camp a dispensé le 1er Brevet de
l'année 2014. Brevet réparti en 2 pelotons : un peloton F et un
peloton N.
Un brevet classique marqué cependant par 2 choses : une météo
exceptionnelle pour cette période de l'année ; juste une matinée
de pluie pour l'ensemble de la période et un taux de réussite qui
frise la perfection : 40 jeunes brevetés ont reçu leur Brevet A Cdo
et leur béret de couleur ce 4 avril sur les 41 qui avaient débutés le
10 mars ...
Les 2 chefs de peloton, les Adjudants Kopethz C et Delvaux J, ont
donc réussi brillamment leur mission avec bien évidement l'aide
des instructeurs responsables de la Cie Camp.

Johan DELVAUX
ADJ/Cie CAMP/CE Cdo
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«Fly to Your Dream » de la composante air

La journée du 7 mars fut la journée JOB-DAY de la composante air. De nombreuses démonstrations aériennes se déroulèrent
ainsi que plusieurs baptêmes de l’air.
C’est dans le cadre du partenariat permanent avec la composante
air, qui met à notre disposition ses moyens aériens, lors d’opérations aéroportées ou exercices et périodes de sauts, que le Trg Ce
Para ( Pl RAVAIR et chuteurs) ainsi que notre centre avec un stand
représentant la Bde Lt étaient déployés.
Plus de 450 jeunes visitèrent les différents stands statiques et dynamiques, déployés sur la base de Beauvechain.

Team S5 / CE Cdo
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OPEN CAMPUS DAY de l’ERM et de l’ERSO.
Les 16 et 23 mars se déroulèrent les portes ouvertes de l’Ecole
Royale Militaire et de l’Ecole Royale des Sous-officiers.
Le Ce Commando y présenta son stand de recrutement et d’informations.
Les Cie Ecole et Camp furent représentées tant par le matériel et les mannequins déployés que par la présence dynamique de ses instructeurs.
Ces deux journées furent un succès complet avec respectivement 3850 et
4000 visiteurs.
Les recruteurs étaient le Lt Degroof , l’Adjudant Vandenbosch, le Premier
Sergent Major Van Overwaele, Premier Sergent-Chef Berghmans et Premier Caporal-Chef Gilot.

Team S5 / CE Cdo
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Personnel Recovery Coordinator

De cursus PRC wint steeds meer aan populariteit. Voor de sessie van maart 2014 waren er maar liefst 40
inschrijvingen voor 15 beschikbare plaatsen. Waar het vorig jaar de extreme koude was die weinig kandidaten
ongemoeid liet, is het dit jaar de droogte die veel slachtoffers eiste. Uitdroging is één van de grootste vijanden van
het menselijk lichaam in een overlevingssituatie. Vochtverlies staat gelijk met krachtverlies en dit was snel te merken aan de werksnelheid!
Gaandeweg neemt de bevoorrading af en moeten de kandidaten instaan voor hun eigen levensvoorziening;
warmte, water, voedsel, vlees bewaren,… Alles wordt aangeleerd en eenmaal de lessen gegeven is het de beurt
aan de kandidaten.
Na de eerste week survival-technieken en Personnel Recovery procedures was het tijd voor zelfstandig werk. De
kandidaten beginnen aan hun zogenaamde “isolatiefase”. Tijdens deze laatste fase wordt er dagelijks een evaluatie gemaakt van de vier pijlers van de overleving met een minimum aan contact tussen instructeurs en kandidaten. Uiteindelijk slaagden acht PRC’s in hun isolatiefase en mochten zij het begeerde brevet in ontvangst nemen.
De volgende cursus PRC gaat door van 14 tot 25 juli 2014.

Philip DEKKERS
ALt/Cie Ecole/CE Cdo
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Winter Training OCS met de Kamp
Cie in de Dolomieten
Van 13 tot 27 februari 2014 hield de Kamp Cie zijn jaarlijkse winter training, ditmaal vanuit
Corvara in het hart van de Dolomieten. Deze jaarlijkse interne bijscholing is noodzakelijk om de
technieken van het vorderen in complex terrein in het winterse hooggebergte te onderhouden. Dit
jaar werd bijzondere aandacht besteed aan de technieken OCS (Obstacle Crossing Squad), de moderne benaming voor het vroegere AFM (Aide au Franchissement en Montagne).
Met de ploeg instructeurs waren we enkele dagen op voorhand ter plaatse, zodat we de
sneeuwcondities beter konden inschatten. En dat er veel sneeuw lag dit jaar is een understatement. Nadat de rest van de Cie ons vervoegd had, kon het trainingsprogramma beginnen en dat
werd soms bemoeilijkt door het onstabiele weer. Na een dag bijscholing van de technieken alle
terrein op ski, organiseerden we op een dag met bijzonder slecht weer een 5 standen met alle
noodzakelijke basistechnieken: lawineslachtoffers opsporen en bergen, evacuatie met UT2000,
inschatten en meten van lawinegevaar, ingebonden skiën en tot slot conversies in steil terrein.
Na nog een dag techniek alle terrein op ski, konden we de eerste skitouren met 1000m hoogteverschil ondernemen. De omgeving van Corvara leent zich hiertoe uitstekend.
Een volgende dag slecht weer houden we een gecombineerde oefening op de van de eerste wereldoorlog bekende site Lagazuoi. In twee ploegen wordt een omloop afgelegd in complex terrein,
met een oefening inschatten van het lawinegevaar, opsporen en evacueren van een lawineslachtoffer en zelfs de beklimming van een bevroren waterval. Gedurende deze drie dagen kregen we
bezoek van de “triplette” uit Marche-les-Dames. De korpscommandant, RSM en Korpskorporaal
volgen enkele dagen ons programma mee.
Na deze eerste week alle technieken afgestoft te hebben, konden we aan het serieuzere werk beginnen. Langere en fysiek zwaardere skitouren in het hooggebergte, met vaak lange beklimmingen
en steile afdalingen. Op twee dagen tijd doen sommige OCS ploegen meer dan 3000Hm.
Uiteindelijk organiseren we een driedaagse oefening met twee passages OCS (Eqt de passage) en
een overnachting in sneeuwhol voor de hele Cie. Een OCT (Obstacle Crossing Team) bereidt telkens een moeilijke doorgang voor, waarna de rest van de Cie deze overschrijdt. Met ruim 750Hm
stijgen, 15km overschrijding in het hooggebergte en meer dan 1000Hm dalen, geladen met operationele rugzakken, wordt dit een stevige uitdaging. Deze oefening, waarbij alle procedures nog
eens goed overlopen werden zette de kers op de taart van deze mooie en nuttige trainingsperiode.

Sanne BOSTEELS
ADJ/Cie CAMP/CE Cdo
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Journée des RSMs de la province de
Namur
A l’initiative du RSM de la Province de Namur, l’Adjudant Major DUCHENE Manu, des journées
« RSM de la Province de Namur » sont organisées dans chaque Unités de la dite Province.
Les objectifs de cette initiative sont multiples : informer les participants sur le fonctionnement et les
différentes missions des Unités visitées, échanger des informations et expériences concernant les
taches des adjudants de corps et finalement initier des synergies et une cohésion entre les RSM de la
province de Namur.
Ce 11 mars, c’était tour du CE Cdo. Après un café d’accueil, un mot de bienvenue du Chef de Corps et
un briefing sur le Centre, les RSMs ont visité le sous-quartier Roman où s’y activaient le BAC, un recyclage I/AI et les unités en CDO 1.
S’en est suivi le repas de midi et la visite du sous quartier Wartet pour terminer par la découverte de
nos rochers. Les RSMs présent auront pu découvrir la piste vertige en partie sans oublier l’inévitable
double câble et la passerelle pour terminer par le DR château.
La journée s’est clôturée par une discussion libre où les dernières questions furent posées et les derniers sujets abordés.
L’impression laissée, tant par le site que les installations et les missions du centre est positive. Le débriefing laissé par chacun l’est autant et le nombre de taches comme la diversité de celles-ci n’a pas
manqué de surprendre chaque Adjudant de Corps.
J’en profite pour remercier chaque intervenant et la qualité du service HORECA lors de cette journée.
Thierry VERACHTERT
ADC / RSM / CE Cdo
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Chant des Commandos
Les commandos partent pour l'aventure
Soleil couchant les salut
Chez l'ennemi la nuit sera très dure
Pour ceux qui pillent et qui tuent
Sache Patrie si belle
Pour toi je ferais bataille
Je quitterai père et mère
Sans espoir de les revoir jamais
Loin du biffin qui toujours les envie
Un dakota les dépose
Loin de la fille qui pour eux toujours prie
Dans leur pépin ils reposent
En se larguant sur le terrain rebelle
Ils songeront à leur vie
Demain peut-être elle sera éternelle
Ils tomberont dans l'oubli
Si d'aventure la mort les refuse
Ils reviendront jusqu'au port
Ils boiront le champagne qui fuse
A la santé de leurs morts
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