
Bijlage I 

WOB-besluit 

Overzicht van documenten die betrekking hebben op de oefening Flintlock 2013. 

Datum Onderwerp Artikel WOB 

10-05-12 Verslag IPC Flintlock 07-09-2012 openbaar 

23-07-12 Verslag MPC Flintlock openbaar 

dec. 12 Verslag FPC Flintlock openbaar 

11-01-13 Oefenorder Flintlock 2013 + bijlagen openbaar 

27-01-13 Rapportage 01 Flintlock 2013 inzake oefning Flintlock + bijlagen openbaar 

03-02-13 Rapportage 02 Flintlock 2013 inzake oefening + bijlagen openbaar 

03-02-13 Nota aan C-MSO / S3 AGB inzake Flintlock 2013 SITREP 002 openbaar 

10-02-13 Rapportage 03 Flintlock 2013 inzake oefening Flintlock + bijlagen openbaar 

11-02-13 Nota aan C-MSO / S3 AGB inzake Flintlock 2013 SITREP 003 openbaar 

17-02-13 Rapportage 04 Flintlock + bijlagen openbaar 

24-02-13 Rapportage 05 Bilaterale oefening Burkina Faso 2013 + bijlagen openbaar 

25-02-13 Rapportage 01 SNR FL 13 inzake oefening Flintlock + bijlagen openbaar 

25-02-13 Nota aan C-MSO / S3 AGB inzake Flintlock 2013 SITREP 005 + 

bijlage 
openbaar 

03-03-13 Rapportage 06 Bilaterale inzake oefening Burkina Faso 2013 + 

bijlagen 
openbaar 

03-03-13 Rapportage 02 SNR FL 13 inzake oefening Flintlock openbaar 

09-03-13 Rapportage 07 Bilaterale oefening Burkina Faso 2013 + bijlagen openbaar 

21-03-13 Eindevaluatie Flintlock 2013 openbaar 

21-03-13 Eindevaluatie BFA Flintlock 2013 openbaar 

30-03-13 KM NLMARSOF inzake personeel, logistiek etc openbaar 

12-04-13 Aan C-MSO / S3 AGB After Action Flintlock 2013 openbaar 
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Datum: 10 mei 2012 

Onderworn -  verslag IPC Flintlock 07-09 mei 2012 (voor externen) 

Steller 

Introductie: 

07 — 09 mei 2012 vond de Initial Planning Conference (IPC) voor 	nefening Flintlock 2013 (FL13) 

plaats in Nouackchott (Mauritania). DeeInerer vanuit CZSK was f 	i, (gevechtcd-Pun- 

bataljon), CLAS was vertegenwoordigd met 	 (CT) en , 

(DVVO bij KCT). Vanuit DOPSJSO n, 	 I Lite'. III till vet wag a Lac ils ue hoofdpuntelivai, 

IPC. 

Deelnemers: 

De conferentie werd geleid door de US (Joint Special Operatinos Task Force — Trans Sahara, JSOTF-TS) 

en Mauritania. Overige deelnemende landen waren Burkina Faso, Senegal, Niger, Tsjaad, Duitsland, 

Frankrijk, UK, Frankrijk, Spanje, Italie, Canada en Nederland. Nigeria neemt wel deel aan FL13 maar 

was niet vertegenwoordigd. Zoals vooraf al verwacht nam Mali niet deel. 

Programma: 
Het programma bestond uit drie dagen. De eerste twee dagen discussieerden de deelnemers (in 

separate groepen) over operaties, logistiek, het scenario en medische aspecten. De laatste dag stond 

in het teken van het voorbereiden en uitvoeren van de final outbrief voor de Chief of Staff van 

Mauritania. 

Hoofdpunten: 

• Voorafgaand aan / deels gelijktijdig met de oefening Flintlock zal oefening Atlas Accord in 

Mauritania plaatsvinden (tijdsbalk daarover nog niet exact duidelijk). Dit is een luchtmacht-

gedomineerde oefening. Hierdoor kunnen vluchten mogelijk gemakkelijker en goedkoper 

worden uitgevoerd en zijn er meer assets in het gebied. Op dit moment is er vanuit de US/MAU 

organisatie nog geen concrete behoefte uitgesproken aan Nederland vwb luchttransport-

capaciteit. 

• De US/MAU organisatie heeft voorafgaande aan de IPC een Pre-Deployment Site Survey (PDSS) 

uitgevoerd op drie trainingslocaties in het zuiden / zuidoosten van Mauritania. De eerste is nabij 

het plaatsje Kiffa, de tweede ligt oostelijk daarvan bij het plaatsje Ayoun en de derde, zuid-oost 

gelegen in Mauritania ligt bij Nema. Details over de trainingslocaties, de vliegstrips en de 

verblijfmogelijkheden zijn gebriefd en zijn te verkrijgen bij DOPS JSO. In ieder geval geldt dat voor 

alledrie de locaties het landen/opstijgen met C-130 mogelijk is (volgens US standaarden). Op 
Nema kan dat ook met een C-17. 

• Er is sprake van enige dreiging, met name bij de grens met Mali. 2 jaar geleden is er een VBIED 

aanslag geweest op de oostelijke ingang van het kamp in NEMA. De US houden in die regio ook 

rekening met vluchtelingenstromen vanuit Mali. Kortom, het is duidelijk dat er niet echt een idee 

is hoe de situatie in Mauritania de komende maanden gaat ontwikkelen, met name nay de 

onrust in Mali. Dit biedt in ieder geval voldoende aanleiding voor een verzoek aan de MIVD voor 

een dreiginsappreciatie (DA). 

• Volgens de huidige stand van zaken is het de bedoeling dat het strategisch hoofdkwartier in 

Nouakchott of in Nema zal worden ingericht. Dit is een US/MAU aangelegenheid en is vooral 

politiek-strategisch randvoorwaardelijk. In Nema zal een CJSOTF-staf worden opgezet. Hierin 

hebben alle landen zitting, zowel de Afrikaanse als de westerse landen. Op de verschillende 

trainingslocaties komt een klein JOC dat primair zal worden ingevuld door Mauritaniers maar 

waarbij elk land dat op die locatie traint een functionaris dient te leveren (intel, ops, log of 

comms). 



• Het scenario is momenteel nog heel dun. De basis bestaat uit twee landen met een conflict, 

Roodland (noord) en Blauwland (zuid, daar waar de training ook plaatsvindt). In de grensregio is 

er sprake van tribale spanningen, armoede en separatistisch terrorisme dat zich (vanuit 

Roodland) vooral in Blauwland openbaart. 

• Gedurende de eerste dag werd duidelijk dat er al snel spijkers met koppen zouden worden 

geslagen. Al direct werd van de landen verwacht om uit te spreken met welk land ze wilden 

partneren en welke locatie ze prefereerden. NLD gaf aan: KCT met BF op Kiffa en MSO met 

Senegal op Nema. De dag erna verzocht de US/MAU organisatie de landen om aan te geven wat 

de verwachte troepensterkte zou zijn, welke eventuele specialistische capaciteit (bijv medisch) 

de landen dachten in te brengen en wat het land wilde aandragen voor het vullen van de JOC's 

en de CJSOTF. NLD gaf aan: voor de CJSOTF, 2 x Ops, 1 x intel of log en mogelijk lets met Civil 
Military Operations (CMO). Ook gaf Nederland aan te gaan-onderzoeken wat het op medisch 

gebied kan leveren op Kiffa. Vwb de JOC's bleef NLD in lijn met de andere landen wat 

oppervlakkig, er is iig voldoende mogelijkheid om daar invulling aan te geven. Tot slot heeft 

Nederland aangegeven wederom de intentie te hebben om voorafgaande aan FL13 een Pre 
Exercise Training (PET) uit te voeren. 

• Aantal praktische details gedurende de conferentie: 
o Cfm de huidige tijdsbalk zal de oefening plaatsvinden van 20 feb — 9 maart 2013. Hier 

kunnen nog wat wijzigingen in plaatsvinden. 

o Er zijn mogelijkheden om een of meer CIMIC-specialisten mee te nemen voor in de staf. 

o Er zullen medische bijeenkomsten (MEDCAP-achtig) worden georganiseerd op Kiffa en 

Mena. Details hierover volgen later maar inbreng van westerse landen is mogelijk en 
zelfs gewenst. 

o Op de schietbanen kan alleen worden geschoten met small arms en niet worden gewerkt 

met mortieren, rockets en expiosieven. 

Conclusie: 

• De IPC is voor Nederland succesvol verlopen. De huidige stand is dat Nederland twee geschikte 

partners heeft (BF en Sen) waarmee het eerder op een goede manier heeft samengwerkt. 
Uiteraard is dit het beeld van dit moment en kan gedurende het proces nog eea wijzigen. 

• Uiteindelijke samenstelling (voorlopige stand aan het einde van de IPC): 

o Nema 

■ CJSOTF (multinational) 

■ NLD Marine SOF (10 pax) / Sen (38 pax) op Nema 

■ Spa (13 pax) / Mau (25 pax) 

■ US (15 pax) / Fr (15 pax) / Mau (25 pax) 

o Ayoun 

■ Ger (15 pax) / Nigeria (TBD pax) 

■ UK (15 pax) / Can (10-50 pax) / Niger (40 pax) 

■ US (15 pax) / Fr (15 pax) / Mau (25 pax) 

o Kiffa 

■ NLD Army SOF (25 pax) / BF (35 pax) op Kiffa 

■ In (20 pax) / Tsj (31 pax) 

■ US (15 pax) / Fr (15 pax) / Mau (25 pax) 



CJSOTF staf 

(NLD 2 x OPS, 1 

x Intel of log, 

evt CMO 

Voorlopige stand van zaken na IPC FL13 

Way ahead: 

• In de tweede of derde week van juli zal de MPC plaatsvinden, wederom in Nouakchott. De MPC 

zal worden voorafgegaan door een PDSS waaraan de deelnemende landen kunnen deelnemen. 
Dit zal tzt met een calling letter worden verduidelijkt. 

• Afgeleide actiepunten van de IPC (alien onderstaande actiepunten zijn meer gedetailleerd 
verwerkt in de overkoepelende actiepuntenlijst FL13. 

o Inventariseer deelname PDSS en MPC (alien) 
o Inventariseren mogelijkheden medische capaciteit / MEDCAPs (OPCO's / DOPSJSO) 
o Inventariseer mogelijkheden CIMIC (DOPS JSO) 

o Inventariseer verdere RFI's en verstuur deze aan US rep in Mauritania (alien) 

o Opstart planning strat vpl en log (DVVO / Coord OPCO) 

o Opstart poi / strat documenten (DOPS JS(D) 

o Opstart operationele planning & logistiek (Intl medisch) (OPCO's) 
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Datum: 23 juli 2012 

Ondervipm: verslag MPC Flintlock 

Steller 

I ntroductie: 

17 —19 juli 2012 vond de Mid-Planning Conference (M PC) voor de ,-,nfpning  Flintlock 2013 (FL13)  

plaats in Nouackchott (Mauritania). Deelnerr 	r7w tme 	 "---"+-,ste, 
" ' CLAS was vertegenwoordigd rtit b 	 T) er 

/VDET). Vanuit DOPS JSO nam 
	

dee!. in alt versiag staan de hootcipunteri Vdll 

de MPC. 

Deelnemers: 	 

De conferentie werd net als de IPC geleid door de US (Joint Special Operatinos Task Force — Trans 

Sahara, JSOTF-TS) en Mauritania. Overige deelnemende landen waren Burkina Faso, Senegal, Niger, 

Tsjaad, Duitsland, Frankrijk, UK, Frankrijk, Italie, Canada en Nederland. Nigeria, Marokko en Algerije 

namen in tegenstelling tot de IPC dit keer wel deel aan de MPC. De laatste twee landen nemen niet 

actief deel aan de oefening FL13. Net als bij de IPC was er geen vertegenwoordiging vanuit Mali en 

ook Spanje was dit keer niet aanwezig. 

Programma: 

Het programma bestond uit drie dagen. De eerste twee dagen discussieerden de deelnemers in drie 

separate groepen over operationele aspecten (syncmatrix, CJSOTF manning), tactische training 

(detailprogramma) en verplaatsingen & logistiek. Tussendoor waren korte bijdragen over C2, Public 

Affairs en het scenario. De laatste dag stond in het teken van het voorbereiden en uitvoeren van de 

final outbrief voor de Chief of Staff van Mauritania. 

Hoofdpunten: 

• Er zijn geen grote wijzigingen in de planning ten opzichte van de IPC. De Nederlandse bijdrage, de 
trainingslocaties en de samenwerking met Afrikaanse partners is ongewijzigd. 

• De oefening Atlas Accord waar tijdens de IPC al over was gesproken zal nu worden geintegreerd 

in de oefening FL13. Deze luchtmachtgedomineerde oefening biedt mogelijkheden om vluchten 

gemakkelijker en goedkoper uit te voeren. De US heeft net als tijdens de IPC (nog) geen concrete 

behoefte uitgesproken aan Nederland vwb luchttransportcapaciteit. Vanuit Roosendaal zijn 

niettemin de contacten met het EATC opgestart en worden mogelijkheden geinventariseerd. Een 

van de aandachtspunten daarbij is dat het niet zeker is of Nederlandse vliegtuigen kunnen landen 

op de vliegvelden in Mauritania of dat daarvoor nog eerst een verkenning dient te worden 

uitgevoerd. Tweede aandachtspunt is dat Nederlandse vliegtuigen op vliegvelden buiten NAVO-

landen moeten worden beveiligd. 

• De verkenning die voorafgaande aan de MPC zou plaatsvinden was gecanceld. De US plant nu om 

medio eind augustus / begin september een kleine 'US only' verkenning uit te voeren. Er is hierbij 

geen plek voor andere landen maar wel ruimte voor het inbrengen van vragen (RFI's). Er wordt 

nog gespeculeerd over een verkenning medio december (rondom de FPC), maar dit is nog niet 

zeker. Net niet uitvoeren van een verkenning is niet wenselijk maar anderzijds ook geen 

showstopper. 

• Het strategisch hoofdkwartier zal in Nouakchott worden ingericht. Dit is een US/MAU 

aangelegenheid en is vooral politiek-strategisch randvoorwaardelijk. In Nema zal een CJSOTF-staf 

worden opgezet. De manning hiervoor heeft op de eerste dag plaatsgevonden waarbij de 

voornaamste functies (chief / deputy) al waren ingevuld door US en MAU. Nederland wilde 

insteken op een koppeling met civiel-militaire operaties (CIMIC) en bood op een Civil Military 
Operations (CMO) functionaris, een Current Ops functionaris en een Future Ops functionaris. 

Nederland heeft de volgende functies verkregen: 



• 

Intern Gebruik Defensie / Buitenlandse Zaken 

o Een Future OPS CMO Planner 

® Niveau Maj / Kap, verdere kwalificaties iom DOPS JSO —1 CIMICbat 

o Een JOC Nema Current Ops functionaris 

• Niveau SM/Adj of LT/Kap, in te vullen door CZSK 

o Een Future Ops functionaris (er is voor NLD een extra functie gecreeerd om naast de 

twee andere FUOPS functionarissen van onze partnerlanden Senegal en Burkina Faso te 

werken). 

® Niveau Kap, in te vullen door CLAS 

• Er zijn weinig vorderingen gemaakt met het scenario, geen nieuwe ontwikkelingen sinds de IPC. 

Het scenario wordt de komende periode verder ingevuld door de oefenleiding (EXCON), dat is 

samengesteld uit US en MAU. De EXCON zal tijdens de oefening ook zorg dragen voor de injects. 

• Voor de communicatie tussen de verschillende trainingslocaties (Nema, Ayoun & Kiffa) zullen de 

eenheden gebruik maken van HF. Verder zal er ook gebruik worden gemaakt van het internet om 

berichten te versturen. De communicatie op de trainingslocatie zal worden gedaan met VHF. Als 

landen willen communiceren met hun eigen thuisbasis zal dat zelf moeten worden georganiseerd 

(HF / Satcom). 

• Een aantal landen (CAN, GER, UK) overwegen in navolging van de Nederlanders om ook een PET 
uit te gaan voeren. 

• De tactische training zal bestaan uit drie blokken: patrolling, Civil Military Operations & raid. In de 

tactische groepen is gesproken over de detailplanning daarvan. De raid wordt afgesloten met een 

live fire exercise (scherpe munitie), mits de Afrikaanse eenheid voldoende kwaliteit heeft laten 

zien. 

• Het medische plan voor eigen troepen is kort besproken. De voornaamste ziekte in Mauritania is 

malaria en dit kent een piekmoment tijdens de oefening FL13 ivm klimatologische 
omstandigheden in die periode. Zowel CLAS als CZSK nemen een AMVer mee gedurende de PET 

en FL13. Verder zorgt Mauritania voor minimaal een ambulance per trainingslocatie en is er een 

CASEVAC (C130) mogelijkheid naar NEMA Role 2. In geval van zwaargewonden vliegt de CASEVAC 

direct naar Madrid. Vandaar uit kan evt verdere transportatie richting Nederland plaatsvinden. 
Bij risicovolle oefeningen (de life fire raids) overweegt de US om de CASEVAC al stand by in te 

brengen. 

• Aantal praktische details gedurende de conferentie: 

o Cfm de huidige tijdsbalk zal de oefening plaatsvinden van 20 feb — 9 maart 2013. De 

planning kan nog wijzigen, maar dit is de stand van zaken na de MPC: 
• 15-17 feb: 	inbreng westerse eenheden 
• 18-19 feb: 	inbreng Afrikaanse eenheden 
• 20 feb: 	 openingsceremonie 
• 21 feb — 8 maart: oefening FL13 

• 8 maart: 	VIP-dag 

• 9 maart: 	Closing ceremony 

o De planning voor de jaarlijkse Senior Leadership Symposium (SLS) is nog niet opgestart. 

Het is wel de bedoeling dat deze weer gaat plaatsvinden. 

o Binnen enkele weken zullen de US formats voor rapportages naar de deelnemende 

landen versturen. 

POCs: 

• LTC Dave Stock US Admin / POC voor de confPrenties 
	

I, lokaal nr: 

wordt bijgestaan door 

, Dep J3 SOCAF, TF I rdria.JaluQi a lee 	e,,GLA 1J101111,...1 V•-•-r SOCAF, 

Intern Gebruik Defensie/ Buitenlandse Zaken 



Intern Gebruik Defensie / Buitenlandse Zaken 

a nkle, Joint Special Operation Task Force — Trans Sahara, Operations Officer 

• iil Affairs Operations at SOCAF. Stuttgart. 

or 
Ininr 	 pc' CILIVI I I aor■ rug LC 	I r el 115 Sahara, Operations Officer 

Conclusie: 

• De MPC is voor Nederland succesvol verlopen. De huidige stand is dat er voor Nederland geen 

grote wijzigingen zijn vwb de locaties, de partners en de opzet. Qua aantallen Nederlandse 

trainers is er momenteel als volgt bijgesteld: 

o CZSK: 

• 1 team, overhead, support, AMV'er, CJSOTF manning (ongeveer 10-15 pax) 
o CLAS: 

• 1 team+, overhead, support, AMV'er, CJSOTF manning (ongeveer 15-20 pax) 

• De andere deelnemende landen kennen eveneens geen grote wijzigingen ten opzichte van de 

IPC. 

Way ahead: 

• De FPC staat voorlopig gepland voor dinsdag 11 t/m donderdag 13 december 2012. 

• Aanleveren details mbt trainings (indien van toepassing), voorlopige behoefte benodigde 

middelen en voorlopige logistieke Iijsten dzv CLAS en CZSK aan POC tactische trainingsorganisatie 
en logistieke POC. 

• Richtinggevende aanwijzing dzv DOPS JSO medio aug / sept 

Intern Gebruik Defensie/ Buitenlandse Zaken 



Datum: december 2012 

Onderwerp: verslag FPC Flintlock 

Steller: DOPE 

Introductie: 

11-13 december 2012 vond de Final Planning Conference (FPC) voor de oefening Flintlock 2013 

(FL13) plaats 	Jorlfrkn++ 	 ."‘ 	 vanuit het Commando Zeestrijdkrachten 

(CZSK) waren 	 +, (Maritieme SOF - MARcnr' u-. -ommando 
Landstriidkracht. 
	I ft'. 	"---'-ucsmtarinrriirtd mete 

Vanun... 	 utrectie 	. 
.3peciaie uperaties (DOPS JSU) namiVicu  vim itriu deel. In dit verslag staan de hoofdpunten 

van de RC. 

Deelnemers: 

De conferentie werd net als de MPC geleid door de US (Joint Special Operatinos Task Force — Trans 
Sahara, JSOTF-TS) en Mauritania. JSOTF-TS valt onder US Africa Command (AFRICOM) dat gevestigd 

is in Stuttgart. Overige deelnemende landen waren Burkina Faso, Senegal, Niger, Tsjaad, Nigeria, 

Frankrijk, UK, Frankrijk, Italie, Canada, Spanje en Nederland. Er was geen vertegenwoordiging vanuit 

Australia en Cameroon (beiden observer). Een aantal key spelers van JSOTF-TS en de Duitse delegatie 

was niet aanwezig tijdens de FPC door stakingen op verschillende vliegvelden in Duitsland. Daardoor 

ondervond veel personeel van SOCAFRICA / JSOTF-TS problemen om vanuit Stuttgart naar 

Mauritania te reizen. Uiteindelijk had dit geen grote gevolgen voor het programma. 

Program ma: 

Het programma bestond uit drie dagen. De eerste dag werden de afspraken gemaakt, de 
synchronisatiematrix en de manning list geupdate en het plan doorgenomen in verschillende 
groepen. In de ochtend waren de groepen ingedeeld op thema (Operaties, Logistiek, medisch/Civil 

Military Operations, Communicatie/Public Affairs), in de middag op locatie (Nema (operationeel 

niveau), Nema (tactisch niveau), Kiffa en Ayoun). Zoals ook op de IPC en de MPC bleek de eerste dag 

wederom de belangrijkste dag. De dag erna stond in het teken van het voorbereiden en uitvoeren 
van de ROC drill (Rehearsal of Conops). De laatste dag stond traditiegetrouw in het teken van het 
voorbereiden en uitvoeren van de final outbrief voor de Chief of Staff van Mauritania. 

Hoofdpunten: 

• Er zijn geen grote wijzigingen in de planning ten opzichte van de MPC. De Nederlandse bijdrage 

zal bestaan uit een eenheid op Kiffa (12 pax olv KCT, inclusief tolk), een eenheid op Nema (10 pax 

olv MARSOF, inclusief tolk en CLSK Algemeen Militair Verpleegkundige —AMV) en functionarissen 

op de CJSOTF-staf (lx KCT, lx MARSOF, 2x CMO). De trainingslocaties en de samenwerking met 

Afrikaanse partners is ongewijzigd (KCT — BF — Kiffa en MARSOF — Sen — Nema). Op elke locatie 

zal een soort Joint Operation Centre (JOC) worden ingericht waar in ieder geval de 

functionaliteiten J2, J3, J4, J6 (respectievelijk Inlichtingen, Operaties, Logistiek en Communicatie) 

worden ingevuld. De Afrikaanse landen draaien dit JOC, de westerse landen op de betreffende 

trainingslocatie dienen gezamelijk dezelfde functies in te vullen (dit kan part-time). De concept 

manning documenten zijn klaar. 

• De Mauritaniers willen een overeenkomst wilden met de individuele landen waarin staat dat de 

individuele landen geen claim zullen neerleggen bij Mauritania in geval van een ongeval. 

Specifiek gaat het om het voorbeeld dat een door een Mauritaanse militair bestuurd voertuig 

betrokken raakt bij een ongeval waarbij inzittenden van de partnerlanden gewond raken. 

Mauritania wil dan voorkomen dat er een claim door het betreffende partnerland bij Mauritania 

wordt ingediend. In Nederland zal DOPS JSO dit oppakken met de Dienst Juridische Zaken (DJZ) 

om te bezien of Nederland hier in mee gaat en zo ja, op welke wijze (op welk niveau ligt dit?). Bij 
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navraag bij DJZ bleek dat dit geen uitzonderingsgeval is, dit soort verzoeken zijn in het verleden 

vaker neergelegd. Wordt vervolgd. 

• De medische keten tijdens FL13 in Mauritania is uitgebreid besproken en zal worden opgenomen 

in de oefenorder. De Mauritaniers zetten ambulances is op elke trainingslocatie (met US 

materiaal). Voor de afvoer met de Medevac zijn verschillende opties. Ten eerste heeft Canada 

twee helikopters beschikbaar gesteld die in Nema zijn gestationeerd maar elke dag ontplooien 

naar een van de trainingslocaties (op basis van de aard van de oefeningen die wordt uitgevoerd). 

Ten tweede ontplooit het SOCCET (Evacuation Team) en het SOST (Surgical Team) van de US op 

het moment als er op de trainingslocatie een LFX plaatsvindt. Ten derde, als er een gewonde valt 

op een trainingslocatie waar nog geen afvoercapaciteit is ontplooid, zorgt de CJSOTF medical 

planner voor de Medevac. Het inzetmiddel is afhankelijk van de verwonding. De vluchttijd van 

Kiffa naar Nema is ongeveer 1:45. Dit betekent dat binnen twee uur Damage Control Surgery 

(cfm V26) in de eerste twee opties kan worden gehaald. Verdere details zullen worden gedeeld 

met de J4 Med en worden opgenomen in de Oefenorder. 

• De Senior Medic (zie gegevens beneden) van 10th SFG zal bij aanvang van de oefening een 

medisch document verspreiden naar al het medisch personeel op uitvoerend niveau (voor ons 

AMV'er en Medics). In het document staat alle benodigde informatie, zoals de formats van de 9-

liner / MIST die worden gehanteerd voor de medische berichtgeving, telefoonnummers / 
bereikbaarheid, locatie Helicopter Landing Sites (HLS) / vliegvelden etc. 

• De voornaamste ziekte in Mauritania is malaria en dit kent een piekmoment tijdens de oefening 
FL13 ivm klimatologische omstandigheden in die periode. 

• Er is een kopie verkregen van de Public Affairs Officer (PAO) plannen en de key messages. Dit is 

een conceptversie maar de PAO verwacht dat deze alleen nog op details kunnen wijzigen. Verder 
is de PAO duidelijk gemaakt dat Nederland niet actief wil deelnemen aan PAO-berichtgeving (bijv 

dmv interviews) en dat de Nederlandse militairen niet 'identificeerbaar' in beeld mogen komen. 
Dit is een afspraak die de PAO overigens met meerdere landen heeft gemaakt, dus niet 

ongebruikelijk. De PAO houdt Nederland (via DOPS JSO) op de hoogte van de PAO-planning. De 

key messages en de planning zal DOPS JSO overdragen aan de Directie Communicatie (DCo), 

aangezien DCo voorafgaande aan FL13 (beperkt) proactief berichten wil verspreiden. De 
berichtgeving van DCo zal voorafgaande aan verspreiding worden voorgelegd aan DDOPS. De US 

PA zullen tijdens FL13 ook gebruik maken van social media. 

• Op Comms gebied is het voornaamste dat er tijdens de oefening zal worden gecommuniceerd 

middels High Frequency (voice en data tussen trainingslocaties), Very High Frequency (op de 
trainingslocatie) en internet. Dit rollen de Mauritaniers uit (men behulp van de US). De aansturing 

van de CJSOTF naar de SOTG's verloopt via deze middelen. In de praktijk betekent dit dat het 

CJSOTF-personeel werkt op (eigen) stand alone computers. De berichten worden vanuit CJSOTF 

overhandigd aan een soort Mauritaans Comcen die zorg draagt voor het versturen naar het 

Comcen van de betreffende trainingslocatie. De rubricering van de communicatie tijdens FL13 is 

niet hoger dan UNCLASS / FOUO (vgl met Ongeclassificeerd / Intern Gebruik Defensie). Landen 

zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar het eigen land. 

• De US willen graag zsm meer inzicht over de VIPs die van plan zijn de oefening FL13 te bezoeken. 

De VIP-dag (inclusief demonstratie en diner met mede-VIPs) vindt plaats op 8 maart, de closing 

ceremony op 9 maart. De VIPs hebben de keuze om beide dagen te komen of alleen op de 

closing ceremony. Er is beperkt plek voor VIPs dus personeel daaromheen (HOT/ADC, etc), dus 

het verzoek van de US om dat te minimaliseren. De VIPs dienen zelf (commercieel) te verplaatsen 

naar Nouakchott, waarna ze dzv de US zullen worden gevlogen naar Nema. Aangezien er in 

Mauritania nog wel eens problemen zijn met de bagage wordt aangeraden om tenue voor diner 

op de man mee te nemen. De VIP zal blijven op Nema, er is geen mogelijkheid om door te reizen 

naar een van de andere trainingslocaties. Na afloop draagt US weer zorg voor terugverplaatsing 

naar Nouakchott. POC VIPs is Cdr Dan O'shea (details hieronder), van de VIPs die naar FL13 

komen wil hij graag de verplaatsingsinformatie en een korte biografie. 



• tijdsbalk: Cfm de huidige tijdsbalk zal de oefening plaatsvinden van 20 feb — 9 maart 2013. De 

planning kan nog wijzigen, maar dit is de stand van zaken na de MPC: 

® 14-17 feb: 	inbreng KCT/MARSOF/Cimic in Mauritania. 

® 17-19 feb: 	inbreng Afrikaanse eenheden 

® 20 feb: 	 openingsceremonie 

■ 21 feb — 8 maart: oefening FL13 

® 8 maart: 	VIP-dag 

■ 9 maart: 	Closing ceremony 

o De planning voor de jaarlijkse Senior Leadership Symposium (SLS) is nog niet opgestart. 

Het is wel de bedoeling dat deze weer gaat plaatsvinden. Dit wordt niet meer als 

onderdeel van FL beschouwd, maar als een separaat onderdeel. LTC Ted Handler zal de 

berichtgeving daarover naar DOPS ISO doorzetten. Details op dit moment nog onbekend. 
o IPC FL14 die zal plaatsvinden in Niger staat gepland van 9-11 april 2013 in Niamey 

(hoofdstad van Niger). 

POCs: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Conclusie: 

De FPC is voor Nederland prima verlopen. De huidige stand is dat er voor Nederland geen grote 

wijzigingen zijn vwb de locaties, de partners en de opzet. Voornaamste actiepunt ISO is het uitzoeken 
van het verzoek van de Mauritaniers mbt claims. 

Way ahead: 

• Oefenaanwijzing dzv DOPS ISO zsm afronden en verspreiden. 

• Overeenkomst Mauritania mbt claims 

• Medische PPT opvragen bij Capt Amanquah en doorzetten naar OPCO's 

• Medische keten Mauritania verspreiden, opnemen in DOPS ISO order en relevante elementen 

(laten) opnemen in OPCO-orders. Medische ketens BF / SEN dzv eenheden (iom J4 med) 

• VIPs identificeren (dzv ISO, KCT en MARSOF) en informeren VIP POC 

• Updaten 	 en 	 wijzigingen manning list en sync matrix 



Ministerie van Defensie 

OEFENORDER FLINTLOCK 2013 

Refertes:  
A. Note CDS aan Mindef Verzoek tot toestemming deelname zonder SOFA aan 

de Oefening Flintlock 2013 
B. 20120510.UNCLASS.Verslag IPC FL13 
C. 20120723.UNCLASS.Verslag MPC FL13 
D. 20121214.UNCLASS.Verslag FPC FL13 
E. 20120621. UNCLASS.Verslag tussentijdse vergadering FL13 
F. MIVD Dreigingappreciatie 
G. SOCAF Flintlock 13 Medical Presentation 
H. MC 0437/2 NATO Special Operations Policy 

BUlagen:  
M: Media richtlijnen 
Z: Verzendlijst 

1) TOESTAND 
a) Sinds 2005 wordt de oefening Flintlock georganiseerd door US Special 

Operations Command Africa (SOCAFRICA), meer speciflek Joint Special 
Operations Command Trans-Sahara CISOTF-TS). De oefening Flintlock is 
onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de Verenigde Staten 
een aantal landen in de Trans-Sahara, het zogenaamde Trans-Sahara 
Counterterrorism Partnership (TSCTP). Het samenwerkingsverband tussen 
de VS en de Afrikaanse landen beheist naast de oefening Flintlock ook 
nog enkele andere militaire en civiele programme's. Nederland is alleen 
betrokken bij de oefening Flintlock. 

a) De doelstellIng van de oefening Flintlock is om de militaire 
interoperabiliteit tussen Noord-Amerikaanse (US/CA), Europese en Trans-
Sahara (TS) landen (ALG, BFA, CHAD, MAU, MAR, NIG, SEN, TUN) te 
vergroten, de capaciteiten van de TS landen te vergroten en am 
langdurige relates op te bouwen. Door het vergroten van de capaciteiten 
en de opgebouwde kennis, ervaring en netwerken worden de TS landen 
beter in staat gesteld het terrorisme in de regio effectief te bestrijden. 

b) Nederland neemt sinds 2007 deel aan oefening Flintlock met het Korps 
Commandotroepen (KCT) en Maritieme SOF (NLMARSOF). In februari 
2012 is de oefening Flintlock die dat jaar in Mali zou plaatsvinden, 
afgelast door SOCAFRICA. 

c) In 2013 vindt de oefening Flintlock pleats in Mauritania. 
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2) OPDRACHT 
Neem met detachementen van het KCT en MARSOF deel aan de oefening 
FL13 van medio 17 januari tot en met 9 maart 2013. Voer in het eerste 
gedeelte twee Pre Exercise Trainings (PET) uit in Senegal en Burkina Faso, 
gevolgd door het door de ISOTF-TS geleide trainingsprogramma in 
Mauritania. Voer met een KCT-detachement gedurende de gehele 
trainingsperlode een bilaterale training uit met troepen van Burkina Faso. 

Het doel van de oefening is het opdoen van kennis en vaardigheden op het 
gebied van een primaire SOF-tank: Military Assistance, het verbeteren van de 
samenwerking met Internationale SOF-partners en het vergroten van de 
Situational Awareness op het Afrikaanse continent. 

3) UITVOERINQ 
Oogmerk 
De oefening FL13 biedt uitstekende mogelijkheden am met Internationale 
partners en Afrikaanse landen te trainen en te oefenen. Voor de Nederlandse 
SOF is dit een uitstekende mogelijkheid om meer inzicht te krijgen hoe de 
verschillende landen invulling geven aan een van de drie hoofdtaken van 
SOF: Military Assistance. Ten tweede biedt de oefening uitstekende 
mogelijkheden am onder andere klimatologische, culturele en geografische 
omstandigheden te oefenen. Ten slotte wordt door deze oefening het 
Internationale netwerk uitgebreid en doet een aantal officieren en 
onderofficieren ervaring op in het werken in een Internationale staf (met 
Noord-Amerikaanse, Europese en Afrikaanse partners). 

a) Operatieconcept 
i) Algemeen 

(1) De oefening FL13 loopt van 17 januari t/m 9 maart 2013 en 
bestaat uit vijf componenten: 
(a) De eerste en de tweede component zijn de twee Pre-Exercise 

Trainings (PET). Het KCT voert een PET uit met troepen uit 
Burkina Faso van media 17 januari tiff) media 15 februari in 
Burkina Faso. MARSOF voert in diezelfde periode een PET uit 
in Senegal met Senegalese troepen. 

(b) De derde component is de de daadwerkelijke oefening FL13, 
deze vindt plaats In Mauritania, van 20 februari t/m 9 maart. 

(c) De vierde component is de bilaterale oefening die het KCT 
gedurende de hele trainingsperiode (media 17 januari t/m 9 
maart) uitvoert In Burkina Faso met troepen uit Burkina Faso. 

(d) Tot slot organiseert 350TF-TS een Senior Leadership 
Symposium (nog niet geagendeerd). 

ii) Concept NLD deelname 
(1) Pre Exercise Training 

Tijdens de PET warden de eenheden van Burkina Faso en Senegal, 
in hun eigen land, door Nederlandse eenheden opgewerkt tot het 
niveau dat is vereist am de Squad Tactical Exercise (STX) in 
Mauritania uit te kunnen voeren. Daarnaast fungeert de PET als 
een selectieperiode. De PET sluit aan op de oefendoelstellingen 
van FL13 (Patrolling, Raid & Civil Military Operations). 

(2) Squad Tactical Exercise (STX) 
Deze STX vindt in zijn geheel plaats in Mauritania en bestaat uit 
3 weken. De focus van de oefening ligt op het oefenen met de 
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Joint Spectate Operaties Afrikaanse partnerlanden op drie gebieden: Raid, Patrolling en 

Civil Military Operations (CMO). Daarnaast zal door zorg van 
JSOTF-TS een CJSOTF warden opgezet waarin zowel Westerse als 
Afrik-aanse landen zitting nemen. 

(3) Bilaterale oefening KCT - Burkina Paso 
Op verzoek van Burkina Faso vindt er een bilaterale oefening 
plaats met eenheden van het KCT en Burkina Faso. De oefening 
verloopt gelijktijdig met de PET en FL13 en is gericht op het 
gezamenlijk oefenen op niveau 1/2. De onderwerpen die warden 
behandeld bij de bilaterale oefening komen op hoofdlijnen 
overeen met de onderwerpen van de STX van FL13 in Mauritania. 
Voor de bilaterale oefening in Burkina Faso is een verkenning 
uitgevoerd in week 45. 

(4) Senior leader Symposium 
Na de oefening FL13 vindt op een nader te bepalen moment de 
SLS plaats. De doelstelling van de SLS is om vertegenwoordigers 
van TS landen en Europese partnerlanden samen te brengen en te 
praten over regionale veiligheidsvraagstukken. Het symposium 
kent een zogenaamde inter-agency benadering, waarbij niet 
alleen vertegenwoordigers van de defensiestaven, maar ook van 
de ministeries van Bultenlandse zaken en inlichtingendiensten 
gewenst zijn. De SLS valt voor het eerst dit jaar niet semen met 
het organiseren van de oefening Flintlock. DOPS JSO wordt 
separaat over het doorgaan en evt details geinformeerd door 
SOCAFRICA. 

iii) Tijdbalk: 
(a) 7 mei t/m 9 mei 2012: 

	
IPC te Nouakchott (MAU) 

(b) 17 juli t/m 19 juli 2012: 
	

MPC te Nouakchott (MAU) 
(c) 11 dec t/m 13 dec 2012: 

	
FPC te Nouakchott (MAU) 

(d) 14 jan t/m 21 jan 2013: 	verpiaatsing pers & log 
(e) 17 jan t/m 9 maart 2013: 

	
Bilaterale oef KCT - BF 

(f) 17 jan t/m 15 feb 2013: 
	

PET te BF en Senegal 
(g) 15 feb t/m 19 feb 2013: 

	
IT verpl pers en log 

(h) 20 feb 2013: 
	

Openingsceremonie FL13 
(I) 21 feb t/m 8 maart 2013: 	oefening FL13 in MAU 
(j) 8 maart 2013: 
	

VIP-dag FL13 
(k) 9 maart 2013: 
	

Closing ceremony FL13 
(I) 9 maart t/m 14 maart: 

	
terugverplaatsing 

(m)TBD 2013: 
	

SLS 

b) Deelopdrachten 
i) DOPS/350 

(1) Levert Projectofficier voor FL13. 
(2) CoOrdineert communicatie met projectorganisatie van JSOTF-TS 

over deelname planningconferenties en RFI's. 
(3) Stemt de deelname aan FL13 af met HDAB. 
(4) Stemt de deelname aan FL13 af met IMS / relevante DEFATs. 
(5) Stemt de deelname aan FL13 af met BZ. 
(6) Stemt de deelname aan FL13 met de relevante DOPS afdelingen. 
(7) Coordineert de note voor toestemming van Mindef tot oefenen 

zonder SOFA (waiver) tbv BFA en Mauritania aan de Minister met 
DAOG. 

(8) CoOrdineert en stemt het mediabeleid af met Directie 
Communicatie. 

(9) Vraagt een dreigingappreciatie SEN, MAU en BF aan bij MIVD. 
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(10) Onderhoudt contact met de consulaire vertegenwoordigers of 
geaccrediteerde vertegenwoordigers van SEN, MAU en BF 

(11) Coordineert NLD deelname aan SLS. 
(12) Coordineert NLD deelname aan VIP dag. 
(13) Coordineert Nederlandse deelname buiten het SOF-domein 

(MIVD, CIMIC). 

ii) CLAS 
(1) Treedt op als coordinerend OPCO op logistiek gebled. 
(2) Draagt zorg voor het organiseren van de strategische 

verplaatsingen. 
(3) Levert de Senior National Representative (SNR) tijdens FL13. 
(4) Levert KCT ploegen en Stafcapaciteit. 
(5) Stelt Technical Agreements op met BF. 
(6) Bereidt voor en voert uit de PET in BF 
(7) Bereidt voor en voert de bilaterale oefening in BF 
(8) Bereidt voor en voert uit de STX in MAU. 
(9) Geeft Oporder uit tbv KCT Detachement. 
(10) Onderhoudt contact met de consulaire vertegenwoordigers of 

geaccrediteerde vertegenwoordigers van SEN, MAU en BF 
(11) Betrekt deelnemers buiten SOF-domein (MIVD, CIMIC) in 

logistieke plan. 
(12) Draagt zorg voor de totstandkoming van de benodigde 

Technical Agreements 

iii) CZSK 
(1) Levert MARSOF teams en stafcapaciteit. 
(2) Draagt zorg voor logistieke capaciteit iom met CLAS. 
(3) Draagt zorg voor uitvoeren niet-strategische verplaatsingen en 

coOrdineert deze verplaatsingen met CLAS, 
(4) Bereidt voor en voert uit de PET in SEN. 
(5) Bereidt voor en voert uit de STX in MAU. 
(6) Stelt Technical Agreements op met Senegal. 
(7) Geeft Oporder uit tbv MARSOF detachement. 

c) Coordinerende bepalingen 
0 De formeringslocatie is MOB-complex Rucphen. 
ii) Individuele aanvragen dienstreis voor bezoekers door middel van 

DIDO. 
iii) Atte deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Paspoort (6 

maanden geldig na terugkeer), visa voor desbetreffende landen, 
MFSC, Security clearance (Secret) en Vaccinatie Boekje. 

iv) Tenue 
(1) Net gevechtstenue is ter beoordeling van de detachements-

commandant en is afgestemd op de klimatologische omstandig-
heden. 

(2) Civiel tenue wordt alleen gedragen indien er geen dienst-
verplichtingen zijn of na goedkeuring van de detachements-
commandant tijdens uitvoering van dienstverplichtingen. 

v) Tolken 
(1) CLAS en CZSK zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van 

tolken. Indien deze capaciteit betrokken wordt vanuit de TS 
landen dient dit opgenomen te worden in de TA. 

vi) Media 
(1) De media lijn van woordvoering zoals opgesteld in bijlage M dient 

in acht genomen te worden. 



(2) NLD zal niet deelnemen aan de media momenten en de NLD 
deelnemers zullen warden afgeschermd van de pers. 

(3) NLD zal niet deelnemen aan het publiceren van materiaal op een 
Flintlock weblog. 

vii) Force protection 
(1) In beginsel zijn de gastlanden (SEN, BFA, MAU verantwoordelijk 

voor de force protection, 
(2) In verband met de verhoogde dreiging in delen van Mauritania 

moet rekening warden gehouden met verscherpte maatregelen. 
Deze kwestie is onderdeel van de door de VS uitgevoerde 
verkenning eind augustus / begin september 2012. Mededelingen 
daarover volgen (waarschijnlijk tijdens de FPC). 

viii) Status 
(1) NLD heeft een meerjarige SOFA met Senegal. Tussen NLD en 

Burkina Faso en Nederland en Mauritania bestaat geen SOFA. Dit 
houdt in dat NL militairen bij vermeende strafbare felten ander de 
jurisdictie van het betreffende land vallen. Om de risico's zo veel 
mogelijk te beperken is het de deelnemers niet toegestaan te 
passagieren en dienen verplaatsingen, al dan niet met voertuigen 
buiten een militaire locatie, zonder een host nation begeleider, tot 
een absoluut minimum te warden beperkt. 

(2) Aan BF en Mauritania heeft Nederland via diplomatieke kanalen 
een note gestuurd waarin op basis van het verdrag van Wenen 
om immuniteit wordt verzocht. In verband met de korte notice is 
de landen verzocht om een kennisgeving van ontvangst en niet 
een formeel antwoord. 

(3) Met de landen waar een Pre Exercise Training (PET) plaatsvindt 
wordt een afzonderlijke Technical Agreement (TA) opgesteld, 
waarin details mbt training, ondersteuning en financiele afdoening 
vastgelegd warden 

(4) Het bezit van visa is voor Senegal niet benodigd. Het verkrijgen 
van Visa tbv de PET en de bilaterale oefening is benodigd, bij 
voorkeur wordt dit opgenomen in de TA met BFA (dzv CLAS). Visa 
tbv Mauritania is door zorg van eigen OPCO. 

(5) In het kader van de oefening mogen wapens gedragen worden. 
Wapens en munitie dienen buiten een militaire locatie gescheiden 
te warden vervoerd. 

ix) Zelfverdediging 
(1) Het aanwenden van geweld ter zelfverdediging is toegestaan. 

Nadere richtlijnen hieromtrent zijn vastgelegd in IK 2-15 
"Instructiekaart geweidgebruik bij zelfverdediging". IK 2-15 Is van 
toepassing verklaard op de oefening "Flintlock 2013". Deze 1K is 
bedoeld ter bescherming van personen van de eigen eenheid en 
van andere eenheden die deelnemen aan dezelfde oefening. Deze 
IK staat de verdediging van goederen echter niet toe. 

x) Versiaglegging en rapportage 
(1) SNR rapporteert wekelijks aan DOPS/JSO middels CDS Sitrep-A. 
(2) Tijclens de PET fase rapporteren beide detachements-

commandanten wekelijks aan DOPS/JSO middels CDS Sitrep-A. 
(3) Beide detachementcommandanten maken een verslag en leveren 

dit aan bij SNR. SNR stelt een totaalverslag op. 

4) LOGISTIEK  
a) Algemeen 

i) Kosten voor de klassen I t/m V komen ten laste van de deelnemende 
(Europese) landen. Dear waar mogelijk warden zaken via ACSA 
overeenkomst verrekend. 
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I) Klasse I 
(1) Mauritanie 

(a) Voeding en water dzv US, verrekening middels ACSA 
overeenkomst. 

(2) Burkina Faso 
(a) Voorziening van voeding en water worden opgenomen in de 

TA. 
(b) Aanvullende voeding dmv voorschot. 

(3) Senegal 
(a) Voeding en water worden door eenheid zeif aangeschaft. 

ii) Klasse II/IV 
(1) Mauritania 

(a) Opvoer vanuit Nederland 
(2) Burkina Faso 

(a) Opvoer vanuit Nederland 
(3) Senegal 

(a) Opvoer vanuit Nederland 
iii) Klasse III 

(1) Mauritanie: 
Klasse III wordt verzorgd door US. 

(2) Burkina Faso 
Afspraken hierover opnemen in TA. 

(3) Senegal 
Afspraken hierover opnemen in TA 

iv) Klasse V 
(1) Mauritanie 

(a) BFA krijgt klasse V verstrekt door US. 
(b) SEN krijgt kiasse V verstrekt door US. 
(c) NLD draagt zorg voor opvoer eigen kiasse V. 

(2) Burkina Faso 
(a) Munitie zal middels luchtvracht opgevoerd worden. 
(b) Munitie aan BF door NLD opnemen In TA 

(3) Senegal 
(a) Munitie zal middels luchtvracht opgevoerd worden. 
(b) SEN voorziet in zeif in munitie voor eigen eenheden. 

v) Transport 
(1) Algemeen 

(a) Inhuur van lokale transportcapaciteit dzv DVVO. 
(b) Er wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van transport 

dat lokaal ter beschikking wordt gesteld. 
(c) Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale 

chauffeurs. 
(2) Burkina Faso 

Inhuur van lokale voertuigen. 
(3) Senegal 

Inhuur van lokale voertuigen. 

c) Personeelslogistiek 
i) Geneeskundige verzorging 

(1) Algemeen 

(a) Voor geneeskundige ondersteuning wordt teruggevallen op 
ZHKH aangevuld met de organieke medische keten. De 
gedetailleerde medische keten is dzv DOPS J4Med en CLAS 
G4Med afgestemd met de OPCO's en dient to worden 
opgenomen in de operatieorders van de eenheden. Medische 
keten op hoofdlijnen: 
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(I) CLS, AMV en AMA (deze laatste indien van toepassing) 
(dzv OPCO) 

(ii) Role II; 
1. SEN: Dakar (FRA), Afvoer per arnbulance near 

ziekenhuis. Voor details zie order CZSK MARSOF. 
2. BF: Afvoer per ambulance near ziekenhuis in Bobo 

Dioulasso of Ouagadougou (RE). Voor details zie order 
OAS KCT. 

3. MAU (zie referte G): 
a. Afvoer dzv Mau ambulance (voorzien van US 

materiaal) roar HLS / vilegveld voor verdere 
afvoer. 

b. afvoer dzv Canadese CH146 (gestatloneerd in 
Nema, wordt op dagelijkse basis ontplooid op 
basis van analyse van oefenactiviteiten op 
verschillende trainingslocaties). 

c. Afvoer door US SOCCET SOST (zie referte G, 
middelen worden ontplooid igv LFX hoog-risico 
activitelten). 

d. Behandeling In NEMA door SOST / SOCCET (zie 
referte G). 

(iii) Role III: 
1. Verdere afvoer iom AECC 
2. Mau: 

a. Madrid / of nader door AECC to bepalen 
b. Evt afvoer dzv ISOS op initiatie van AECC. 

kostenverrekening op basis daarvan dzv co&- 
dinerend OPCO. 

(iv) Role IV: CMH Utrecht. 
(b) Medische repatriering coordineren met de SMO FL13 in 

overleg met SNR FL13. 
(c) De CDS aanwijzing A-475 is van toepassing op F113. 

Medische huip vOor de lokale bevolking (MEDCAP) wordt niet 
gezien als een militaire teak, alleen noodhulp is toegestaan. 

(d) Voor wat betreft de medische voorbereiding van deelnemers 
aan FL13 is het gestelde in de CDS aanwijzing A 700 van 
toepassing. Medisch gezien betekent dit: het basis 
vaccinatlepakket toegediend hebben gekregen en minimaal 
dental fitness klasse 2 zijn gesaneerd. 

(0) Tevens moot het personeel een aanvullend vaccinatiepakket 
ontvangen en op de hoogte zijn van de aanwijzingen met 
betrekking tot malariaprofylaxe en beschermende 
maatregelen. 

(f) De details met betrekking tot de aanwijzingen vaccinatie, 
malariaprofylaxe en preventieve maatregelen tegen tropische 
infectieziektes kunnen worden geraadpleegd op de volgende 
Intranetpagina: 
http ://intra net.m indef. nl/portaa 1/oo/mgz/operationel 
dheldszore.aspx. 

d) Financien 
i) Vergoedingen op basis van oefentoelage, aanvragen dzv CLAS en 

CZSK 
ii) Ontberingtoelage stellen dzv CLAS en CZSK 
Ili) DETCO CLAS en CZSK wagon financleel voorschot aan. 
iv) Opslag van voorschotten lam HMA indien trainingslocaties geen 

veilige opslagmogelijkheden hebben. 

Defensiestaf 
Joint Speciale Operaties 

Datum 
11 januari 2013 

Onze referentie 
BS Va 14 4)&3. 4)) 



Defensiestaf 
5) BEVEL,VQEMNG EN VERBINDINGEN 

	
Joint Speciale Operaties 

Datum 
1-1 januari 2013 

Onze referentie 
OS for to 



Datum 
11 januari 2013 

Onze referentie 
as 1-40 3 03$, 

Defensiestaf 
Joint Speciele Operaties BI]LAGE M bii Oefenorder Oefenino Flintlock 2013 

MEDIA RICHTLIJNEN BIJ OEFENORDER FLINTLOCK 2013 

Nederland zal niet deelnemen aan de geplande mediamomenten en zal door de 
organisatie, vertegenwoordigd door de Public Affairs Officer (PAO) van 
SOCAFRICA, zo veel mogelijk van de media worden afgeschermd. 

Het is niet uit te sluiten dat er toch op een onverwacht moment een treffen met 
de media plaatsvindt. Blijf beleefd, ga kort in op de vragen en excuseer je. 
Vragen worden beantwoord uitsluitend vanuit het eigen niveau: hier en nu. 
Antwoorden in de toekomst zijn speculatief en het is niet aan ons om die te 
beantwoorden. 

Basislijn van woordvoering: 

FL13 biedt Nederlandse militairen de gelegenheid ervaring op te doen in het 
oefenen met Afrikaanse eenheden, cultuur en taal inbegrepen. Daarnaast 
biedt de oefening gelegenheid zelf en met Amerikaanse en Europese collega's 
te trainen onder Afrikaanse omstandigheden en op oefenterreinen die 
normaal niet voor Nederland toegankelijk zijn. 

Nederland neemt deel aan de oefening FL13 op uitnodiging van de 
Amerikanen. 

Achtergrondinformatie: 

a. Basislijn van woordvoering: 
i. FL13 biedt Nederlandse militairen de gelegenheid ervaring 

op te doen in het opleiden en trainen van Afrikaanse 
eenheden, cultuur en taal inbegrepen. Daarnaast biedt de 

oefening gelegenheid zelf en met Amerikaanse en 
Europese collega's te trainen onder Afrikaanse omstandig-
heden en op oefenterreinen die normaal niet voor 

Nederland toegankelijk zijn. 
ii. Nederland neemt deel aan de oefening FL13 op 

uitnodiging van de deelnemende Afrikaanse landen en de 

US. 

b. Achtergrondinformatie: 

i. Met het oog op de gereedstelling en de inzetbaarheid van 

de Nederlandse Krijgsmacht is het van belang dat de 
operationele eenheden op het juiste niveau worden 
getraind. Voor Special Forces geldt dat zij hun specifieke 

vaardigheden onder realistische omstandigheden moeten 
kunnen beoefenen. Deelneming aan de internationale 

oefening Flintlock moet In dat licht worden gezien. 
ii. Flintlock wordt gepiand door het Africa Command 

(AFRICOM) en uitgevoerd door het Special Operations 



DefenSlestaf 
Joint Speciele Operatles 

Datum 
11 januari 2013 

Onze referentie 
BS to 0v12 d71 

Command Africa (SOCAFRICA). De algemene doelstelling 

van het oefenprogramma is het trainen van het tactische 
en operationete niveau van Afrikaanse-strijdkrachten, het 

vergroten van de samenwerking en de interoperabiliteit 
tussen de landen en het uitbreiden van de capacitelten 
opdat de landen zeif beter in staat zijn terrorisme in de 

regio te bestrijden. 

iii. In organisatorische zin is het Flintlock oefenprogramma 
onderdeel van het Amerikaanse Trans Sahara Counter 
Terrorism Partnership (TSCTP). Het oefenprogramma 
Flintlock is bier een specifiek onderdeel van, 

iv. Nederland heeft vanaf 2007 in wisselende 
samenstellingen en op verschillende locaties deelgenomen 
aan de oefening Flintlock. Initieel met waarnemers en 
later met teams die daadwerkelijk aan de oefening 
hebben deelgenomen. 

v. Flintlock Is een oefenprogramma en geen operatle. De 
oefeningen worden uitgevoerd in wisselende 
samenstellingen. Deelnemende westerse landen zijn: VS, 

VK, SPA, FRA, DUI en ITA. Bij een aantal van deze landen 
is het een standaard-procedure niet actief te 

communiceren over (oefen) activiteiten van speciale 

eenheden. 

vi. Flintlock draagt bij tot capaciteitsopbouw voor 
terrorismebestrijding, al moet het effect hiervan, gezien 
(vooral) de duur en de aard van de trainingsactiviteiten 

niet warden overschat. 



BIJLAGE Z bil oefenorder oefenino Flintlock 2011  

VERZENDLUST 

Intern: 
1. DDOPS 
2. PDDOPS 
3. CS DOPS 
4. 32 
5. 33 
6. 34 MED 
7. 35 
8. 38 
9. LEGAD 
10. 350 

Defensiestat 
Joint Speciale Operaties 

Datum 
11 januari 2013 

Onze referentle 
BS 'tpli Gala di, 

Extern: 
11. CDS 
12. DDAOG 
13. I-IDAB 
14. DJZ 
15. IMS 
16. CLAS SPECOPS 
17. C-KCT 
18. CZSK N-SPECOPS 
19. C-MARSOF 



RAPPORTAGE 01 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINT LOCK 
PET Burkina Faso 
dd 17-01 t/m 26-01-2013 

Refertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Instructieorder 017/13 	Korps Commandotroepen 
Ciesorder 002/13 	 105 Cotrcie 

Bijlage A: First Impression 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 

Datum: 
27-01-2013 

FLINT LOCK 2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in het eerste en vierde component. Deze componenten 
behelzen de PET ter voorbereiding op de derde component (MRT) en de 
bilaterale oefening, beiden gelijktijdig uitgevoerd op Camp Coulibaly in Bobo 
Dioulasso, Burkina Faso; 

b. Deze rapportage richt zich op de periode van 17 jan t/m 26 jan 2013 en 
omvat oa het kwartier maken en de eerste dagen van de daadwerkelijke 
training die op 22 jan is aangevangen; 

c. De eerste week van de oefening is verlopen cfm de gemaakte afspraken en 
planning (oa logistiek en lesprogramma). Er hebben zich geen 
bijzonderheden voorgedaan die van grote invloed waren op het verloop van 
de oefening; 

d. De ontvangst in Ouagadougou (C-Landmacht) en in Bobo Dioulasso (C-25 
Para Regiment) was professioneel en zeer vriendelijk, de indruk is dat de 
Burkanibe er binnen hun (zeer beperkte) mogelijkheden alles aan gedaan 
hebben om zo goed mogelijk voorbereid te starten aan de training. Tevens is 
er alles aan gedaan om aan onze wensen en richtlijnen (nav de uitgevoerde 
verkenning en opgenomen in de TA) invulling te geven; 

e. De contacten met de NLD ambassade in Ouagadougou zijn zeer goed, er is 
wekelijks meerdere malen contact over het verloop van de oefening en de 
veiligheidsituatie in Burkina Faso; 

f. De veiligheidsituatie in Burkina Faso is nagenoeg ongewijzigd tov de 
uitgevoerde verkenning in nov 2012. Het reisadvies is weliswaar aangepast 
per 18 jan echter dit gaat om een algemene waarschuwing nav de situatie in 
Mali. Plaatselijk (Bobo Douilasso) zijn er geen aanwijzingen die aanvullende 
maatregelen op het viak van Force Protection rechtvaardigen; 

g. Medisch zijn de contacten met de aanwezige arts en het ziekenhuis gelegd, 
protocollen voor directe en indirecte zorg zijn opgemaakt en het detachement 
Is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de medische 
ondersteuning; 

2. OPDRACHT  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 
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3. UITVOERING  
a. Training 25 Para regiment:  

i. De training is na een introbrief op 21 jan daadwerkelijk gestart op 22 
jan en is verlopen cfm het vooraf opgestelde lesprogramma 
(ciesorder 002/13); 

ii. De C van het bataljon was tijdens de verkenning een zeer goed 
engels sprekende Lkol echter hij is gepromoveerd tot Kol en heeft 
nu het commando over de BF troepen (+/- 500 pax) die aanwezig 
zijn in Mali. De huidige BC is een rustige Lkol die zich muv de 
kennismaking nog niet veel heeft laten zien; 

iii. De te trainen cie bestaat uit 105 militairen waarvan er rond de 95 
daadwerkelijk aan de training deelnemen. De C van de cie is een 
jonge Elnt (26 jr) die prima engels spreekt en naar zeggen een grote 
toekomst voor zich heeft. De samenwerking met deze Elnt is zeer 
goed, hem is er ogenschijnlijk veel aan gelegen een zeer goede 
indruk achter to laten; 

iv. De cie bestaat uit drie pelotons van rond de 30 militairen, het niv I, II 
en III van de militairen, groepen en pelotons verschilt in grote mate. 
Het pel dat gaat deelnemen aan de oef Flint Lock in Mauritanie 
steekt in alle opzichten uit boven de andere twee pelotons; 

v. De militairen zijn zeer gemotiveerd en zijn op een enkeling na fysiek 
van voldoende niveau. De eerste dagen is gebleken dat het 
bevattingsvermogen over het algemeen voldoende is echter er zijn 
militairen die het niveau ernstig naar beneden halen; 

vi. Het tempo van de training ligt laag, dit heeft oa te maken met het 
vertalen van de lessen, het bevattingsvermogen maar ook met het 
feit dat de Burkanibe niet gewend zijn om 's middags te werken; 

vii. De militairen zijn speciaal voor deze training uitgerust met nieuwe 
gevechtspakken, nieuwe nog niet ingeschoten AK's, nieuwe koppels, 
mestings en veldflessen. Voor het vervoer van en naar de 
oefenterreinen (25 min rijden) en de schietbaan (40 min rijden) 
beschikt de cie over 5 nieuw aangeschafte Franse 1 tonners. De 
schietbaan is nieuw aangelegd en van prima kwaliteit; 

viii. Toegevoegd zijn drie BF tolken cfm TA, deze zijn kwalitatief goed 
echter het ontbreekt tot nu toe nog aan de juiste motivatie; 

b. KCT: 
i. Op personeelsgebied (Intl thuisfront) geen bijzonderheden; 
ii. Aan de doeistellingen van de oefening (oa MA) wordt ruimschoots 

invulling gegeven, mn het geven (sgtn en kpis) en evalueren (door 
hoofdinstr en SRI) van lessen wordt als zeer leerzaann ervaren; 

iii. Medisch zijn er op de gebruikelijke ongemakken na (oa diarree) nog 
geen bijzonderheden voorgevallen. Wel zijn er veel muggen, het 
slikken van de malaria tabletten behoeft daardoor geen 
aanmoediging; 

iv. Op 26 jan zijn de nog niet ingeschoten wapens van het detachement 
(mn 104) ingeschoten; 

v. De twee NLD tolken zijn zowel taaitechnisch als sociaal van 
meerwaarde voor het detachement. Gezien hun maatschappelijke 
status kunnen zij vwb leidinggeven en performance onze cdtn en 
instructeurs vanuit een andere invalshoek van adviezen voorzien; 

c. Logistiek:  
i. Deployement is zonder noemenswaardige problemen verlopen; 
ii. Infra en voeding zijn van goede kwaliteit, met regelmaat (bijna 

dageiijks) is er geen water beschikbaar (wel drinkwater, flessen) 
echter dat is op dit moment de enige beperking. De Burkanibe doen 
er alles aan om aan onze wensen invulling te geven; 

iii. Financieel zijn er geen onverwachte uitgaven gedaan. Het 
opgestelde contract vwb de voeding is opgemaakt ism met S8 KCT 
en voldoet. Verzoek is om toe to zien op een snelle afwikkeling vwb 
de wekelijkse betalingen; 
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iv. Na 7 dagen onderhandelen is de uitvoering van de transportsteun 
vanuit AVIS naar wens, het detachement beschikt over 3 x hilux en 
2 x Vitara zonder chauffeur en 1 Toyota 4 x 4 met chauffeur; 

d. Communicatie:  
i. C2 ost heeft het titaan systeem (incl back up systeem) uitgerold en 

dit functioneert naar behoren. Vanuit onze locatie kan rechtstreeks 
met NLD gebeld worden (2 x telefoon) onder de normale NLD 
tarieven; 

ii. 117F is opgebouwd, wekelijkse vbd testen met R'daal zijn 
afgesproken; 

iii. Lokale gsm netwerk (11 x gsm KCT) functioneert naar behoren. Dit 
vergroot de bereikbaarheid tussen de verschillende functionarissen, 
waaronder NLD amb en BF autoriteiten (mede ihkv veiligheid) en 
drukt de-kosten van het militaire-  gsm verkeer; 

iv. De bereikbaarheid is goed, alle nummers zijn bekent gesteld bij S3 
en OPZ KCT; 

v. Verzoek is om vanuit NLD in eerste instantie via de vaste lijnen 
contact te zoeken met het detachement (kosten zijn naar zeggen +1-
€ 4 per min indien naar NLD gsm gebeld word); 

e. Overicien:  
i. Verzoek aan S3 KCT is om naar inzicht de rapportage te censureren 

en aansluitend te versturen naar JSO cfm de richtlijn in de 
Oefenorder, pnt 3cx(2); 

ii. Verzoek aan S3 KCT is om de rubricering van de rapportage te 
bezien en vast te stellen; 

iii. Deze week ben ik gebeld door de MIVD aangaande de rubricering 
van de FL order vanuit het KCT. Deze order is gestuurd naar de 
MIVD en mogelijke anderen incl deelnemerslijst (oa papo nrs) 
zonder rubricering. lk hoor graag of de 105 in gebreke is gebleven in 
deze; 

4. AFSLUITING  
a. Het detachement heeft een prima start gemaakt met de oefening. De 

randvoorwaarden zijn goed en de sociale omgang zowel intern als extern is 
prima; 

b. Het niveau van de te trainen cie valt alleszins mee. De motivatie is erg hoog, 
dit zowel bij de BF cie als binnen het KCT detachement; 

c. Force Protection, incl medisch protocollen, maatregelen zijn genomen en een 
eventuele verandering in de veiligheidsituatie kan adequaat opgevangen 
worden. 

C-105 Cotrcie 
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Introbriefing 21 jan 

Compagnies les patrouille 24 jan 

Bijlage A 
	

FIRST IMPRESSION 
Rapportage 01 Flint Lock 2013 

Pagina 4 van 7 



lnstructie patrouille, 24 jan 
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RAPPORTAGE 02 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINT LOCK 
PET Burkina Faso 
dd 27-01 t/m 02-02-2013 

Refertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 
Instructieorder 017/13 
Ciesorder 002/13 
Rapportage 01 (28-01) 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 
FLINTLOCK 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 

Datum: 
03-02-2013 

Bijlagen 	A: Lesprogramma wk 1 en 2 
B: Foto impressie 

FLINT LOCK 2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in het eerste en vierde component. Deze componenten 
beheizen de PET ter voorbereiding op de derde component (MRT) en de 
bilaterale oefening, beiden gelijktijdig uitgevoerd op Camp Coulibaly in Bobo 
Dioulasso, Burkina Faso;  

b. Deze rapportage richt zich op de periode van 27 jan t/m 02 feb 2013 en 
omvat de tweede week van de training in Burkina Faso; 

c. De tweede week van de oefening is verloNt-cfm.  de planning. Op enkele 
wijzigingen na is het voorafgestelde programma uitgevoerd. Er hebben zich 
geen bijzonderheden voorgedaan die van grote invloed waren op het verloop 
van de oefening; 

d. De veiligheidsituatie in Burkina Faso is ongewijzigd tov de situatie tijdens de 
eerste week van de oefening. Door de verplaatsingen (door de stad heen) 
van en naar het oefenterrein en de schietbaan is er een goede indruk 
ontstaan over de houding van de bevolking tav onze aanwezigheid. 
Conclusie is dat de bevolking incl politie ed zeer positief reageren op onze 
aanwezigheid. Er is op geen enkel moment waargenomen dat er sprake was 
van enige onvriendelijkheid; 

e. Op medisch gebied zullen onze medics aankomende maandag olv de AMA 
en AMV een bezoek brengen aan het plaatselijke ziekenhuis. De komende 
weken zaI worden gekeken of op meerdere momenten een verdiepingsslag 
gemaakt kan worden met de medics; 

2. OPDRACHT  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
a. Training 25 Para regiment:  

i. De training is doorlopen nagenoeg cfm het vooraf opgestelde 
lesprogramma, voor de volledigheid als bijlage toegevoegd; 

ii. De to trainen cie bestaat nog steeds uit 105 militairen waarvan er 
rond de 95 .daadwerkelijk aan de training deelnemen. Er zijn 
weliswaar enkele mutaties echter dit heeft niet geleid tot het 
beeindigen van de training; 
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iii. In de tweede week is naast het uitvoeren van het lesprogramma oa 
de nadruk gelegd op de het leidinggeven van de commandanten van 
de groepen en de pelotons. Kwalitatief zijn er zeker verschillen maar 
de meerderheid van de commandanten valt in positieve zin op, is 
leergierig, kritisch en zeer enthousiast; 

iv. Ook heeft de tweede week het fysieke aspect meer de nadruk 
gekregen. Wat opvalt is dat de mentale weerbaarheid op fysiek 
gebied niet erg hoog is: 

1) De 5 km loopt het merendeel binnen de 21 min echter een 
speedmars van 3 km verloopt chaotisch en wordt als zeer 
intensief ervaren; 

2) Tijdens de uitgevoerde inzettraining vielen veel militairen 
terug naar het beginniveau indien simpele opdrachten (oa 
wpnhandelingen/kaartlezen/medisch) moesten worden 
uitgevoercl;  

v. Verder is er in de tweede week aandacht besteed aan militaire 
ethiek. BF volgt naar eigen zeggen dezelfde lijn die internationaal 
gehanteerd wordt echter op het laagste niveau is men zich hier niet of 
in mindere mate bewust van; 

b. KCT:  
i. Personeelsgebied (incl thuisfront); 

1) Kp1111111frC2 ost, zal blijven tot het einde van de oefening 
en za op 11 mrt terug zijn in NLD. Deze beslissing is in goed 
overleg genomen; 

2) In samenspraak met de AMA is besloten de 2de  AMV (Sgt1 v 
400111.1) op te voeren zodat het detachement in BF ook in de 

tweede periode over een AMV zal blijven beschikken; 
3) 3 pax zijn de afgelopen dagen ziek geworden (oa koorts en 

diaree), de malariatest viel negatief uit wat positief nieuws is. 
Inmiddels is iedereen weer aan de beterende hand. 
Aanvullende maatregelen (mn bewustwording) tav hygiene 
zijn genomen; 

4) Dhr 	 docent/onderzoeker Afrika (sie CAI) 
Senior projec manager 1 CIMIC bat, zal van 05 t/m 10 feb 
een bezoek brengen aan de PET; 

5) 0111111111.at (medewerker NLD ambassade) zal 05 en 06 
feb een bezoek brengen aan de PET; 

ii. In de tweede week zijn de vorderingen van de instructeurs al duidelijk 
waarneembaar, hun enthousiasme om te leren is groot waardoor ze 
over het algemeen een steile leercurve laten zien; 

iii. Op 29 jan is de OTB van het KCT gearriveerd, zijn aanwezigheid is 
van toegevoegde waarde mn voor de SRI en HI's; 

iv. Complimenten voor het functioneren van de tolken en de AMA; 
c. Locistiek: 

i. Ivm beperkte mogelijkheid tot het gebruik van de schietbaan binnen 
het programma (BF en MRT) het verzoek aan S4 KCT om aan te 
geven in hoeverre het mogelijk/wenselijk is om KLV terug te 
vervoeren naar NLD; 

ii. Rookhandgranaten (30x) lotnr PW D11-3 werken niet, het 
ontstekingsmechanisme is naar alle waarschijnlijkheid defect. Een cpl 
melding opgemaakt door Sgt1 Verhoeven zal verzonden worden naar 
S4 en Lt log 105/104. Vraag aan S4: ter plaatsen vernietigen of 
afvoeren naar NLD; 

iii. 1 x printer (HP 470) defect, opvoer gewenst met onward move; 
d. Communicatie:  

i. 3 x 117F inzetbaar; 
ii. 1 x 117F defect, hub batt leeg, data vbd niet mogelijk; 
iii. 1 x printer (pnt 3ci3) defect; 
iv. Vbd met thuisfront is prima; 

e. Overicen: 

Pagina 2 van 5 



i. Verzoek aan S3 KCT is om naar inzicht de rapportage te censureren 
en aansluitend te versturen naar JSO cfm de richtlijn in de 
Oefenorder, pnt 3cx2; 

ii. De toegezegde wekelijkse terugkoppeling vanuit S3 OPN (MH) is 
afgelopen woensdag niet ontvangen; 

iii. Planning tbv bezoek C-KCT heeft de aandacht, eea dient nog 
afgestemd te worden met Hfd OPZ KCT en NLD ambassade. Vraag 
over verplaatsing van C-KCT (met ambassadeur) naar Bobo 
Douilasso staat uit bij OPZ; 

4. AFSLUITING  
a. De tweede week is verlopen cfm de verwachtingen, de leercurve van de kpls 

en sgtn is hoog en het is mooi om te zien hoe zij zich in korte tijd al 
ontwikkelen; 

b. Door de verschillende verplaatsingen (cfm programme en Oefenorder) door 
de stad en de omgeving is de algemene SA verhoogd; 

c. Force Protection, incl medisch protocollen, maatregelen zijn genomen en een 
eventuele verandering in de veiligheidsituatie kan adequaat opgevangen 
worden. Tov week 1 zijn er geen veranderingen. 

C-105 Cotrcie 
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Bijlage A 

Rapportage 02 FL13 
	

WKPROGRAIINVIA 01 

DATE TIMINGS / SUBJECT BIJZONDERHEDEN 
Di 
22/01 

07.00 - 12.00h 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 14.00h Inbrief 
14.00 - 17.00h Rondleiding & legering 
17.00 - 18.00h Introductie NLD/BF 
18.00 - 19.00h Diner 

Verplaatsing naar Bobo 

C105 / CSM in eetzaal 
Cinema C105 

Wo 
23/01 

06.00 - 06.30h Ontbijt 
06.45 - 06.50h Appel 
06.50 - 07.45h Sport 
08.00 - 12.00h Niveau meting 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h Niveau meting 
18.00 - 19.00h Diner 

DCP dzv 
Pel lessen 

Pel lessen 

Do 
24/01 

06.00 - 06.30h Ontbijt 
06.45 - 06.50h Appel 
07.00 - 08.00h TH Tact verpl to voet 
08.00 - 10.00h Demonstraties 
10.00 - 12.00h Gevechtsgereedmaken 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 -16.00h Velddiensttekens 
16.00 - 18.00h Hindernissen 
18.00 - 19.00h Diner 

Dzv 

Pel lessen dzv gpinstr 

Pel lessen dzv gpinstr 
Pel lessen dzv gpinstr 

Vr 
25/01 

06.00 - 06.30h Ontbijt 
06.45 - 06.50h Appel 
06.50 - 07.45h Sport 
08.00 - 09.00h Verplaatsing oefenterrein 
09.00 - 11.00h HH 
11.00 - 12.00h Korte- en lange stop 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 14.00h Schuilbivak 
14.00 - 16.00h HH alles 
16.00 - 17.00h Verplaatsing naar kazerne 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 21.00h Wapenhandelingen 

Dzv gpinstr 
Pel lessen dzv gpinstr 

Pel lessen dzv gpinstr 
DD./ gpinstr 

Dzv gpinstr 
Za 
26/01 

06.00 - 06.30h Ontbijt 
06.45 - 06.50h Appel 
07.00 - 08.00h Verplaatsing naar schietbaan 
08.00 - 12.00h Schieten/ZHKH/navigatie 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Schieten/ZHKH/navigatie 
15.00 - 16.00h Evaluatie 
17.00 - 18.00h Verplaatsing naar kazerne 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 20.00h Onderhoud 
20.00 - 21.00h I nspectie 
21.00 - 21.30h Evaluatie 

Medic dzv 
Navi dzv 
Schieten dzv 

104 tijdens lunch wpns inschieten 

PC'n 

Dzv gpinstr 
Dzv gpinstr 
Dzv PC'n 

Zo 
27/01 

WEEKENDBREAK 
10.30h Brunch 
18.00h Diner bij St Germain 
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Bijiage A 

Rapportage 02 FL13 
	

WKPROGRAMMA 02 

DATE TIMINGS / SUBJECT BIJZONDERHEDEN 
Ma 
28/01 

06.50 - 07.45h Sport MLV training 
08.00 - 10.00h Th verkenningen 
10.00 - 12.00h Demonstraties WP/OP's 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 16.30h VUPO's 
16.30 - 18.00h Besluipen 
18.00 - 19.00h Diner 

Gpinstr 

Gpinstr 
Gpinstr 

Di 
29/01 

07.00 - 08.00h Verplaatsing naar oefenterrein 
08.00 - 12J:10h HH + Pr gebiedsverkenning 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 17.00h Pr object verkenning 
17.00 - 18.00h Verplaatsing naar kazerne 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 20.00h Wapenhandelingen 

Gp instr 

Gp instr 

Gp instr 
Wo 
30/01 

07.00 - 08.00h Verplaatsing naar schietbaan /Sport 
08.00 - 12.00h 1pel Schieten/ 2&3 pel 
ZHKH/navigatie 
12.00 - 13.00h Verplaatsing naar kazerne 
13.00 - 14.00h Lunch 
14.00 - 15.00h Break 
15.00 - 16.00h Onderhoud/ Inspectie 
16.00 - 17.00h Navi (lpel) / TB PC (2&3pel) 
18.00 - 19.00h Diner 

Medic dzv 
Navi dzv 
Schieten dzv 

Eigen kader 

Do 
31/01 

06.50 - 08.00h Sport MLV training 
08.30 - 10.00h Th overval 
10.00 - 12.00h Demonstraties 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h Pr overval 
18.00 - 19.00h Diner 

Gp instr 

Gpinstr 

Vr 
01/02 

07.00 - 08.00h Verplaatsing naar oefenterrein 
08.00 - 12.00h Velddienst 1 
12.00 -13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Velddienst 1 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 22.00h Velddienst 1 

Velddienst 1: 
• Schuilbivak 
• Tact verpl te voet 
• Verkenningen 
• Overval 
• Overnachting te velde 

Za 
02/02 

07.00 - 08.00h Verplaatsing naar kazerne 
08.00 - 09.00h 3km speedmars + inzettraining 
09.00 -11.00h Onderhoud 
11.00 - 11.30h Inspectie (cie gewijs op plaat) 
11.30 - 12.00h Evaluatie 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Voorbereiden week 03 
18.00 -19.00h Diner 

Gp instr 
Eigen kader 
Eigen kader 
PC'n, 
Eindappel 12.00 

Zo 
03/02 

WEEKENDBREAK 
10.30h Brunch 
18.00h Diner bij St Germain 
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RAPPORTAGE 03 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINT LOCK 
PET Burkina Faso 
dd 03-02 t/m 09-02-2013 

Ref ertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 
Instructieorder 017/13 
Ciesorder 002/13 
Rapportage 01/02 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 
FLINTLOCK 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 

Datum: 
10-02-2013 

Bijlagen 	A: Lesprogramma wk 3 
B: Foto impressie 

FLINT LOCK 2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in het eerste en vierde component. Deze componenten 
behelzen de PET ter voorbereiding op de derde component (MRT) en de 
bilaterale oefening, beiden gelijktijdig uitgevoerd op Camp Coulibaly in Bobo 
Dioulasso, BF (Burkina Faso); 

b. Deze rapportage richt zich op de periode van 03 t/m 08 feb 2013 en omvat de 
derde week van de training in BF; 

c. De derde week van de oefening is zoals ook de eerste twee weken verlopen 
cfm de planning. Op enkele wijzigingen na is het voorafgestelde programma 
uitgevoerd. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan die van grote 
invloed waren op het verloop van de oefening; 

d. De veiligheidsituatie in BF is ongewijzigd tov de situatie in de voorgaande 
weken van de oefening: 

i. Op 08/2 is, na uitvoering van de speedmars en de inzettraining 
bewust gekozen, iom de BF commandanten om een verplaatsing te 
voet (BF only) uit te voeren door de stad Bobo Douilasso. Dit om 
zodoende de reactie te kunnen zien van de burgerbevolking op de 
overduidelijke aanwezigheid van de militairen. De bevolking 
reageerde zoals verwacht op een zeer spontane en vriendelijke wijze; 

ii. Vanuit de NLD ambassade (Bert Vermaat) zijn geen 
aanvullingen/wijzigingen gekomen tav de veiligheidssituatie. Buiten 
dat wordt het detachement automatisch via BB geInformeerd indien 
het reisadvies vanuit BZ veranderd in BF en MRT; 

iii. Kol Simpore (BF Landmachtstaf) gaf op 08/2 aan dat BF met 
militairen nog steeds deelneemt aan de beveiliging van de noord 
grens van BF. Naar zijn zeggen is dit naast de inzet in Mali en de CT 
vervolgopleiding door de US een van de opties voor de cie die wij 
momenteel trainen. Er is vooralsnog geen duidelijkheid wat de cie 
gaat doen na afloop van de training op 08 mrt; 

iv. De afgelopen dagen is het rumoerig geweest rondom de wedstrijden 
van BF om de Afrika Cup. Wij hebben hier zijdelings wat van 
meegekregen omdat het kamp aan de rand van de stad licht. 
Hoorbaar was een enorme feestvreugde, van enige ongeregeldheden 
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is geen melding gemaakt. 10/2 wordt de finale gespeeld tussen 
Nigeria en BF; 

e. Op medisch gebied hebben de medics cfm planning een bezoek gebracht 
aan het ziekenhuis. Algemene indruk was dat dit bezoek erg goed was voor 
de nederigheid. Aankomende woensdag staat een vervolgbezoek gepland 
en donderdagochtend zal er een bezoek worden gebracht aan het 
brandwonden centrum. 

2. OPDRACHT  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
Training 25 Para regiment:  

a. De training is doorlopen nagenoeg cfm het vooraf opgestelde lesprogramma, 
voor de volledigheid als bijlage toegevoegd; 

b. De te trainen cie bestaat nog steeds uit 105 militairen waarvan er rond de 95 
daadwerkelijk aan de training deelnemen. Er zijn weliswaar enkele mutaties 
echter dit heeft niet geleid tot het beeindigen van de training; 

c. Programma: 
i. In het begin van de derde week is duidelijk geworden dat ongeveer 

40 tot 50% van de militairen analfabeet is. Ook simpele 
rekensommen (100-30??) kunnen niet gemaakt worden. Omdat 
niemand hiermee naar buiten treed (trots) was dit nog niet eerder 
bevestigd, de vermoedens waren er al geruime tijd. De militairen 
maar ook de burgers zijn in BF dus vooral visueel ingesteld en hierop 
is de wijze van instructie geven aangepast; 

ii. Nadat in de tweede week de nadruk gelegd was op het leidinggeven 
van de commandanten was het in de derde week duidelijk zichtbaar 
dat de commandanten hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk 
namen; 

iii. Dit resulteerde in een duidelijke bevelsverhouding binnen de pelotons 
en mn hierdoor is er gestart met de covo te velde. Met korte 
scenario's worden de commandanten bewust gemaakt van dit aspect 
en over het algemeen wordt dit goed opgepakt; 

iv. Het aspect van leidinggeven is ook duidelijk teruggekomen bij de 
tweede speedmars op 08/2. Waren het bij de eerste speedmars nog 
voornamelijk de KCT instructeurs-  die leiding moesten geven, bij de 
tweede speedmars was die taak bewust belegd bij de BF 
commandanten. Ook hierin toonde ze goede vooruitgang; 

v. Tijdens de inzettraining op 08/2, die bijgewoond werd door Kol 
Simpore en uitgevoerd werd in het plaatselijke stadion (capaciteit 
35.000) was ook duidelijk zichtbaar dat het met de cohesie binnen de 
verschillende pelotons goed zit. De motivatie en het enthousiasme 
zijn nog steeds onveranderd hoog; 

vi. Het peloton dat zal deelnemen aan de oefening in MRT heeft 
aanvullende lessen gehad in contact drills en mobility om zodoende 
bekent te zijn met deze onderwerpen die onderdeel uitmaken van de 
oefening in MRT; 

vii. Op 09/2 heeft de gehele cie de MLV sporttest afgelegd, van de 95 
deelnemers heeft 70% de minimale eis gehaald en de MLV speld 
verdiend. Tay de hindernisbaan (6 ipv 5 min) en de 1000m (4.30 ipv 
4.20 min) zijn er enige aanpassingen in tijd gedaan gezien de 
omstandigheden. Op 13/2 zal de speld uitgereikt gaan worden op een 
bijzonder appel; 

viii. Ook de derde week is er aandacht besteed aan militaire ethiek. Dit 
aspect zal als een rode draad door de training blijven lopen. Vooral 
tijdens het beoefenen van gevechtsituaties (by overval, hinderlaag) 
kan op een vrij 	 wijze de link worden gelegd met ethiek. 
Over het algemeen valt op dat de Burkinabe de juiste antwoorden 
geven op vragen aangaande ethiek. 
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d. KCT: 
i. Personeelsgebied (incl thuisfront); 

1) Kp1141111111111111is 5 dagen ziek geweest (diaree) maar is 
inmiddels hersteld; 

2) Verder geen bijzonderheden aangaande ons eigen 
personeel/thuisfront_(voor zover bekent); 

3) Dhr 	docent/onderzoeker Afrika (sie CAI) 
Senior project manager 1 CIMIC bat, heeft van 05 t/m 09 feb 
een bezoek gebracht aan de PET. Het bezoek is inmiddels 
afgerond en goed verlopen; 

4) Het bezoek van 	 (medewerker NLD 
ambassade) op 05 en 	eb is goed verlopen. Belangrijk 
onderwerp voor de ambassade is het bezoek van C-KCT, de 
afstemming van dit bezoek vordert. 

Loqistiek:  
i. Voorbereidingen tav rotatie van personeel verlopen cfm plan; 
ii. Vluchtschema C-130 is bekend en eveneens cfm plan; 
iii. Er is nog geen duidelijkheid aangaande het reisschema van C-105 

tav de oefening in MRT, dit geldt zowel voor de in- als uitreis. Dit 
heeft de aandacht van S4 VVdet; 

iv. Tevens is er nog geen duidelijkheid betreffende het reisschema van 
de Burkanibe tav de oefening in MRT, dit is echter een US 
aangelegenheid. Zijdelings is hierover al wel contact gelegd. 

f. Communicatie:  
i. Tacsat (117F) vbd testen uitgevoerd; 
ii. Verder geen bijzonderheden dan wel beperkingen. 

g. Overiqen:  
i. Verzoek aan S3 KCT is om naar inzicht de rapportage te censureren 

en aansluitend te versturen naar JSO cfm de richtlijn in de 
Oefenorder, pnt 3cx2; 

ii. De toegezegde wekelijkse terugkoppeling vanuit S3 OPN (MH) is 
goed ontvangen, dank daarvoor; 

4. AFSLUITING  
a. De derde week is wederom prima verlopen, door het bezoek van de OTB is 

er op een zo breed mogelijk KCT vlak (instr/HI/SRI/OTB) winst behaald tav 
instructie bekwaamheid. Dit wordt alom als zeer waardevol ervaren; 

b. Aandachtspunt is wel dat het hier om een (zeer) beschermde lesomgeving 
gaat. De wijze van instructie door een gedeelte van de "instructeurs" is naar 
NLD maatstaven (logischerwijs) onvoldoende. Desondanks blijft de leercurve 
onveranderd hoog op alle niveaus en worden de doelstellingen van de 
oefening op dat vlak ruimschoots behaald; 

c. Na 3 weken is de conclusie gerechtvaardigd dat het KCT personeel op alle 
niveaus leert en ervaring opdoet op het Afrikaanse continent. Het is niet 
voorbarig om nu al te stellen dat deze opzet van leren en ervaren de 
komende jaren, indien enigszins mogelijk een vervolg zou moeten hebben; 

d. Force Protection, incl medisch protocollen, maatregelen zijn genomen en een 
eventuele verandering in de veiligheidsituatie kan adequaat opgevangen 
worden. Tov voorgaande weken zijn er geen veranderingen. 

C-105 Cotrcie 
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Bijiage A 

Rapportage 03 FL13 
	

WKPROGRAMMA 03 

DATE TIMINGS / SUBJECT BIJZONDERHEDIEN 
Ma 
04/02 

06.50 - 08.00h Sport MLV training 
08.00 - 09.00h Ethiek 	 ,, A,..:,:5,1,-- 
09.00 - 12.00h TB PC 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h TB PC 	-'-‘-4-: 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 20.00h Wapenhandelingen 

Di 
05/02 

07.00 - 08.00h 2pel Verplaatsing naar schietbaan / Sport 
08.00 - 12.00h 2pel Schieten/ 1&3pel ZHKH/navigatie 
12.00 - 13.00h 2pel Verplaatsing naar kazerne 
13.00 - 14.00h Lunch 
14.00 - 15.00h Break 
15.00 - 16.00h 2pel Onderhoud & Inspectie / 1&3pel TB PC 
16.00 - 18.00h TB PC 
18.00 - 19.00h Diner 

Medic dzv 
Novi do/ 
Schieten dzv 

Eigen kader 

Wo 
06/02 

06.50 - 08.00h Sport MLV training 
08.15 - 09.30h Th Hinderlaag + Demonstraties 
09.30 - 12.00h Pr Hinderlaag 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h Pr Hinderlaag 
18.00 - 19.00h Diner 

Gp instr olv 
Gp instr 

Gp instr 
Do 
07/02 

06.50 - 08.00h Sport MLV Training 
08.00 - 08.30h Verplaatsing naar oefenterrein 
08.30 - 12.00h Velddienst 2 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Velddienst 2 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 00.00h Velddienst 2 

Velddienst 2: 
• Tact verpl te 

voet 
• Verkenning 
• WP/ OP 

Vr 
08/02 

00.00 - 10.00h Velddienst 2 
10.00 - 11.00h 3km Speedmars + Inzettraining 
11.00 - 12.00h Verplaatsing naar kazerne 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 16.00h Onderhoud 
16.00 - 17.00h Inspectie 
18.00 - 19.00h Diner 

Velddienst 2: 
• Overval / 

hinderlaag 

Za 
09/02 

07.00 - 11.30h Sport MLV afname 
11.00 - 12.00h Evaluatie 
12.30 Eindappel 
12.30 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Voorbereiden week 04 
18.00 - 19.00h Diner 

PC'n 

Zo 
10/02 

WEEKENDBREAK 
10.30 Brunch 
18.00 Diner bij restaurant St Germain 
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RAPPORTAGE 04 

Oefening FLINT LOCK 
PET Burkina Faso 
dd 10-02 t/m 16-02-2013 

Refertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 
Instructieorder 017/13 
Ciesorder 002/13 
Rapportage 01 t/rn 03 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 
FLINTLOCK 

Bijlagen 	A: Lesprogramma wk 4 
B: Foto impressie 

Koninklijke Landmacht 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 

Datum: 
17-02-2013 

• 

FLINT LOCK 2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in het eerste en vierde component. Deze componenten 
behelzen de PET ter voorbereiding op de derde component (MRT) en de 
bilaterale oefening, beiden gelijktijdig uitgevoerd op Camp Coulibaly in Bobo 
Dioulasso, BF (Burkina Faso). Vanaf 16/02 wordt de derde component 
uitgevoerd in MRT en zal de vierde component worden voortgezet in BF. De 
tweede component is 16/02 beeindigd; 

b. Deze rapportage richt zich op de periode van 10 t/m 16 feb 2013 en omvat de 
vierde en tevens laatste week van de eerste periode van de training in BF; 

c. De vierde week van de oefening is zoals ook de eerste drie weken verlopen 
cfm de planning. Inhoudelijk bestond de vierde week uit drie trainingsdagen 
waarbij de woensdag)., in het teken stond van saamhorigheid (oa 
voetbalinterland BF/NLD), uitreiking van de MLV speld en het afscheid van de 
eerste rotatie. 14 t/m 17 feb stonden in het teken van de in- en uitrotatie van 
personeel KCT en de HOTO hier ter plaatsen; 

d. De veiligheidsituatie in BF is ongewijzigd toy de situatie in de voorgaande 
weken van de oefening; 

e. Op medisch gebied hebben de medics cfm planning een bezoek gebracht 
aan het brandwondencentrum. Algemeen is dit bezoek als zeer nuttig en 
leerzaam ervaren. Het geplande bezoek aan het ziekenhuis is door de BF 
dokter afgezegd ivm zijn drukke agenda; 

f. De afgelopen week was de laatste week van de eerste periode. Op de 
verschillende niveaus zijn evaluaties uitgevoerd en zijn lessons learned 
opgemaakt. Algemene indruk is dat de eerste periode in al zijn aspecten zeer 
succesvol is geweest en als zeer waardevol en leerzaam is ervaren. 

2. OPDRACHT  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
Training 25 Para regiment:  

a. De training is doorlopen cfm het opgestelde lesprogramma, voor de 
volledigheid als bijlage toegevoegd; 
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b. De te trainen cie bestond de afgelopen week uit 105 militairen waarvan er 
rond de 95 daadwerkelijk aan de training deelnamen. Vanaf 17/02 zal ivm de 
oefening in MRT de grote van de cie in Bobo afnemen tot rond de 70; 

c. Programma: 
i. Tijdens de uitgevoerde schiettraining bleken de resultaten uitermate 

matig, bij de afsluitende schietoef ening waarbij een ballon op 50 m 
geraakt diende to worden werden 6 ballonnen geraakt. Dit resultaat 
werd bereikt door 30 militairen met ieder 9 patronen. Het tweede 
peloton behaalde het zelfde resultaat; 

ii. De uitreiking van de MLV speld aan 70 % van de cie werd zeer 
gewaardeerd. Tevens is de eerste periode afgesloten met het 
uitreiken van een plaquette van hout met de inscriptie van de 105 
Cotrcie; 

iii. Tijdens een door de BF commandant georganiseerde 
afscheidreceptie voor het vertrekkende KCT personeel heeft 
iedereen een aandenken gekregen van de C. De receptie gaf 
wederom blijk van de dankbaarheid van de Burkinabe in de richting 
van het detachement; 

d. KCT: 
Personeelsgebied incl thuisfront); 

i. 

	

	 (105) is afgelopen week dusdanig ziek geworden, 
mogelijk malaria, dat hij op aanraden van de AMA terug zal gaan 
naar NLD. Ondanks dat hij op dit moment aan de beterende hand is 
zal hij, mede uit voorzorg in NLD een arts raadplegen om zodoende 
de oorzaak te kunnen vaststellen. Zijn terugverplaatsing staat 
gepland op 17/02 vanuit Ouagadougou: 

1) Een afspraak met professor tropengeneeskunde, dokter P v 
Thiel (AMC) is gemaakt dtv de AMA en zal plaats vinden ma 
18/02 direct na aankomst in NLD; 

2) OPZ en C-KCT zijn 15/02 ingelicht; 
3) Thuisfront is niet ingelicht door Sgt Pietersma, is ook niet 

gewenst door betrokkene; 
4) Transport en opvang NLD zijn geregeld dzv Tint Backhuijs 

(105) mob 0616784567; 
ii. Verder geen bijzonderheden aangaande ons personeel/thuisfront 

(voor zover bekent); 
iii. In- en uitrotatie van personeel KCT is tot dusverre zonder problemen 

verlopen en cfm planning uitgevoerd. De retour vlucht 17/02 dient nog 
uitgevoerd te worden (6 pax); 

iv. Op 16/02 zijn Elnt 4011 en Smi'41111. samen met het BF peloton 
vertrokken naar RITIT7MRT) m els een US C-130. Na een 
tussenstop in Nema zijn zij middels "road move" op 17/02 vertrokke ri 
Kiffa, ETA in Kiffa is bij verzenden van deze rapportage 162100. 

v. De overigen van het detachement dat deelneemt aan de oefening in 
MRT is na een 24 uur delay (technisch mankement C-130) op 17/02 
middels NLD C-130 vertrokken naar Kiffa. Door de repatriering van 
Sgt tekilMis de totale sterkte van het detachement in Kiffa 10 
pax. Ter plaatsen heeft Elnt Koster de leiding; 

vi. Op 18/02 zal C-105 vertrekken naar Nema (MRT) om daar invulling to 
geven aan de SNR rol on de functie van J5.. 

vii. Vanaf 17/02 zal Kap Mill optreden als detachement commandant 
in BF; 

e. Loqistiek:  
i. Logistiek (intern) zijn alle aspecten overgedragen aan de nieuwe 

rotatie on zijn er geen noemenswaardige bijzonderheden; 
ii. Het MRT detachement heeft alle (logistieke) benodigdheden 

meegenomen richting Kiffa orn althat een yoede start le maker]; 
iii. Financieel gezien zijn er geen onverwachte uitgave gedaan on 

verloopt tot dusverre alles naar behoren. 
f. Communicatie:  

i. Wijze van (onderlinge) communicatie tussen Kiffa/Nema/Bobo on 
NLD zal asap na aankomst in MRT uitgezocht on doorgegeven 
worden; 
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1) Vwb intranet (bb) is er geen contact mogelijk, tevens is er 
geen mobiel netwerk; 

2) Internet behoord tot de mogelijkheden echter uiteraard NON 
SECURE; 

ii. Vanuit Bobo zal het wekelijkse rapporteren richting het KCT 
ongewijzigd blijven. 

g. Overicen:  
i. Verzoek aan S3 KCT is om naar inzicht de rapportage te censureren 

en aansluitend te versturen naar JSO cfm de richtlijn in de 
Oefenorder, pnt 3cx2; 

4. AFSLUITING  
a. De eerste periode van de PET is prima verlopen, afgaande op de evaluaties 

intern maar ook die met de Burkinabe heeft iedereen veel geleerd en is er 
veel ervaring opgedaan; 

b. Force Protection, incl medisch protocollen, maatregelen zijn genomen en 
een eventuele verandering in de veiligheidsituatie kan adequaat opgevangen 
worden. Tov voorgaande weken zijn er geen veranderingen. 

C-105 Cotrcie 
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Bijlage A 

Rapportage 04 FL13 
	

WKPROGRAMIIIA 04 

DATE TIMINGS / SUBJECT BIJZONDERHEDEN 
Ma 
11/02 

06.50 - 08.00h Sport 
08.00 - 09.30h TH VCP 
09.30 - 10.00h Dennonstratie 
10.00 - 11.00h Person search 
11.00 - 12.00h Vehicle search 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h PR VCP 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 21.00h PR VCP 

Gpinstr 
Gpinstr 

Gpinstr 

Gpinstr 

Di 
12/02 

07.00 - 08.00h 3pel Verplaatsing naar schietbaan / Sport 
08.00 - 12.00h 3pel Schieten/ 1&2pel ZHKH/navigatie 
12.00 - 13.00h 3pel Verplaatsing naar kazerne 
13.00 - 14.00h Lunch 
14.00 - 15.00h 1pel Verpl naar schietbaan / 2&3pel Break 
15.00 - 17.00h 1pel Schieten / 2&3pel Onh & Inspectie 
17.00 - 18.00h 1pel Verpl naar kazerne / 2&3pel Evaluatie 
18.00 - 19.00h Diner 

Medic dzv 
Navi dzv 
Schieten dzv 

Eigen kader 
PC'n 

Wo 
13/02 

06.50 - 10.00h Sport Voetbalwedstrijd 
10.00 - 11.00h Evaluatie PET 
11.00 - 12.00h Prijsuitreiking voetbal + MLV speld 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Start HOTO 
16.00 	Appel 
18.00 - 19.00h Diner 

Do 
14/02 

08.00 - 12.00h Prep Flintlock / HOTO 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Prep Flintlock / HOTO 
18.00 - 19.00h Diner 

Vr 
15/02 

08.00 - 12.00h Prep Flintlock/ HOTO 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.U0- 18.00h Prep Flintlock / HOTO 
18.00 - 19.00h Diner 

Za 
16/02 

08.00 - 12.00h Prep Flintlock / HOTO 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Prep Flintlock/ HOTO 
18.00 - 19.00h Diner 

Zo 
17/02 

WEEKENDBREAK 
10.30h Brunch 
18.00h Diner bij restaurant Les 2 Palmiers 
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RAPPORTAGE 05 

Koninklijke Landmacht 

Bilaterale Oefening Burkina Faso 
dd 17-02 t/m 24-02-2013 

Bijlagen 	A: Lesprogramma wk 5 
B: Foto impressie 

Refertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 
Instructieorder 017/13 
Ciesorder 002/13 
Rapportage 01 t/m 04 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 

Datum: 
24-02-2013 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 
FLINTLOCK 

BILATERALE OEFENING 
BURKINA FASO 

2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in het vierde component. Dit component behelst de bilaterale 
oefening. Deze oefening wordt uitgevoerd op en vanaf Camp Coulibaly in 
Bobo Dioulasso, BFA (Burkina Faso); 

b. Parallel aan deze bilaterale oefening in BFA vindt de daadwerkelijke oefening 
FL13(derde component) plaats in MRT(Mauritanie) van 20/02 t/m 09/03; 

c. Deze rapportage richt zich op de periode van 17 t/m 24 feb 2013 en omvat de 
vijfde week van de bilaterale oefening in BFA; 

d. De vijfde week van de oefening is verlopen cfm de planning. Inhoudelijk 
bestond deze week uit contact drills, velddienst en een schietdag.; 

e. De veiligheidsituatie in BFA is ongewijzigd tov de situatie in de voorgaande 
weken van de oefening; 

f. Op medisch gebied hebben de medics en AMV van de tweede rotatie olv de 
SMO een bezoek gebracht aan het lokale ziekenhuis van Bobo Dioulasso; 

g. Na de uitvoerige HOTO van de 1st' aan de 2de  KCT-rotatie is de bilaterale 
training zonder problemen op 18/02 hervat. 

2. OPDRACHT 
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
Training 25 Para regiment:  

a. De training is verlopen cfm het opgestelde lesprogramma, dit is voor de 
volledigheid als bijiage toegevoegd; 

b. De twee te trainen pelotons bestonden de afgelopen week uit een totaal van 
72 militairen waarvan er rond de 68-70 daadwerkelijk aan de training 
deelnamen; 

c. De uitval van deelnemers aan BFA zijde is met name te wijten aan diverse 
gevallen van Malaria binnen de te trainen BFA pelotons; 
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d. Programma: 
i. Tijdens de deze week uitgevoerde schiettraining was, toy eerdere 

schietmomenten, verbetering zichtbaar in de schietresultaten en 
wapenhandelingen. Door onder andere concentratiegebrek en snelle 
geestelijke vermoeidheid van BFA deelnemers vervagen echter de 
basisvaardigheden snel; 

ii. BFA commandant is tevreden over de voortgang van zijn beide 
resterende pelotons en ziet grote verbetering op tactisch vlak en in 
BFA commandovoering; 

iii. Op 18/02 is het KCT-det bezocht door de NLD ambassadeur Ernst 
Noorman, het informele bezoek is goed verlopen waarbij de 
ambassadeur de gelegenheid heeft gehad om kennis te maken met 
het KCT-det. Na de gezamenlijke avondmaaltijd heeft hij een 
dagbespreking bijgewoond en daar het belang aangehaald van deze 
en toekomstige bilaterale trainingen irt de politieke verkiezingen van 
2015 te BFA; 

KCT: 

Personeel; 
i. Sgt Pietersma (105) is 18/02 om medische redenen gerepatrieerd: 

1) OPZ is op 17/02 hieromtrent ingelicht; 
2) Na bloedtesten in het AMC bleek de uitslag vwb Malaria 

negatief; 
3) Indien Sgt Pietersma weer inzetbaar is zal hij dzv Tint 

Backhuijs worden opgevangen in Roosendaal 
ii. Uitrotatie van personeel KCT is op 18/02 geland in AMS (6 pax); 

iii. Smi Hart (105) is 20/02 om familie aangelegenheden gerepatrieerd: 
4) OPZ is op 19/02 hieromtrent ingelicht; 
5) Smi Hart zal zodra de situatie thuis dit toelaat weer 

aanvangen met zijn werkzaamheden; 
iv. Op 19/02 is C-105 aangekomen in Nema(MRT) en heeft aldaar 

contact gemaakt met het MSO-det; 
v. C-105 zal in Nema(MRT) de fie van SNR op zich nemen; 
vi. Na de repatriering van de Smi Hart is het totaal aantal deelnemers in 

Bobo(BFA) 25 pax, Kiffa (MRT) 10 pax, Nema(MRT) 1 pax; 

OefeningfTraining; 
i. Op didactisch en organisatorisch vlak is bij de jonge instructeurs van 

de 2de  rotatie een duidelijke leercurve zichtbaar; 
ii. In de komende weken zal er meer nadruk komen te liggen op 

begeleiden en evalueren ipv daadwerkelijke instructieve 
vaardigheden, dit doordat programma technisch meer herhaling en 
een oefening gepland staan; 

e. Lodistiek:  
i. Deze week zijn de eerste voorbereidingen voor de uiteindelijke 

redeployment naar NLD begonnen. 
ii. Datum uitrotatie mat 105 zoals beschreven in CieOrder 002-13 105 

Cotrcie KCT Flintlock 2013 is na tussenkomst VVdet gewijzigd van 
10/03 naar 12/03. 

iii. Financieel gezien zijn er geen onverwachte uitgave gedaan en 
verloopt alles cfm planning. 

f. Communicatie:  
i. Wijze van communicatie tussen Kiffa(MRT),Nema(MRT),Bobo 

Dioulasso(BFA) gaat vooral via SMS Iridium(MRT-BFA) en of lokaal 
telefoonverkeer(MRT) 
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ii. Communicatie mogelijkheden zijn; 
1) Intranet en VOIP van BFA-NLD ongewijzigd; 
2) SECURE TACSAT(117F) van Kiffa(MRT) - BFA/NLD; 
3) NON SECURE internet van Kiffa(MRT) - BFA/NLD; 
4) Intranet van Nema(MRT) -BFA/NLD; 
5) NON SECURE Iridium tussen alle locaties in MRT/BFA/NLD 

iii. Vanuit Bobo zal het wekelijkse rapporteren richting het KCT 
ongewijzigd blijven. 

g. Overiqen: 
i. Verzoek aan S3 KCT is om naar inzicht de rapportage te censureren 

en aansluitend te versturen naar JSO cfm de richtlijn in de 
Oefenorder, pnt 3cx2; 

4. AFSLUITING  
a. De eerste week van de 2de  rotatie is als zeer positief ervaren waarbij door de 

goede HOTO snel en efficient kon worden doorgegaan met het ten uitvoer 
brengen van de lesprogramma's voor de BFA pelotons; 

b. De nieuwe instructeurs van de 2de  rotatie ervaren, net als hun voorgangers, 
de beschermde Ieeromgeving in BFA als een zeer waardevolle aanvulling op 
hun eerdere, in NLD, opgedane didactische vaardigheden. Ook de 
beperkingen en mogelijkheden van het lesgeven in een vreemde taal(via BFA 
en NLD tolken) is een waardevolle ervaring voor de instructeurs; 

c. Daarnaast is men in de gelegenheid om waardevolle kennis en vaardigheden 
op te doen mbt de afrikaanse cultuur en omgangsvormen binnen de BFA 
strijdkrachten; 

d. Force Protection, incl medisch protocollen, maatregelen zijn genomen en een 
eventuele verandering in de veiligheidsituatie kan adequaat opgevangen 
worden. Tov voorgaande weken zijn er geen veranderingen. 

C-MPO 105 Cotrcie 
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Rapportage 05 Bijlage 01 

BILATERALE OEFENING BOBO DIOULASSO 
BURKINA FASO 
105 COTRCIE 

PROGRAMMA 
WEEK 07 

TIMINGS / SUBJECT BUZONDERHEDEN 

Ma 
18/02 

06.50 - 08.00h Sport 
08.30 - 10.00h Th Contact Drill 
10.00 - 12.00h Demonstratie 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h PR Contact Drill (1 & 2 man) 
18.00 - 19.00h Diner 

Panhuis 
Danny 

Gp instr 

Di 
19/02 

06.50 - 12.00h PR Contact Drill (5 man) 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h PR Contact Drill (10 man) 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 20.00h Wapenhandelingen 

Gp instr 

Gp instr 

Gp instr 
Wo 
20/02 

07.00 - 08.00h Verplaatsing naar schietbaan 
08.00 - 10.00h 2pel Schieten / 3pel Navigatie 
10.00 - 12.00h 2pel Navigatie / 3pel Schieten 
12.00 - 13.00h Verplaatsing naar kazerne 
13.00 - 14.00h Lunch 
14.00 - 15.00h Break 
15.00 - 16.00h Onderhoud/ Inspectie 
16.00 - 18.00h TB PC 
18.00 - 19.00h Diner 

Schieten: Roy 
Navigatie: Gpinstr 

Do 
21/02 

06.50 - 08.00h Sport 
08.00 - 09.00h Verplaatsing naar oefenterrein 
09.00 - 12.00h Velddienst 3 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Velddienst 3 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 00.00h Velddienst 3 

Velddienst 3: 
• HH 
• VCP 

Vr 
22/02 

00.00 - 10.00h Velddienst 3 
10.00 - 11.00h 3km Speedmars + Inzettraining 
11.00 - 12.00h Verplaatsing naar kazerne 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 16.00h Onderhoud / Inspectie 
16.00 - 17.00h Evaluatie 
18.00 - 19.00h Diner 

• Contact Drill 
(Gewonden dril & 
Peeling) 

Eigen kader 
PC'n 

Za 
23/02 

WEEKENDBREAK 
10.30h Brunch 
18.00h Diner bij restaurant st Germain 

Zo 
24/02 

WEEKENDBREAK 
10.30h Brunch 
18.00h Diner bij restaurant les deux Palmes 
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RAPPORTAGE 06 

Koninklijke Landmacht 

Bilaterale Oefening Burkina Faso 
dd 25-02 t/m 03-03-2013 

Refertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 	Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Instructieorder 017/13 	Korps Commandotroepen 
Ciesorder 002/13 	 105 Cotrcie 
Rapportage 01 t/m 05 	FLINTLOCK 

Bijlagen 	A: Lesprogramma wk 6 
B: Foto impressie 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 

Datum: 
03-03-2013 

BILATERALE OEFENING 
BURKINA FASO 

2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in het vierde component. Dit deel betreft de bilaterale oefening 
van het KCT-det samen met het 25ste  Para regiment. Deze oefening wordt 
uitgevoerd op en vanaf Camp Coulibaly in Bobo Dioulasso, BFA (Burkina 
Faso); 

b. Parallel aan deze bilaterale oefening in BFA vindt de daadwerkelijke oefening 
FL13(derde component) plaats in MRT(Mauritanie) van 20/02 t/m 09/03; 

c. Deze rapportage richt zich op de periode van 25 feb t/m 03 mrt 2013 en 
omvat de zesde week van de bilaterale oefening in BFA; 

d. De zesde week van de oefening is verlopen cfm de planning. lnhoudelijk 
bestond deze week uit theorie en praktijk lessen aangaande optreden in 
verstedelijkt gebied, een schietdag en diverse fysieke trainingsmomenten; 

e. De veiligheidsituatie in BFA is ongewijzigd tov de situatie in de voorgaande 
weken van de oefening; 

f. Op medisch gebied hebben de medics en AMV van de tweede rotatie onder 
leiding van de SMO een bezoek gebracht aan het lokale brandwonden 
centrum van het ziekenhuis van Bobo Dioulasso; 

g. Gedurende de zesde week zijn ook diverse verkenningen uitgevoerd ter 
voorbereiding van de eindoefening die in de zevende week gepland staat; 

2. OPDRACHT  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
Training 25 Para regiment:  

a. De training is vrijwel geheel cfm het opgestelde lesprogramma verlopen, dit 
programma is voor de volledigheid als bijlage toegevoegd. De aanvullende 
activiteiten waren voornamelijk gericht op voorbereidingen voor de 
sluitingsceremonie die gepland staat op 07/03; 

b. De twee to trainen pelotons bestonden de afgelopen week uit een totaal van 
72 militairen waarvan er rond de 66-70 daadwerkelijk aan de training 
deelnamen; 
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c. De uitval van deelnemers aan BFA zijde is meestal van korte duur(1-2 
dagen) en voornamelijk te wijten aan diverse gevallen van Malaria binnen de 
te trainen BFA pelotons; 

d. Programma: 
i. Optreden in verstedelijkt gebied blijkt door de deelnemers als zeer 

gecompliceerd ervaren te warden. Ook voor de oudere en ervaren 
deelnemers met jarenlange ervaring binnen de BFA krijgsmacht blijkt 
dit vrijwel compleet nieuwe materie te zijn waar in de toekomst nog 
veel tijd en energie in gestoken zal moeten worden om dit op een 
beter niveau te brengen; 

ii. De BFA pelotons blijken zelden of nooit gewerkt te hebben met 
groepswapens als RPG en PKM. Deze week is daarom extra 
aandacht besteed om vooral pelotons en groepscommandanten te 
wijzen op de mogelijkheden en beperkingen van deze wapens; 

iii. Tijdens de deze week uitgevoerde schiettraining werden regelmatig 
gevaarlijke storingen geconstateerd. Waarschijnlijk was de door NLD 
geleverde Tsjechische AK munitie, (7,62x39 FMJ/No. 2907/2) hier 
debet aan. Diverse hulzen scheurden na ontbranding of en delen van 
deze hulzen bleven aansluitend in de AK loop achter. Diverse 
wapens zijn pas na herstelwerkzaamheden van een BFA 
wapenhersteller weer inzetbaar verklaard. Details en foto's 
hieromtrent volgen in het eindverslag; 

iv. Ter voorbereiding van de sluitingsceremonie zijn deze week op 
verzoek van de BFA commandant van het 25ste  Para regiment extra 
rehearsels toegevoegd aan het programma. Men verwacht een totaal 
van ongeveer 100 militaire en civiele autoriteiten voor de 
sluitingsceremonie van 07/03; 

v. Op 01/03 is het KCT-det bezocht door de 01C, Special Ops Forces 
Liason Element en de senior NCO van de Office of Security 
Cooperation van HQ AFRICOM, beide zijn geplaatst op de US 
ambassade te Ouagadougou. De US interesse is voornamelijk 
gebaseerd op het feit dat zij voornemens zijn om in de nabije 
toekomst verder te gaan met het verzorgen van aanvullende 
trainingen aan het 25ste  Para regiment. Het bezoek is geYnformeerd 
over de voortgang, de mogelijkheden en de beperkingen van de BFA 
pelotons; 

vi. Uit gesprekken met diverse BFA officieren deze week blijkt dat er in 
de komende maanden veel geInvesteerd gaat warden in het 25ste  
Para regiment. Op relatief korte termijn wordt de eenheid aangevuld 
met 2 compagnieen en daarnaast is deze week toestemming 
gegeven om aan te vangen met de bouw van een nieuwe kazerne 
voor het 25ste  pararegiment. Deze kazerne zal ZW van Bobo 
Dioulasso gebouwd gaan warden aan de doorgaande weg naar 
Banfora; 

KCT: 

Personer" 
i. ; 18/02 om medische redenen gerepatrieerd: 

is weer werkzaam in R'daal 
ii. !05) is 20/02 om familie aangelegenheden gerepatrieerd: 

- 	- • • is op 27/02 vader geworden van dochter Kate; 
3) 	F is zal vanaf wk 11 weer aanvangen met zijn 

werkzaamheden in R'daal; 
iii. Het totaal aantal deelnemers in Bobo(BFA) is 25 pax, Kiffa (MRT) 10 

pax, Nema(MRT) 1 pax; 
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Oefening/Training; 
i. Deze week zijn door zorg van de instructeurs de laatste lessen 

gegeven en is de voorlopige conclusie dat er door de individuele 
instructeurs duidelijke vorderingen zijn gemaakt op didactisch vlak; 

ii. Tijdens de volgende week zullen de instructeurs slechts een 
begeleidende en controlerende functie hebben tijdens de uitvoering 
van de FINEX; 

e. Logistiek:  
i. Deze week blijkt dat gedurende de redeployment van 10-12/03 

diverse onvoorziene situaties gaan ontstaan. Om hier effectief op te 
kunnen reageren is nu tussen de diverse detachementen in BFA en 
MRT afgesproken dat de SNR MRT het single point of contact wordt. 

ii. Financieel gezien zijn er geen onverwachte uitgave gedaan en 
verloopt alles cfm planning. 

f. Communicatie:  
i. Geen wijzigingen ten opzichte van vorige rapportage (05) aangaande 

de onderlinge communicatie tussen Kiffa(MRT),Nema(MRT),Bobo 
Dioulasso(BFA). Deze communicatie gaat voornamelijk via Mulan en 
SMS Iridium(MRT-BFA) en of lokaal telefoonverkeer(MRT) 

ii. Communicatie mogelijkheden zijn; 
1) Intranet en VOIP van BFA-NLD ongewijzigd; 
2) SECURE TACSAT(117F) van Kiffa(MRT) - BFA/NLD; 
3) NON SECURE internet van Kiffa(MRT) - BFA/NLD; 
4) Intranet van Nema(MRT) -BFA/NLD; 
5) NON SECURE Iridium tussen alle locaties in MRT/BFA/NLD 

iii. Vanuit Bobo zal het wekelijkse rapporteren richting het KCT 
ongewijzigd blijven. 

g. Overigen:  
i. Verzoek aan S3 KCT is om naar inzicht de rapportage te censureren 

en aansluitend te versturen naar JSO cfm de richtlijn in de 
Oefenorder, pnt 3cx2; 

4. AFSLUITING  
a. Gedurende het OVG van deze week bleek dat het aanvangsniveau van de 

deelnemers zeer laag was voor wat betreft het militaire optreden in bebouwde 
en bewoonde gebieden; 

b. Door onder andere de hierarchische manier van werken maar ook door het 
gemiddelde opleidingsniveau binnen de BFA strijdkrachten blijken de 
individuele actie intelligentie en situational awareness van de gemiddelde 
BFA militair niet bij te dragen aan een snelle leercurve voor wat het optreden 
in verstedelijk gebied betreft; 

c. Het fysieke vermogen van de gemiddelde deelnemer is goed, bij een 
eventueel gedegen fysiek vervolgprogramma zouden zeer goede resultaten 
mogelijk zijn; 

d. Force Protection, incl medisch protocollen, maatregelen zijn genomen en een 
eventuele verandering in de veiligheidsituatie kan adequaat opgevangen 
worden. Tov voorgaande weken zijn er geen veranderingen. 

C-MPO 105 Cotrcie 
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Rapportage 06 Bijlage A Weekprogramma week 6 

DATE TIMINGS / SUBJECT BIJZONDERHEDEN 
Ma 
25/02 

06.50 - 08.00h Sport 
08.30 - 10.00h Th Optreden verstedelijkt gebied 
10.00 - 12.00h Demonstratie 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h Pr Urban 
18.00 - 19.00h Diner 

Anton 
Danny 
Olv Danny 

Gp instr 

Di 
26/02 

06.50 - 12.00h Pr Urban 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h Break 
15.00 - 18.00h Pr Urban 
18.00 - 19.00h Diner 

Gp instr 

Gp instr 

Wo 
27/02 

06.50 - 08.00h Sport 
08.00 - 12.00h Pr Urban 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 18.00h Pr Urban 
18.00 - 19.00h Diner 
19.00 - 00.00h Pr Urban 

Robbert 
Gp instr 

Gp instr 

TB PC 
Do 
28/02 

07.00 - 08.00h Verplaatsing naar schietbaan 
08.00 - 10.00h 3pel Schieten / 2pel Navigatie 
10.00 - 12.00h 3pel Navigatie / 2pel Schieten 
12.00 - 13.00h Verplaatsing naar kazerne 
13.00 - 14.00h Lunch 
14.00 - 15.00h Break 
15.00 - 16.00h Onderhoud/ Inspectie 
16.00 - 18.00h TB PC 
18.00 - 19.00h Diner 

Vr 
01/03 

07.00 - 09.00h 5km Speedmars + Inzettraining 
09.00 - 11.00h TB PC 
11.00 - 12.00h Evaluatie 
12.00 - 13.00h Lunch 
18.00 - 19.00h Diner 

Gpinstr 

PC'n 

Za 
02/03 

08.00 --10.30h Rehearsel sluitingsceremonie 
10.30h Brunch 
18.00h Diner bij restaurant st Germain 

Zo 
03/03 

WEEKENDBREAK 
10.30h Brunch 
18.00h Diner bij restaurant Les 2 Palmiers 
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RAPPORTAGE 07 

Koninklijke Landmacht 

Bilaterale Oefening Burkina Faso 
dd 04-03 t/m 09-03-2013 

Refertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 	Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Instructieorder 017/13 	Korps Commandotroepen 
Ciesorder 002/13 	 105 Cotrcie 
Rapportage 01 t/m 06 	FLINTLOCK 

Bijlagen 	A: Lesprogramma wk 7 
B: Foto impressie 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 

Datum: 
09-03-2013 

BILATERALE OEFENING 
BURKINA FASO 

2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in het vierde component. Dit deel betreft de bilaterale oefening 
van het KCT-det samen met het 25ste  Para regiment. Deze oefening wordt 
uitgevoerd op en vanaf Camp Coulibaly in Bobo Dioulasso, BFA (Burkina 
Faso); 

b. Parallel aan deze bilaterale oefening in BFA vindt de daadwerkelijke oefening 
FL13(derde component) plaats in MRT(Mauritanie) van 20/02 t/m 09/03; 

c. Deze rapportage richt zich op de periode van 04 mrt t/m 09 mrt 2013 en 
omvat de zevende week van de bilaterale oefening in BFA; 

d. De zevende week van de oefening is geheel verlopen cfm de planning. 
Inhoudelijk bestond deze week uit een drie daagse eindoefening, de 
sluitingsceremonie en de logistieke voorbereiding en afwikkeling van het 
KCT-det te BFA; 

e. Gedurende deze week heeft C-KCT een vierdaags werkbezoek gebracht aan 
het KCT-det te BFA; 

f. De NLD Ambassadeur van BFA heeft het KCT-det deze week diverse malen 
bezocht onder andere tijdens de eindoefening en tijdens de informele 
afsluiting; 

g. C-105 is op 06/03 bij het KCT-det te BFA aangekomen en heeft vanaf 07/03 
de fie van LDO overgenomen; 

h. De veiligheidsituatie in BFA is ongewijzigd tov de situatie in de voorgaande 
weken van de oefening; 

2. OPDRACHT 
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
Training 25 Para regiment:  

a. De eindoefening is geheel cfm het opgestelde programma verlopen, dit 
programma is voor de volledigheid als bijlage toegevoegd; 
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b. De twee to trainen pelotons bestonden de afgelopen week uit een totaal van 
72 militairen, alle deelnemers hebben deelgenomen aan de eindoefening; 

c. Tijdens diverse gelegenheden is het KCT-det bezocht door civiele en 
militaire BFA hoogwaardigheidsbekleders. Voornaamste reden voor deze 
bezoeken was de sluitingsceremonie en de aanwezigheid van C-KCT in 
BFA. 

d. Programma: 
i. De eindoefening is geheel volgens de planning verlopen waarbij alle 

aangedragen onderwerpen van de trainingsperiode in een tactisch 
scenario zijn getoetst; 

ii. De BFA pelotons zijn niet gewend aan een langdurig( 3 dgn) tactisch 
scenario to velde. De hoeveelheid van aaneengeschakelde events 
en oefendoelstellingen, gecombineerd met slaap deprivatie, blijken al 
snel to leiden tot fysieke on mentale vermoeidheid; 

iii. Op 07/03 heeft de officiele sluitingsceremonie en certificaat uitreiking 
plaatsgevonden. Beide activiteiten zijn geheel dzv 25ste  Para 
Regiment uitgevoerd en alleen in de voorbereiding door het KCT-det 
ondersteund; 

iv. Naast de deelnennende eenheden waren een 100-tal civiele en 
militaire autoriteiten aanwezig, voornaamste gasten waren C-LAS 
(BFA), C-2de  Militaire Regio (BFA) en C-KCT; 

v. Naar aanleiding van beide ceremonies zijn, op lokale radio en TV, 
uitzendingen geweest. Hierbij is het KCT-det ( muv C-KCT) minimaal 
blootgesteld geweest aan de lokale pers; 

KCT: 

Personeel; 
i. Het totaal aantal deelnemers in Bobo(BFA) is 28 pax, Kiffa (MRT) 10 

pax, Nema(MRT) 1 pax; 

Oefening/Training; 
i. Tijdens de eindoefening hebben de instructeurs slechts een 

begeleidende en controlerende functie gehad. Echter door de fysieke 
on mentale gesteldheid en weerbaarheid van de BFA pelotons 
hebben de NLD instructeurs regelnnatig disciplinaire maatregelen 
moeten nemen om de oefendoelstellingen to bereiken; 

e. Lociistiek: 
i. Op 07/03 zijn 0Off VV-det en Lt Log 105 aangekomen in Bobo ter ost 

van de redeployment; 
ii. Financieel gezien zijn er geen onverwachte uitgave gedaan en 

verloopt alles cfm planning. 

f. Communicatie:  
i. Geen wijzigingen ten opzichte van vorige rapportage (06) aangaande 

de onderlinge communicatie tussen Kiffa(MRT),Nema(MRT),Bobo 
Dioulasso(BFA). Deze communicatie gaat voornamelijk via Mulan en 
SMS Iridium(MRT-BFA) on of lokaal telefoonverkeer(MRT) 

ii. Communicatie mogelijkheden zijn; 
1) Intranet on VOIP van BFA-NLD ongewijzigd; 
2) SECURE TACSAT(117F) van Kiffa(MRT) - BFA/NLD; 
3) NON SECURE internet van Kiffa(MRT) - BFA/NLD; 
4) Intranet van Nema(MRT) -BFA/NLD; 
5) NON SECURE Iridium tussen alle locaties in MRT/BFA/NLD 

iii. Vanaf 09/03 1200uur lokale tijd, zal het KCT-det in verband met de 
redeployment slechts telefonisch bereikbaar zijn; 

iv. Vanuit BFA zal rapportage 07 de laatste zijn. 
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v. Over de gehele periode zal, na terugkeer in NLD, door middel van 
een AAR gerapporteerd worden; 

g. Overiqen:  
i. Verzoek aan S3 KCT is om naar inzicht de rapportage te censureren 

en aansiuitend te versturen naar JSO cfm de richtlijn in de 
Oefenorder, pnt 3cx2; 

4. AFSLUITING  
a. Na de eindoefening bleken alle in de voorbereiding vastgestelde leer- en 

vormingsdoelen in voldoende mate behaald te zijn; 
b. Uit diverse gesprekken van deze week blijkt dat de BFA strijdkrachten zeer 

veel waarde hechten aan deze bilaterale training. Ook wordt de wens 
uitgesproken om dit in de toekomst te herhalen of voort te zetten• 

c. Force Protection, incl medisch protocollen, maatregelen zijn genomen en 
een eventuele verandering in de veiligheidsituatie kan adequaat opgevangen 
worden; 

d. Gedurende de gehele periode is er geen enkeie aanieiding geweest om in 
het kader van Force Protection extra maatregelen te nemen; 

e. Op 10/03 zal het gehele detachement, minus 1 pax logistiek, door middel van 
wegtransport naar Ouagadougou verpiaatsen om aansiuitend via Parijs naar 
Amsterdam te vliegen. ETA op Schiphol is 11/03 1100uur Nederlandse tijd. 

C-MPO 105 Cotrcie 
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Rapportage 07 Bijlage A Weekprogramma week 7 

DATE TIMINGS / SUBJECT BIJZONDERHEDEN 
Ma 
04/03 

Final Exercise C-KCT 

Di 
05/03 

Final Exercise C-KCT 

Wo 
06/03 

Final Exercise 

14.00 — 15.00h Onderhoud 
16.00 — 17.00h Inspectie 
18.00 Diner, informeel feest (ST Germain) 

C-KCT/NLD Ambassadeur 

Do 
07/03 

07.00 — 08.00h Voorbemidingen eindceremonie 
10.00 — 12.00h Eindceremonie 
12.00 — 13.00h Lunch 
14.00 — 15.00h Break 
15.00 — 18.00h Beladen 
18.00 — 19.00h Diner 

C,KCT 

Vr 
08/03 

08.00 — 11.00h Parcours Militair 
12.00 — 13.00h Lunch 
13.00 — 18.00h Afbreken / Beladen 
18.00 — 19.00h Diner 

Za 
09/03 

08.00 — 18.00h Afbreken /Beladen 

Zo 
10/3 

08.00 Vpl Ouaga en NLD 

Pagina 4 van 4 



NI.MARSOF 

Rijkszee en Marinehaven 

Noordvoorlandweg 

MPC 10A 

Postbus 10.000 

1780 CA Den Helder 

Aan: 

Datum 

Onderwerp 

C-MSO / S3 AGB 
	 Steller: 

14 maart 2014 

FLINTLOCK 2013 SITREP 001  

1. Algemeen  
a. Inleiding 

Afgelopen vrijdag 25 januari 2013 hebben wij middels een kort ceremonieel een 
aanvang gemaakt met de Pr6 Exercise Training (PET) te Thies met onze 
partnereenheid CET 7 Senegal SF (Senegal PEL). 
De dagen ervoor stonden geheel in het teken van voorbereidingen, 
verkenningen en diverse meetings met MAJ. Kandee (CDT CET 7). 
Aanpassingen in het programma moesten worden besproken omdat uit onze 
eerste meeting, direct na aankomst, bleek dat bepaalde afspraken niet konden 
worden nagekomen door de Senegalezen. De voornaamste punten die 
afwijken van het gestelde in de Technical Arrangement (TA); 
i. Er worden geen 3 (lokale) tolken geleverd met als reden dat zij momenteel 

andere operationele verplichtingen hebben. 
ii. De officiele aanvang van de PET op 21-01-2013 wordt verplaatst naar 25-

01-2013 door een uitloop in het programma van de USARMY MA 
snipertraining op een andere locatie, evenals een lokale feestdag op dd.24 
JAN 2013. 

De vereiste aanpassingen zijn inmiddels gemaakt in het lesprogramma om toch 
onze doelstellingen te kunnen halen. Zo worden de gemiste uren ingehaald 
door enkele OBD-oefeningen in te plannen en lossen we het tolkenprobleem op 
door te werken vanaf 66n locatie met onze eigen tolk. 
Aspecten die komende week aan bod komen zijn o.a. combat shooting, CQB, 
raid, ongewapend vechten en AFT. 

b. Intel 
i. Noord Mali; 

De Iaatste ontwikkelingen in Noord Mali volgen wij "open source". 
Over een mogelijke inzet van onze partnereenheid Senegal PEL meldt 
MAJ. Kandee dat hiervan tot op heden geen sprake is. 

ii. Flintlock 2013; 
Verder geen informatie ontvangen over Flintlock 2013 te Mauritania. 
Over deelname door onze partnereenheid Senegal PEL meldt MAJ. 
Kandee ons nog geen vluchtdata te hebben ontvangen. 
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NLMARSOF 

Datum 	 14 maart 2014 

Ons kenmerk 

c. Personeel 
NL : Geen bijzonderheden 

ii. Senegal : Het Senegalese peloton bestaat uit 32 man. Uit een eerste 
indruk valt op te maken dat het peloton wordt aangestuurd door een 
enthousiaste jonge PC CAPT. Gueye. Hij wordt bijgestaan door een 
oudere OPC. Er is sprakevan een gezonde hierarchie waarbinnen de PC 
zijn 3 groepscommandanten aanstuurt. De 3 teams bestaan elk uit 10 
personen. 
Overzicbt personeel; 

NL : Geen bijzonderheden 
Senegal PEL : 3 x lokale tolk niet geleverd (Niet conform TA) 
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NLIVIARSOF 

    

Datum 
	 14 maart 2014 

Ons kenmerk 

lidsbalk 
16JAN2013 

19JAN2013 

25JAN2013 
11FEB2013 

13FEB2013 

14FEB2013 

20FEB2013 
09MRT2013 

10MRT2013 
11MRT2013 

3. Faciliteiten 

VTV SCHIPHOL AIRPORT 
VTA DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTV DAKAR per voertuig 
VTA to THIES 
Openingsceremonie, aanvang PET 
Gepland werkbezoek ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan (VTA 
THIES 0930H LT) 
Einde PET 
VTV THIES per voertuig 
VTA DAKAR 
VTV DAKAR AIRPORT 
VTA NEMA AIRPORT, MAURITANIE 
Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2013 
Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2013 
VTV NEMA AIRPORT 
VTA BURKINA FASO AIRPORT 
VTV BURKINA FASO AIRPORT 
VTA SCHIPHOL AIPORT (0910H LT) 

a. Legering : Geen bijzonderheden 
b. Oefenterrein : 

i. Een 3-tal niet afgebouwde huizen in de buurt gebruiken wij voor CT-
training. 

ii. 3 nieuwe schietbanen zijn vorig jaar in gebruik genomen op 8km rijden van 
het kamp. Voldoen ruimschoots aan onze eisen. 

iii. Oefenterrein is verder verkend voor een 3-tal navigatieoefeningen. 

4. Leefomstandioheden  
a. Geen bijzonderheden 
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NLMARSOF 

Datum 	 14 maart 2014 

Ons kenmerk 

Propramma 

a. Last 48H 

Na de openingsceremonie op 25 JAN is een eerste indruk middels een sessie 

"roadwork" en "circuittraining" opgedaan over de fysieke gesteldheid van de 

gasteenheid Senegal PEL. Zonder al teveel problemen volbrachten zij deze 

oefeningen. 

Verder zijn 26 JAN de laatste voorbereidingen getroffen voor de lessen van 
aankomende week. 

b. Next 48H 
Maandagochtend 27 JAN zal een aanvang worden gemaakt met het 
schietprogramma. 
Op 28 JAN zal geheel naar de wens van Senegal PEL worden aangevangen 
met CQB. 

6. Partnereenheid  
Senegal PEL komt gemotiveerd over en herhaaldelijk benadrukken zij stappen te willen 
maken in hun SF-skills. Wij gaan zeker aan deze wens voldoen maar vangen aan met 
het aftesten van hun "basic soldiering" (lees ingangsnivo) om onze lessen geheel op 
maat aan te kunnen bieden. 

7. Externe spelers  

a. NLD ambassade : Gepland werkbezoek ambassadeur dd. 11 FEB 2013 

b. USSOFL 	: Geen bijzonderheden 

c. Lokale eenheid (F) : Geen bijzonderheden 

d. Sen. autoriteiten 	: Geen bijzonderheden 
e. US ARMY (MA) 	: Verblijven met 6 onderofficieren in Thies, 1 officier in Dakar 
f. Overige 	 : n.v.t. 
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NLMARSOF 

    

Datum 

Ons kenmerk 

14 maart 2014 

8. Looistiek 
a. Voeding 	: Geen bijzonderheden 
b. Overig materiaal 	: Geen bijzonderheden 
c. Vervoer 	 : Geen bijzonderheden 
d. Financieel 

i. Conform TA begonnen met het leveren van een eerste 500 liter diesel. (Er 
wordt enkel brandstof geleverd wanneer de voertuigen gebruikt worden 
voor onze training) 

e. Geneeskundig 
i. Role 1 uitrusting niet conform paklijst, alle medicamenten ontbreken. Actie 

loopt, ontbrekende medicatie wordt maandag 28 JAN 2013 nagestuurd. 
(POC SMJR. v.d. Bogaard, S4 AGB) 

ii. Medische afvoerketen naar DAKAR Hospital voor een P1 patient staat 
planmatig op 60 min. In verband met mogelijke verkeersdrukte kan dit 
oplopen tot 90min. 

iii. Medische afvoerketen naar THIES Hospital (Saint John's) voor een P2-3 
patient staat binnen 15-30nnin. 

iv. Meer informatie over de medische afvoerketen n.a.v. diverse verkenningen 
ter plaatse zal worden verwerkt in het After Action Report. 

9. Overiq  
a. Battle Rhythm met OPS MSO 

i. Volgende SITREP 3 FEB 2013 1800H ALPHA. 

10. Lessons learned  
a. Geen bijzonderheden 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Senegal PEL geeft aan nog geen vluchtdata to hebben ontvangen voor het 

afreizen naar NEMA Mauritania. 

12. Vragen  
a. Geen bijzonderheden 
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NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Rijkszee en Marinehaven 

Noordvoorlandweg 

MPC 10A 

Postbus 10.000 

1780 CA Den Helder 

Aan: 	 C-MSO / S3 AGB 
Steller: 

Datum 	 3 februari 2013 

Onderwerp 	FLINTLOCK 2013 SITREP 002 

1. Alqemeen  
a. Inleiding 

Afgelopen trainingsweek zijn wij begonnen met een niveaumeting van onze 
partnereenheid Senegal PEL. Onze daaropvolgende conclusie was dat er winst 
valt te halen met goede coaching in hun basic soldiering. Met name tijdens het 
schieten bleek dat de basisprincipes niet bij eenieder bekend zijn. 

Dat de eenheid bijvoorbeeld wel over een gedegen CT-getraindheid beschikt 
bleek de volgende dag. Zonder al teveel problemen zijn de 2- en 4-mans drill 
aangescherpt. Van deze extra opgedane kennis is later goed gebruik gemaakt 
in een realistisch gijzelingsscenario waarin 2 gegijzelden moesten worden 
bevrijd. 

Kortom wij concluderen dat de eenheid veel trainingsuren besteedt aan diverse 
specialismen behorende bij een SF-eenheid, maar tekort schiet in hun basic 
soldiering. 
Dagelijks werd dit bevestigd, en tijdens de full debriefs ondersteund met 
beeldmateriaal aan onze partnereenheid teruggebrieft. Zij wilden dit probleem 
aanvankelijk niet direct onderkennen maar hebben inmiddels aangegeven meer 
basislessen te zullen gaan herhalen. 

b. Intel 

i. Noord Mali; 
Wij blijven de laatste ontwikkelingen in Noord Mali "open source" 
volgen. 

ii. Flintlock 2013; 
Verder geen informatie ontvangen over Flintlock 2013 te Mauritania. 
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Maritime Special Operations Forces 

   

Datum 	 3 februari 2013 

Ons kenmerk 

c. Personeel 
NL : Geen bijzonderheden. 

ii. Senegal : Geen bijzonderheden. 

d. Tolken 
NL Geen bijzonderheden 

2. Tijdsbalk 
16JAN2013 	VTV SCHIPHOL AIRPORT 

VTA DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
19JAN2013 	VTV DAKAR per voertuig 

VTA to THIES 
25JAN2013 	Openingsceremonie, aanvang PET 
11FEB2013 	Gepland werkbezoek ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan (VTA 

THIES 0930H LT) 
Einde PET 

13FEB2013 	VTV THIES per voertuig 
VTA DAKAR 

14FEB2013 VTV DAKAR AIRPORT 
VTA NEMA AIRPORT, MAURITANIE 

20FEB2013 	Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2013 
09MRT2013 	Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2013 

VTV NEMA AIRPORT 
VTA BURKINA FASO AIRPORT 

10MRT2013 VTV BURKINA FASO AIRPORT 
11MRT2013 VTA SCHIPHOL AIPORT (0910H LT) 
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NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 	 3 februari 2013 

Ons kenmerk 

3. Faciliteiten  
a. Legering : Geen bijzonderheden 
b. Oefenterrein : Geen bijzonderheden 

4. Leefomstandigheden  
a. Geen bijzonderheden 

5. Prociramma 
a. Last 48H 

i. Er is voor de partnereenheid een scenario geschreven waarin diverse 
verkenningselementen zoals patrolling, RV Link-up en RV-system konden 
worden beoefend. Het geheel is afgesloten met een Direct Action. 

ii. Verder is er een schietwedstrijd georganiseerd waarin de eerder in de 
week nieuw aangeleerde vaardigheden waren verwerkt. De week is 
afgesloten middels een groups effort, de speedmars. 

b. Next 48H 
i. Maandagochtend 04 februari zal een aanvang worden gemaakt met 

Mobility, aspecten die aan bod komen zijn het in- en uitstijgen, 
formatierijden en VIP-beveiliging. 

ii. 05 februari worden voorgaande drills gecombineerd met life firing. 

6. Partnereenheid  
a. Senegal PEL blijft zeker gemotiveerd, maar had aanvankelijk moeite met onze op 

de persoon of gerichte kritiek/debriefpunten. Misschien versterkt door het feit dat 
vrijwel alle kritiek to wijten is aan skillfading in hun basic soldiering. 
Inmiddels zijn zij gewend aan onze manier van debriefen en zien zij ook de eerste 
verbeteringen in hun resultaten. 
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NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 	 3 februari 2013 

Ons kenmerk 

Externe spelers  
a. NLD ambassade : Gepland werkbezoek ambassadeur dd. 11 FEB 2013 
b. USSOFL 	: Geen bijzonderheden 
c. Lokale eenheid (F) : Geen bijzonderheden 
d. Sen. autoriteiten 	: Geen bijzonderheden 
e. US ARMY (MA) 	: Verblijven met 6 onderofficieren in Thies, 1 officier in Dakar 
f. Overige 	 : n.v.t. 

8. Logistiek  
a. Voeding 	: Geen bijzonderheden 
b. Overig materiaal 	: Geen bijzonderheden 
c. Vervoer 	 : Geen bijzonderheden 
d. Financieel 	: Geen bijzonderheden 
e. Geneeskundig 

i. Nalevering diverse medicamenten via DHL wordt verwacht op d.d. 04-02-
2013 

9. Overig  
a. Battle Rhythm met OPS MSO 

i. Volgende SITREP 11 FEB 2013 0800H ALPHA. 

10. Lessons learned  
a. Geen bijzonderheden 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Geen bijzonderheden 

12. Vragen 
a. Geen bijzonderheden 
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NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Rijkszee en Marinehaven 

Noordvoorlandweg 

MPC 10A 

Postbus 10.000 

1780 CA Den Helder 

Aan: 

Datum 

Onderwerp 

C-MSO / S3 AGB 
Steller: 

11 februari 2013 

FLINTLOCK 2013 SITREP 003 

1. Algemeen  
a. Inleiding 

Onze evaluatie van de le trainingsweek met staf Senegal PEL en de 
daaropvolgende motivatiespeech voor het gehele peloton hebben een 
onverwacht effect gehad. Maandagochtend, bij aanvang van de 2e  
trainingsweek, meld Capt. Gueye ons een operator wegens gebrek aan 
motivatie en de juiste attitude te hebben vervangen voor iemand anders. Capt. 
Gueye is van mening dat juist deze persoon een negatieve, remmende invloed 
heeft op de ontwikkeling van zijn peloton. 

Vervolgens is de draad weer opgepakt en een aanvang gemaakt met Mobility. 
Hot en Cold wordt er formatiegereden, het in- en uitstijgen wordt beoefend en 
contactdrills worden tot in detail doorgenomen. Voor de daaropvolgende dag is 
er een passend scenario geschreven waarbij onder andere een RON wordt 
betrokken op het verlaten vliegveld te Thies. Adequaat wordt er gereageerd op 
vijandelijk vuur, stand to positions worden ingenomen en duidelijke contact 
reports en sitreps worden verstuurd. 

Samengevat mag worden gezegd dat in deze 2e  trainingsweek Senegal PEL 
stappen heeft gezet in de juiste richting. Timings worden gehaald, er wordt 
eager gereageerd en Capt. Gueye lijkt, mede gesteund door ons, meer grip op 
zijn peloton te krijgen. 

b. Intel 
i. Noord Mali; 

Wij blijven de laatste ontwikkelingen in Noord Mali "open source" 
volgen. 

ii. Flintlock 2013; 
Verder geen informatie ontvangen over Flintlock 2013 te Mauritania. 
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KortinklikE,  MaTinia 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 	 11 februari 2013 

Ons kenmerk 

c. Personeel 
i. NL : Geen bijzonderheden. 
ii. Senegal : 1 operator vervangen wegens motivatieproblemen 
iii. Overzicht personeel; 

d. Tolken 
NL : Geen bijzonderheden 

2. Trdsbalk 
16JAN2013 VTV SCHIPHOL AIRPORT 

VTA DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
19JAN2013 	VTV DAKAR per voertuig 

VTA to THIES 
25JAN2013 	Openingsceremonie, aanvang PET 
11FEB2013 	Gepland werkbezoek ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan, 

Defensie Attaché Eric de Landmeter 
(VTA THIES 1100H LT) 

12FEB2013 	Einde PET 
13FEB2013 	VTV THIES per voertuig 

VTA DAKAR 
14FEB2013 VTV DAKAR AIRPORT 

VTA NEMA AIRPORT, MAURITANIE 
20FEB2013 	Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2013 
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NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 11 februari 2013 

Ons kenmerk 

09MRT2013 	Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2013 
VTV NEMA AIRPORT 
VTA BURKINA FASO AIRPORT 

10MRT2013 VTV BURKINA FASO AIRPORT 
11MRT2013 VTA SCHIPHOL AIPORT (0910H LT) 

3. Faciliteiten  
a. Legering : Geen bijzonderheden 
b. Oefenterrein : Geen bijzonderheden 

4. Leefomstandiqheden  
a. Geen bijzonderheden 

5. Proqramma 
a. Last 48H 

i. Donderdag 7 februari zijn er theorielessen navigeren gegeven en zijn er 
een navigatieoefeningen uitgezet. Zowel bij dag als bij nacht is een 
parcours van +/- 8km afgelegd. Vanwege de veiligheid en het ontbreken 
van individuele kompassen is er gekozen om buddygewijs te verplaatsen. 
Met name 's nachts ondervonden enkelen enig probleem met hun 
orientatie. Car+ Gueye gaat lessen in het navigeren frequenter herhalen. 

ii. Vrijdag 8 februari zijn enkele theorielessen demoleren gegeven. De voor-
en nadelen van diverse soorten springstoffen en technieken zijn 
doorgenomen. Vervolgens zijn er in de praktijk enkele ladingen afgezet op 
rhiuren en ramen/luiken om hun uitwerking te demonstreren. Senegal PEL 
to-Inde deze dag extra veel inzet en interesse. 
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Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 11 februari 2013 

Ons kenmerk 

Next 48H 
i. Maandagochtend 11 februari staat een werkbezoek geniand van 

ambassadeu 	 i Defensie Attache 
Het volgende, ur LULddl uur uureride programma, zal hen woruri 

aangeboden; 
1100H, ontvangst te Thies 
1115H, verplaatsing naar oefenobject met aansluitend demo CQB door 
Senegal PEL. 
1145H, tactische verplaatsing naar schietbaan incl. demo mobility en anti 
ambush drill door Senegal PEL 
1200H, demo advance to contact door Senegal PEL. 
1215H, mogelijkheid voor delegatie tot het bedienen van diverse 
wapensystemen o.l.v. operators NLMARSOF. 
1230H, verplaatsing terug naar basiskamp voor een werklunch. 

ii. 12 februari zal 's middags middels een kort ceremonieel de Pre Exercise 
Training worden afgesloten en vriendelijkheden worden uitgewisseld. 

6. Partnereenheid  
a. Senegal PEL heeft afgelopen week zeker een stijgende lijn laten zien en zij zijn 

inmiddels goed in staat om gemaakte fouten te evalueren binnen de groep. 
b. Capt. Gueye (PC) krijgt veel steun van zijn OPC en teamleaders door zijn 

doortastende optreden van afgelopen week. 

7. Externe spelers  
a. NLD ambassade : Gepland werkbezoek ambassadeur dd. 11 FEB 2013 
b. USSOFL 	: Geen bijzonderheden 
c. Lokale eenheid (F) : Geen bijzonderheden 
d. Sen. autoriteiten 	Geen bijzonderheden 
e. US ARMY (MA) 	: Verblijven met 6 onderofficieren in Thies, 1 officier in Dakar 
f. Overige 	 : n.v.t. 
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8. Leo istiek 
a. Voeding 	: Geen bijzonderheden 
b. Overig materiaal 	: Geen bijzonderheden 
c. Vervoer 	 : Geen bijzonderheden 
d. Financieel 	: Geen bijzonderheden 
e. Geneeskundig 

i. Nalevering diverse medicamenten ontvangen via DHL op d.d. 04-02-2013 

9. Overig  
a. Battle Rhythm met OPS MSO 

i. Volgende SITREP 18 FEB 2013 0800H ALPHA. 

10. Lessons learned  
a. Geen bijzonderheden 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Geen bijzonderheden 

12. Vracien  
a. Geen bijzonderheden 
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Bijlage B, rapportage 01 SNR Flintlock 

Onderwerp 	FLINTLOCK 2013 SITREP 005 

1. Aloemeen  
a. Inleiding 

Afgelopen woensdag 20 februari is de oefening Flintlock 2013 officieel van start 
gegaan. Tijdens de openingsceremonie gaf USMC COL. Bristol in zijn speech 
aan tevreden te zijn met de tot dusver gedane inspanningen om de oefening 
Flintlock 2013 tot een succes te maken. Verder prees hij de Mauritaniers om 
hun vastberadenheid als gastland op te treden in deze roerige tijd waarin de 
strijd tegen terrorisme centraal staat. Een strijd die hij graag zou willen voeren 
zij aan zij met de Mauritaniers, de overige Trans-Sahara landen en Westerse 
bondgenoten. Zijn Mauritaanse counterpart COL. Hamada kon hier enkel 
bevestigend op antwoorden in zijn welkomstwoord. 

Met name de Trans-Sahara landen zullen samen moeten werken om deze nog 
steeds toenemende dreiging het hoofd te kunnen bieden. 
Dat de Special Operations Forces (SOF) oefening Flintlock hiervoor het juiste 
fundament biedt is reeds bewezen in voorgaande jaren, vanaf 2007 heeft er 
een capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden van bondgenoten in hun strijd tegen 
internationaal terrorisme. Deze langdurige samenwerking wordt bestendigd 
door het jaarlijks terugkeren van deze oefening. 

Dit jaar is een hoofdrol weggelegd voor gastland Mauritania, hetgeen betekent 
dat zij alle functies binnen CJSOTF moeten vullen, een planningsproces 
dienen te volgen en hun Afrikaanse bondgenoten on the ground effectief aan 
moeten sturen. Het is de bedoeling dat de Westerse landen richting het einde 
van deze eerste week een stap terug doen zodat de oefening in zijn geheel 
gedraaid wordt door Afrikanen. 

b. Intel 
i. Noord Mali; 

Wij blijven de laatste ontwikkelingen in Noord Mali "open source" 
volgen. 

ii. Flintlock 2013; 
Alle partnereenheden zijn op locatie en de oefening draait momenteel 
volgens schema. 
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c. PerSoneel 
i. NL : Repat KPL. Punt i.v.m. deelname NIO-opleiding (d.d.22-02-2013) 
ii. Senegal : Sterkte 32 pax. 
iii. Overzicht personeel; 

d. Tolken 
NL : Geen bijzonderheden 

2. Tildsbalk  
19FEB2013 
20FEB2013 
08MRT2013 
09MRT2013 
10MRT2013 

11MRT2013  

Aankomst partnereenheid Senegal PEL 
Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2013 
VIP-dag FLINTLOCK 2013 
Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2013 
VTV NEMA AIRPORT 
VTA BURKINA FASO AIRPORT 
VTV BURKINA FASO AIRPORT 
VTA SCHIPHOL AIPORT 
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3. Faciliteiten  
a. Legering : Geen bijzonderheden 
b. Oefenterrein : Geplande verkenning d.d. 18-02-2013 is succesvol uitgevoerd. Het 

oefenterrein biedt voldoende mogelijkheden voor de oefenscenario's. 

4. Leefomstandiqheden  
a. Camp NEMA beschikt inmiddels over de minimaal vereiste infrastructuur en 

voorzieningen om alle deelnemers to kunnen faciliteren. 

5. Programma  
a. Last 48H 

i. SOTF J35-cel; 
Begeleiden van het planningsproces voor de Mauritaniers. 
Basisvaardigheden in o.a. 

1. het interpreteren van de diverse injects 
2. informatieopbouw middels het indienen van RFI's 
3. de verwerking van informatie in het planningsproces 
4. presenteren van informatie tijdens de CUB 

ii. SOTG; 
Begeleiden van de Mauritaniers bij het opzetten van een goed werkend 
communicatienetwerk (computer- en verbindingsnetwerk). 

iii. Verzorgen van lessen aan Afrikaanse bondgenoten (o.a. Medisch, KLE, 
ambush, MEDSEM, TCP's) 

iv. Begeleiden van onze partnereenheid Senegal PEL in onder andere hun 
voorbereidingen, orderuitgifte en rehearsals. 

b. Next 48H 
i. Idem Last 48H 

6. Partnereenheid  
a. Senegal PEL laat direct vanaf hun dag van aankomst d.d. 19-02-2013 een 

gemotiveerde indruk achter op onze westerse bongenoten. Het valt op dat zij 
interesse tonen en een proactieve houding aannemen tijdens de in deze week 
aangeboden verplichte lessen. Dit ten overstaan van het gastland Mauritania die 
een meer passieve houding aanneemt. 
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7. Externe spelers  
a. NLD ambassade 
b. Lokale eenheid (MAU) 
C. Senegalese autoriteiten 
d. US ARMY (NEMA) 
e. Overige  

: Geen bijzonderheden 
: Staf Mauritania (CJSOTF) compleet op locatie. 
: Geen bijzonderheden 
: Geen bijzonderheden 
: n.v.t. 

8. Loqistiek 
a. Voeding 
b. Overig materiaal 
c. Vervoer 
d. Financieel 
e. Geneeskundig 

: Geen bijzonderheden 
: Geen bijzonderheden 
: Geen bijzonderheden 

Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 

9. Overiq  
a. Battle Rhythm met OPS MSO 

i. Volgende SITREP 04 MRT 2013 0800H ALPHA. 

10. Lessons learned  
a. Een hedendaagse minimale vereiste in communicatie is het gebruik van de 

telestick i.c.m. een stabiel WIFI netwerk. Het WIFI-signaal van de "BGAN inmarsat 
explorer 700" is echter niet stabiel genoeg voor telestick ondersteuning en zowel 
op Camp NEMA als lokaal wordt geen WIFI aangeboden. 
Daarop is besloten een router aan te schaffen in Nouakchott en deze hierheen te 
laten transporteren. Sinds 8 dagen is deze verbinding operationeel waardoor 
eenieder bereikbaar is via telestick. 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Geen bijzonderheden. 

12. Vragen  
a. n.v.t. 
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Onderwerp 	After Action Review FLINTLOCK 2013  

1. Inleiding 
Nederland neemt sinds 2007 deel aan JCET Flintlock met het Korps 
Commandotroepen (KCT) en NLMARSOF. In februari 2012 is de oefening 
Flintlock die dat jaar in Mali zou plaatsvinden, afgelast door SOCAFRICA. 

Dit jaar heeft NLMARSOF C-SQN Team 2-3 van 16 januari t/m 11 maart 2013 
deelgenomen aan de oefening Flintlock. Uitvoer vond plaats in twee fasen. In 
de le  fase is een Pre Exercise Training (PET) uitgevoerd in Senegal, gevolgd in 
de 2e  fase door een door de JSOTF-TS geleide Squad Tactical Exercise (STX) in 
Mauritanie. 

Dit verslag geeft een volledige evaluatie van de eerste fase en slechts enkele 
facetten uit de tweede fase. Het volledige verslag van de tweede fase (3e  

component cfm. oefenorder JSO) is opgesteld door de SNR van oefening 
Flintlock, Majoor J.C. Seijkens van het Korps Commandotroepen. 
(Reeds gedistribueerd onder bestandsnaam: 21032013 EINDEVALUATIE 
FLINTLOCK 2013) 

Het doel van de oefening is het opdoen van kennis en vaardigheden op het 
gebied van onder andere een primaire SOF-taak Military Assistance (MA), het 
verbeteren van de samenwerking met internationale SOF-partners en het 
vergroten van de Situational Awareness (SA) op het Afrikaanse continent. 

2. Operaties 
a. Algemeen 

Het formeren en vervolgens tasken van een eenheid schept bepaalde 
taken en verantwoordelijkheden voor zowel de getaskte eenheid als voor 
de functionarissen van MSO en AGB ter ondersteuning van dat team. 
Deze taken en verantwoordelijkheden staan tot in detail beschreven in 
bijbehorende oefenorder (OPORD) en zijn veelal van logistieke aard. 
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b. Voorbereiding 
Personeel dat zal deelnemen aan de oefening zal in een zo vroeg als 
mogelijk stadium hierover geInformeerd dienen te worden. De AMV'er is 
pas laat aan het team toegevoegd. Dit heeft enkele logistieke 
uitdagingen met zich meegebracht. 

c. Uitvoering 
Er kan worden gesteld dat zowel de PET als de STX meer dan succesvol 
is verlopen, vooral door de professionele invulling van de MA-taak door 
NLMARSOF. Zo is er tijdens de PET, naast het reguliere programma, 
constant gezocht naar mogelijkheden om partnereenheid Senegal PEL op 
een hoger niveau te brengen in hun SOF-taakspecifieke vaardigheden. 
Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de STX, het bleef Westerse 
bondgenoten niet onopgemerkt dat Senegal PEL zich kwalitatief wilt 
onderscheiden en zijn verantwoording neemt in een SOF Joint optreden. 

SOF-partnereenheid Senegal PEL is tijdens de PET in eigen land door een 
team van NLMARSOF opgewerkt tot het niveau dat is vereist om de STX 
in Mauritania uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft de PET gefungeerd 
als een selectieperiode en sluit feilloos aan op de oefendoelstellingen 
zoals deze uiteengezet zijn in de STX van Flintlock 2013 namelijk 
Patrolling, Raid en Civil Military Operations (CMO). 

De STX vond in zijn geheel plaats in Mauritania en bestaat uit 3 weken. 
De focus van de oefening ligt op het oefenen met Afrikaanse 
partnerlanden op de drie voornoemde gebieden Patrolling, Raid en CMO. 
Daarnaast is door zorg van JSOTF-TS een CJSOTF opgezet waarin zowel 
westerse als Afrikaanse landen zitting namen. 

d. Lessons learned 
Tolken 
Het verdient zeker aanbeveling mensen te enthousiasmeren voor het 
volgen van een talencursus. De 2-weekse cursus Frans gevolgd bij het 
DIVI is zeker een aanrader maar enkel voor diegenen met affiniteit voor 
de Franse taal. Ook vergt het veel herhalingslessen die het team zelf in 
zou moeten kunnen plannen om continuiteit te waarborgen. De 
aanwezigheid van een tolk staat echter niet ter discussie, deze is 
onmisbaar. 
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3. Personeel 
a. Algemeen 

Voor de oefening Flintlock is gekozen een organiek NLMARSOF team van 
C-SQN te tasken ondersteund door 4 man staf. 

Functies : 

STAF  
OOBL / kashoudend DOFF 	SMJRMARNALG 
Verbindelaar 	 SGTMARNVB 
Medic 	 SGT1 
Tolk 	 LTZT2 

Team 2-3, C-SON  
Teamleader 	 SGTMARNALG 
21C 	 KPLMARNALG 
COMSPEC 	 KPLMARNALG 
Operator 	 KPLMARNALG 
SF-Medic 	 KPLMARNALG 
DEMSPEC 	 MARNALG1 

b. Voorbereiding 
De definitieve bemanningslijst (BL) kwam met het aanzeggen van een 
AMV-er pas gereed op 06-12-2012. 
Een uitgebreid opwerktraject voor het NLMARSOF team is niet nodig 
voor de oefening Flintlock. De kennis om dit soort trainingen te geven op 
het Afrikaans continent is ruimschoots aanwezig binnen teams van 
NLMARSOF. 

c. Uitvoering 
De uitvoer van oefening Flintlock is probleemloos verlopen, er was een 
goede verhouding tussen operationele- en stafcapaciteit. 

d. Lessons learned 
• Aanzeggen personeel 

Het tasken van personeel moet ruim voor aanvang oefening 
gebeuren en dient samen met een deadline te worden opgenomen in 
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de oefenorder. Dit geeft hen de benodigde ruimte om zaken als visa, 
inentingen, aanvullend kledingpakket, paspoort verlenging, 
verzekeringen etc. te kunnen regelen. 

4. Log istiek 
a. Algemeen 

Het coordinerende operationele commando verantwoordelijk voor 
logistieke ondersteuning en strategische verplaatsingen lag bij het CLAS. 
Door NLMARSOF is vanuit AGB staf de toegevoegd S4 aangewezen als 
verantwoordelijke voor alle logistieke zaken en strategische 
verplaatsingen. Dit alles ging veelal in samenspraak met de 2IC van het 
team. 

b. Voorbereiding 
Voor sectie 4 begon de voorbereiding vrij laat, namelijk in oktober met 
hun deelname aan de verkenning naar Senegal. Vervolgens is er 
veelvuldig contact geweest tussen onze toegevoegd S4, de 2IC en het 
CLAS. 

c. Uitvoering 
De gehele logistieke ondersteuning is zonder al teveel problemen 
verlopen maar eerlijkheid gebied te zeggen dat op de werkvioer 
veelvuldig gebruik is gemaakt van een onderlinge vriendendienst om 
werkzaamheden alsnog gedaan te krijgen. Wij moeten ernaar blijven 
streven processen tijdig en eenduidig aan te lopen conform de 
voorwaarden in de oefenorder. 

d. Lessons learned 
• Priorisering 

Op eenheidsnivo heeft het NLMARSOF team in overleg met 
toegevoegd S4 AGB een priorisering gemaakt in de uitrusting die 
mocht worden meegenomen omdat de toegestane hoeveelheid lange 
tijd onduidelijk bleef. Volgens deze priorisering zijn vervolgens de 
pallets ingepakt, wat later effectief bleek omdat wij minder materiaal 
mee mochten nemen dan gepland. Een en ander is dus goed 
verlopen maar er moet in de toekomst "altijd" rekening worden 
gehouden met het feit dat niet alles, of niet alles in 1. keer kan 
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worden verscheept. Er dient dus priorisering vanaf het laagste niveau 
(eigen uitrusting) te worden toegepast. 

• IATA wetgeving 
Bij oefeningen waar personeel en vracht per luchttransport het 
gebied in worden gebracht, zoals bij de oefening Flintlock, dient men 
bewust te zijn van de IATA wetgeving. Het segregatievoorschrift 
(samenlading) uit deze wetgeving verbiedt onder andere dat 
bepaalde munitiesoorten en springladingen samen met 
personeelstransport plaatsvindt. Het verdient aanbeveling om 
kritisch te kijken naar de daadwerkelijk benodigde behoefte munitie 
conform het programma zodat er geen onnodige logistieke druk op 
de oefening komt te liggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de terugreis 
wanneer er munitie is overgebleven. 

• Host Nation Support (HNS) 
Tijdens de verkenning in oktober 2012 heeft de toegevoegd S4 
concrete afspraken gemaakt betreffende logistieke ondersteuning 
voor transport van alle materialen en de beveiliging ervan tijdens de 
verplaatsing van Dakar airport naar Thies. Tot kort voor vertrek was 
er nog steeds geen bevestiging van deze eerder gemaakte 
mondelinge afspraken. De Afrikaanse counterpart bleef gewoonweg 
moeilijk bereikbaar via mail of telefoon. Dit heeft de S4 doen 
besluiten het transport uit te besteden aan DVVO die dit vervolgens 
bij commerciele bedrijven heeft uitgezet. Beveiliging van de colonne 
is ter plaatse daags voor vertrek alsnog door de toegevoegd S4 
geregeld. 

Hieruit moet lering getrokken worden dat wanneer wij HNS 
inschakelen, wij ons moeten beseffen dat mogelijkerwijs de 
communicatie moeizaam en traag zal verlopen. Het is raadzaam om 
de voortgang van processen te bewaken. 

• Ambassade 
De samenwerking met de Nederlandse ambassade verliep zeer goed, 
zij hebben ons meerdere malen zeer effectief geholpen bij o.a. het 
aanschrijven van HNS voor ondersteuning en het blijven aandringen 
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op ondertekening en retourneren van de Technical Arrangement door 
de Senegalese autoriteiten. 

• Mainbody 
Het is goed bevallen om met de gehele eenheid inclusief de tgv. S4 
voor logistieke ondersteuning tegelijkertijd of te reizen. Het 
inplannen van een volledige dag t.b.v. voorbereidingen vanuit Dakar 
is voldoende. Ideaalsituatie is dus om de aankomst van de C-130 
met materialen in te plannen 2 dagen na aankomst personeel. Na 
het ontladen kan dan direct in convoy worden vertrokken naar de 
lokatie van de te trainen eenheid in Thies. 

5. Medisch 
a. Algemeen 

Voor medische ondersteuning kon het team terugvallen op de eigen SF-
medic en een door DOPS verplicht voor deze oefening gestelde AMV-er 
(eea. conform BIG wetgeving) 

b. Voorbereiding 
Begin januari is er ter voorbereiding van de PET een verkenning van 
medische faciliteiten uitgevoerd in Dakar door LTZAR111111111111. Tijdens 
zijn verkenning heeft hij een 4-tal locaties bezocht en de medische 
afvoerketen in kaart gebracht. 
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c. Uitvoering 
Tijdens de uitvoering is de AMV als enabler aan het team toegevoegd, 
geheel conform de oefenrestricties. 

d. Lessons learned 
e Medische afvoerketen 

Local knowledge wees uit dat ook Thies over priveklinieken beschikt, 
deze zijn door AMV in kaart gebracht maar de medische afvoerketen 
is hierdoor niet gewijzigd. 

• Enablers 
Enablers zoals een AMV aan een SOF-team toevoegen brengt een 
extra verantwoordelijkheid voor het team met zich mee en maakt 
het team minder flexibel. SOF-teams beschikken al over een SF-
medic en zijn erop ingericht om zelfstandig te kunnen opereren, er 
moet worden gekeken naar de meerwaarde van een niet SOF-
opgeleide AMV in het team ten overstaan van de algehele veiligheid 
door de sterke operationele verbondenheid en flexibiliteit van dat 
team. 

6. CIS 
a. Algemeen 

Ondanks dat Afrika de snelst groeiende regio ter wereld is op het gebied 
van mobiele verbindingen blijft het zoeken naar goede, betrouwbare 
communicatiemiddelen zoals telefonie en internet. 

b. Voorbereiding 
In de voorbereiding is hier uiteraard rekening mee gehouden, er is 
gekozen voor een compleet pakket verbindingsmiddelen met de 
mogelijkheid om secure data te kunnen versturen. 

c. Uitvoering 
De SITREP's en storyboards voor JSO werden verzonden via de SATCOM 
secure verbinding met de 152. 
Voor onderlinge communicatie in zowel in Senegal als Mauritanie is 
gebruik gemaakt van lokaal aangekochte prepaid simkaarten. 
Voor militair internetgebruik was de Bgan beschikbaar, maar deze 
verbinding bleek niet stabiel genoeg voor het uitlezen van militaire mail 
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via (MULAN) telestick. Met de aanschaf van 3G simkaarten was er wel 
beperkt dataverkeer rnogelijk maar dit hood met het creeren van een 
hotspot nog niet de oplossing voor onze telesticks. In Senegal hebben 
we dit opgelost door in Thies gebruik te nnaken van lokale gelegenheden 
met WIFI-ondersteuning, in Mauritania hebben wij vanuit Nouakchott 
een mobile hotspot-device laten toesturen die ons de benodigde WIFI 
ondersteuning gaf. 

d. Lessons learned 
• Personeel 

Het ter beschikking hebben van een verbindelaar voor de gehele 
periode (dus incl. PET) is als zeer waardevol ervaren. Onder de 
noemer verbindingen vallen sinds jaar en dag enorm veel 
verantwoordelijkheden en de complexiteit van systemen neemt 
jaarlijks alleen maar toe. Het onderhouden van verbindingen lijkt 
vanzelfsprekend maar vereist de juiste aandacht, zeker in landen 
waar apparatuur uitvoerig getest wordt door temperatuursextremen, 
zand en een onbetrouwbaar electriciteitsnet. 

• VBD-apparatuur 
De onder punt 4d genoemde priorisering heeft hier ook zijn weerslag 
gehad. In een vroeg stadium is hier al besloten OS&O apparatuur, 
SWE-DISH, en diverse masten niet mee te nemen. Ideaalsituatie qua 
palletruimte is voor VBD-apparatuur 2 aircargo pallets te reserveren, 
daar waar nu (ruim) 1 aircargo pallet is gebruikt. 

• National Allied Radio Frequency Agency (NARFA) 
Het tijdig indienen van aanvragen is bij eenieder bekend, zo is er 
door de VBD geheel conform procedure een officiele aanvraag voor 
gebruik radiospectrum (VHF/UHF/TACSAT) ingediend bij NARFA. 
Het is dan zeer vervelend wanneer het management de assumption 
maakt dat wij samen met het KCT opereren omdat de naam van de 
oefening gelijk is, of ons gewoon verward met het KCT. Maar het 
betreft hier verschillende eenheden met elk hun eigen 
operatiegebied. Na navraag door de VBD is de fout onderkend en de 
aanvraag wederom in behandeling genomen. Wij hebben onze 
frequenties hierdoor pas ontvangen toen wij reeds 4 dagen in het 
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Datum 	 30 maart 2013 
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operatiegebied aanwezig waren. Hier geldt dus ook dat bij 
binnenlandse aanvragen controle gewenst is. 

• PRR 
Het advies is om voor MA-taken extra PRR's mee te nemen om de 
partnereenheid mee uit te rusten. In ons geval werkte 
partnereenheid Senegal PEL wanneer zij split callsign opereerden 
met telefoons wat erg storend werkte in de diverse oefenscenario's. 

• Crypto 
Afgelopen oefening is er verwarring ontstaan over de vervoerswijze 
van crypto terug naar Nederland. De S6 kon dit niet zien aankomen 
omdat het proces anders is aangelopen dan hij vooraf had gesteld. 
Omdat juist hij exact weet aan welke voorwaarden het vervoeren 
van crypto moet voldoen verdient het ook hier aanbeveling dit 
proces te bewaken. Alle betrokkenen (bv. DEFAT, Ambassade, 
personeel VV-DET etc.) dienen bekend te zijn met de door hem 
opgestelde procedure. Bij voorkeur opnemen in de oefenorder. 

7. Budget en financien 
a. Algemeen 

Ook voor deze JCET is besloten geen extra kasbeheerder mee te nemen, 
maar self supporting op te treden. De OOBL heeft deze taak zonder 
problemen waargenomen. 

b. Voorbereiding 
Een budgetraming is door de S8 gemaakt en vergeleken met de 
uitgaven van voorgaande jaren. Gekozen is om het totale budget cash 
in dollars mee te nemen tezamen met de officiele begeleidende 
documentatie voor de douane. 

c. Uitvoering 
Zonder problemen is het budget beheerd, het geldbedrag is vrijwel altijd 
door de OOBL op de man gehouden bij het ontbreken van afsluitbare 
ruimten. Er is een goede inschatting gemaakt door de S8, alle rubrieken 
bieken ruim toereikend m.u.v. de rubriek huisvesting. Dit komt doordat 
wij niet volledig op de hoogte zijn van de aanvraagprocedure die 
reisbureau DCIOD hanteert. Zij verzorgen alle hoteireserveringen maar 
in tegenstelling tot eerdere ervaringen "niet" de betalingen, dit wordt 
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echter niet in de reserveringsbevestiging vermeld. Navraag door ons 
wees uit dat zij enkel betalingen verzorgcn wanneer "grote" groepen 
reizen, dit dient apart te worden vermeld in onze aanvragen (i.c.m. 
budgetnummer) wanneer wij dit wensen. Omdat het hier slechts enkele 
hotelovernachtingen (weliswaar voor 11 personen) betreft heeft dit niet 
tot tekorten geleid. 

d. Lessons learned 
• DCIOD 

Wanneer wij er voor kiezen betalingen niet door DCIOD te laten 
verrichten is het misschien een overweging waard ook de reservering 
niet door hen te laten doen. De praktijk wijst uit dat wanneer namen 
of data verkeerd worden doorgegeven dit al snel tot verwarring Ieidt, 
met name wanneer er kort tevoren nog wijzigingen plaatsvinden. 

• Coupures 
Het verdient aanbeveling om het totale geldbedrag cash mee te 
nemen, liefst in coupures van 100 dollar. Zowel de banken in 
Senegal als Mauritania wisselen deze zonder problemen, en zo blijft 
het volume ook beperkt wanneer dit op de man wordt meegenomen. 
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RAPPORTAGE 01 
SNR FL13 

Koninklijke Landmacht 

INTERDEPARTEMENTAAL 
VERTROUWELIJK 

 

Oefening Flint Lock 
dd 20-02 t/m 24-02-2013 	 Ministerie van Defensie 

Refertes:  
Oefenorder Flint Lock 2013 	Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 

Steller 

Bijlagen: 	A. Progrannma SOTG (incl NLD teams) 
B. Rapportage team Kmarns, Nema (MRT) 	 Datum: 
C. Rapportage team KCT, Kiffa (MRT) 

	
25-02-2013 

FLINT LOCK 2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in de derde component. Deze component behelst de 
daadwerkelijke uitvoering van de internationale oefening FLINTLOCK te MRT 
(Mauritanie). Tegelijkertijd wordt uitgevoerd de vierde component zijnde de 
JCET te BFA (Burkina Faso); 

b. Rapportages: 
i. Deze rapportage richt zich op de periode van 20 t/m 24 feb 2013 en 

omvat de eerste dagen van de internationale oefening FLINT LOCK; 
ii. In overleg is ervoor gekozen om de rapportages van de teams als 

bijlage toe te voegen aan dit document om zodoende de 
verschillende belanghebbenden (JSO/KCTS3/MSO) volledig te 
informeren en iedereen te voorzien van dezelfde informatie; 

iii. Dzv detco JCET BFA zal een rapportage worden opgemaakt die 
initieel wordt verstuurd naar S3 KCT; 

c. De veiligheidssituatie in MRT is onveranderd, de situatie in Mali lijkt geen 
invloed te hebben op de uitvoering van de oefening. Vanuit US/MRT zijde 
wordt weinig losgelaten aangaande de genomen maatregelen tav deze 
"dreiging". Zichtbaar is dat de verschillende locaties relatief goed beveiligd en 
bewaakt worden en dat alle verplaatsingen begeleid worden door bewapende 
MRT militairen; 

d. De medische ondersteuning en afvoer zijn gewaarborgd door de permanente 
aanwezigheid van een chirurgisch team (US) en afvoercapaciteit. Verder is 
op de verschillende locaties een arts en role 1-2 capaciteit aanwezig; 

e. Internationale aanwezigheid: 

Verenigde Staten Mauritanie 
Australia (observers) Burkina Faso 
Canada Senegal 
Duitsland Tsjaad 
Italie Nigeria 
Spanje Niger 
Frankrijk Tunesie (observers) 
Nederland Saoedi-Arabia (observer) 
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2. OPDRACHT  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
a. CJSOTF  (4 x NLD) 

i. Na voorbereidingen in de dagen voorafgaande aan de 
openingsceremonie (200900 L) is aansluitend aan deze ceremonie 
de officiele kick-off geweest voor het personeel betrokken bij het 
CJSOTF; 

ii. Na een korte inbrief vanuit US zijde (LCOL Barrera, mentor JOC) is 
de bemensing van de verschillende J locaties bekend gemaakt. De 
Afrikaanse partners, mn MRT, betrokken bij het CJSOTF waren/zijn 
nagenoeg allemaal onbekend met de procedures, processen en 
werkzaamheden binnen een CJSOTF; 

iii. De eerste dagen hebben door de werkwijze van de US in het teken 
gestaan van `ervarend leren' waarbij de taalbarriere voor de nodige 
vertraging zorgde. Er zijn geen presentaties (academics) gegeven 
over de doelstelling en werkwijze (procedures en processen) van het 
CJSOTF. Een en ander heeft ertoe geleid dat op dit moment het 
CJSOTF ongestructureerd (soms chaotisch) en zeker niet optimaal 
functioneert; 

iv. Tevens is duidelijk geworden dat de aanwezige Afrikaanse partners 
niet denken in `vrijheid van handelen' en `denken in effecten' maar dat 
zij opgevoed zijn met een duidelijke hierarchische benadering waarin 
weinig tot geen ruimte is voor discussie. Dit oa conflicteert met de 
doelstelling van een MDMP proces waarin juist veel input wordt 
verwacht van alle deelnemers ongeacht rang of status; 

v. De output van het CJSOTF is in de eerste dagen (t/m 24/02) 
bijzonder Iaag geweest wat bij de Westerse deelnemers tot de nodige 
frustraties heeft geleid. Door een schaduwprogramma, buiten het 
scenario om, hebben de uitvoerende teams (incl NLD teams) 
nagenoeg geen hinder ondervonden van de lage output van het 
CJSOTF. De SOTG OPS ondergaat echter nagenoeg dezelfde 
ervaring als het personeel van het CJSOTF; 

vi. De eerste dagen is getracht structuur aan te brengen (Battle Rhythm) 
in het CJSOTF en tevens is er een netwerk (unsecure) uitgerold. 
Beide aspecten zijn nog in ontwikkeling en zeker het ontbreken van 
een netwerk (per 241000 L semi operationeel) maakt het moeilijk om 
de procedures en processen goed ten uitvoering te brengen; 

vii. Het NLD CIMIC personeel is ingedeeld bij de verschillende J3/5 
cellen en heeft de vrijheid daar waar nodig deel te nemen aan de 
processen binnen de CMO cel; 

viii. De opzet van de CJSOTF met vertegenwoordiging vanuit alle 
landen/culturen op alle niveaus vergroot de SA en wordt algemeen 
gezien als een van de belangrijkste doelstellingen. De verschillende 
manieren van werken en leren worden snel duidelijk, taal en cultuur 
zorgen hierbij voor interessante uitdagingen. Dit zowel tussen 
Afrikaanse en Westerse partners onderling maar ook gezamenlijk. 

b. Team Nema, Kmarns  (8 x NLD) 
i. Personeel: 

Kpl Punt is op 24/02 na enige vertraging aangekomen in NLD; 
ii. Zie bijlage B. 

c. Team Kiffa, KCT (10 x NLD) 
i. Personeel: geen bijzonderheden; 
ii. Zie bijlage C. 

d. Logistiek:  
i. US geeft aan dat het enorme capaciteits problemen heeft tav van air 

transport vwb de redeployement van personeel en materieel. Detc-
US (COL Bristol) heeft een verzoek gedaan aan oa NLD om te bezien 
in welke mate NLD kan bijdrage aan de afvoer van Afrikaanse 
partnerlanden naar hun thuisbasis (by Senegal of Burkina Faso) en 
afvoer van US personeel naar Nouakchott (MRT). Deze activiteiten 
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zouden moeten plaats vinden tussen 10 en 15 mrt. ledere steun 
(ongeacht datum en tijd) is welkom en zal worden ingepast in de 
redeployement matrix; 

1) Actiebunt VV det S4 KCT na toestemming in de lijn; 
2) lk hoor graag asap of we hieraan invulling kunnen/willen 

geven; 
ii. Verder geen logistieke problemen die het verloop van de oefening in 

grote mate beInvloeden. 
e. Communicatie:  

i. Wijze van (onderlinge) communicatie tussen de verschillende NLD 
locaties verliep initieel moeizaam. De officiele lijn loopt via de 
communicatiemiddelen van de MRT echter deze zijn niet 
betrouwbaar. Het back-up systeem van de US is tno US only echter 
in noodgevallen uiteraard wel beschikbaar; 

ii. De huidige NLD oplossing is via internet (2 x router, kosten 280 euro) 	 
en via het MRT gsm netwerk ( x telefoons, kosten 100 euro); 

iii. Door de routers is ook de vbd met NLD (incl intranet) gewaarborgd; 
iv. Tel nrs van oa SNR en wrn C-MSO zijn bekend gesteld in NLD (oa 

JSO, Kmarns, KCT), de bereikbaarheid is hierdoor gegarandeerd. Ter 
info; het NLD netwerk (providers) werkt niet in Mauritanie. 

f. Overigen:  
i. Verzoek aan JSO om te bezien of de rapportage (incl bijlagen) 

voldoet aan de normering/verwachting. Tevens het verzoek om de 
verzendlijst te bevestigen dan wel hier wijzigingen in aan te brengen; 

ii. Verzoek aan JSO om rubricering INTERDEPARTEMENTAAL 
VERTROUWELIJK te bevestigen; 

4. AFSLUITING  
a. Op CJSOTF niveau is de oefening moeizaam en soms chaotisch begonnen. 

De komende dagen zal getracht worden om meer lijn te brengen in de 
verschillende procedures en processen binnen het CJSOTF. Het concept van 
de oefening, MDMP staftraining adhv een vaststaand programma (geen 
flexibiliteit) incl in- en output vanuit de SOTG's, laat dit echter slecht toe. Op 
dit moment loopt het CJSOTF continue achter de feiten aan en wordt men 
voortdurend ingehaald door het programma dat uitgevoerd dient te worden; 

b. De aanwezige Afrikaanse partners zijn onbekend met het MDMP proces en 
beheersen de procedures en processen binnen een CJSOTF (nog) niet. 
Gezien de voortgang is het maar de vraag of hierin significante verandering 
zal komen. Het `runnen' van een CJSOTF vraagt naast kennis en ervaring 
ook om specifiek (oa analytisch, doortastend en besluitvaardig) personeel; 

c. Het NLD aandeel binnen de oefening wordt door alle aanwezigen 
gewaardeerd en vindt plaats binnen een goede werksfeer. 

SNR FLINT LOCK 2013 

Korps Commandotroepen 

Patina 3 van 4 



Mated 
Patrollir • 

,t1 

Basi c Rifle Marlksnianship/  cg2 Classes Air Drop PE 

Raid 
Fundamentals 

Medical 

Raid Planning 
Considerations 

Raid Pada 
Exercise 

Raid t.5$ 

Medal 
PatrolE 

Ambush PE 
knbusli Blank Fife 

Bijlage A: Programma tbv SOTG (incl NLD teams) 

Rapportage 01 SNR 

Pagina 4 van 4 



RAPPORTAGE 02 
SNR FL13 

 

Koninklijke Landmacht 

Oefening Flint Lock 
dd 25-02 t/m 03-03-2013 

Refertes:  
Oefenorder FLINTLOCK 2013 Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 

Bijiagen: 	geen 

Ministerie van Defensie 

Datum: 
03-03-2013 

FLINT LOCK 2013 

1. ALGEMEEN  
a. Cfm de "Oefenorder FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) bevindt de 

oefening zich in de derde component. Deze component behelst de 
daadwerkelijke uitvoering van de internationale oefening FLINTLOCK te MRT 
(Mauritanie). Tegelijkertijd wordt uitgevoerd de vierde component zijnde de 
JCET te BFA (Burkina Faso); 

b. Rapportages: 
i. Deze rapportage richt zich op de periode van 25/02 t/m 03/03 2013 

en omvat de tweede week van de internationale oefening FLINT 
LOCK; 

ii. Op aangeven van H-JSO zal de rapportage inhoudelijk aangepast 
worden en zullen er geen bijlagen van de teams worden toegevoegd; 

iii. Dzv detco JCET BFA zal een rapportage worden opgemaakt die 
initieel wordt verstuurd naar S3 KCT; 

c. Hoogtepunt in de afgelopen week was het bezoek op 27/02 van CG 
AFRICOM Generaal Ham / USA ambassadeur MRT Jo Ellen Powell en de 
Chef d'etat Major MRT Generaal Mohammed Ould Cheikh Mohamd'Ahmed; 

i. De dagen voor het bezoek stonden in het teken van dit bezoek, vwb 
de activiteiten van het CJSOTF was alles gericht op het goed kunnen 
uitvoeren van de CUB (Commanders Update Brief) dzv de Afrikaanse 
partners. Na meerdere vooroefen sessies is men geslaagd in het 
uitvoeren van een acceptabele CUB; 

ii. Generaal Ham benadrukte dat de oefening FLINTLOCK in het 
bijzonder gericht is op de samenwerking (cohesie/netwerken) tussen 
de 18 aanwezige landen en dat het technische en tactische product 
hieraan ondergeschikt is; 

d. Op CIMIC gebied is de invulling van het CIMIC programma tot nu toe mager 
geweest. Het opdoen van internationale contacten en het discussiOren over 
de verschillende werkwijzen wordt als positief ervaren. 02/03 heeft de eerste 
echte constructieve meeting op CIMIC gebied plaatsgevonden; 

e. Vanuit de zijde van de oefenleiding (USA) is men zeer positief over de 
inbreng van de NLD teams op de locaties KIFFA en NEMA. Men geeft aan 
een duidelijk verschil te zien in de kwaliteit en beleving van de BFA en SEN 
pelotons en de overige aanwezige partnerlanden waaronder ook de MRT 
pelotons. De in BFA en SEN uitgevoerde Pre Exercise Trainingen hebben 
hier in grote mate aan bijgedragen; 

f. De veiligheidssituatie in MRT is onveranderd voor zover bekend; 
g. De medische ondersteuning en afvoer zijn onveranderd; 
h. Internationale aanwezigheid: 
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i. LCOL Barrera (mentor JOC en O&T CJSOTF) is 02/03 vertrokken 
richting NOUAKCHOTT op daar logistieke activiteiten te monitoren. 
Zijn vertrek is onverwachts, zijn werkzaamheden worden 
overgenomen door LCOL Handler (voorheen C-HICON); 

ii. Australische observers zijn na een aanwezigheid van 5 dgn 
vertrokken. 

Verenigde Staten Mauritanie 
Australia (observers) uit 28/02 Burkina Faso 
Canada Senegal 
Duitsland Tsjaad 
Italie Nigeria 
Spanje Niger 
Frankrijk Tunesie (observers) 
Nederland Saoedi-Arabie 

Turkije (observer) 
Algerije (observer) 

2. OPDRACHT  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

3. UITVOERING  
a. CJSOTF  (4 x NLD) 

i. De output van het CJSOTF is onveranderd laag gebleven hetgeen 
algemeen tot frustratie laid echter door de verschillende opmerkingen 
van oa Generaal Ham is dit nu wel in perspectief to plaatsen door het 
merendeel van de deelnemers; 

ii. Bij de NLD vertegenwoordiging binnen het CJSOTF was al !anger 
berusting in het feit dat de output vwb de procedures en processen 
binnen het CJSOTF ondergeschikt zijn aan de internationale 
kennismaking en samenwerking; 

iii. De structuur binnen het CJSOTF vordert langzaam (Battle Rhythm) 
en tevens is het netwerk operationeel (unsecure); 

iv. Op 02/03 heeft mentor JOC, LCOL Barrera, een presentatie gegeven 
over de juiste (USA) invulling van een CONOPS (PP), hierbij gaf hij 
aan dat deze presentatie beter had gepast in het begin van de 
oefening en dat dit een LL was voor de volgende FLINTLOCK. 
Hiermee gaf hij gehoor aan de bemerkingen van meerdere 
deelnemende landen waaronder NLD; 

v. Hij haalde tevens aan dat dit de eerste keer was dat er binnen de 
oefening FLINTLOCK een CJSOTF was ontplooid en dat er daardoor 
veel zaken beter kunnen. Met name het gemis de eerste dagen van 
instructie aangaande de procedures en processen binnen een 
CJSOTF/JOC zorgt nog steeds voor de nodige onduidelijkheid; 

vi. Door de aflossing van LCOL Barrera als mentor CJSOTF/JOC door 
LCOL Handler lijkt er een (bewuste) nieuwe start gemaakt te worden 
binnen het JOC. De focus de komende dagen zal liggen op 
verduidelijking van de processen en procedures en de motivatie 
hierachter; 

vii. De doelstelling "bekendheid met MA activiteiten in AFRIKA" wordt 
door de NLD vertegenwoordiging binnen het CJSOTF ruimschoots 
behaald. Mn de bewustwording van de processen die er zijn of juist 
niet zijn bij de Afrikaanse partners (en Westerse partners) geeft een 
goede indruk van het niveau van de technische en tactische 
mogelijkheden; 

b. Team NEMA, Kmarns  (9 x NLD) 
i. Personeel: NSTR 
ii. Logistiek: NSTR 
iii. SOTG staf: cfm bevindingen CJSOTF, weinig verbeteringen 

zichtbaar. C-SOTG (MRT) is een hierarchisch persoon die zijn eigen 
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koers vaart en niet open staat voor suggesties omtrent de uitvoering 
van acties en het MDMP; 

iv. Team MSO O&T: 
1) Cfm programma, geen noemenswaardige bijzonderheden; 
2) Op verzoek van Senegal is er extra aandacht voor het 

MDMP. 
c. Team KIFFA, KCT (10 x NLD) 

i. Personeel: NSTR 
ii. Logistiek: 

ECG USA (Exercise Controle Group) zal 09 mrt locatie KIFFA 
verlaten incl verschillende randvoorwaarden. Force protection blijft 
gewaarborgd door MRT echter faciliteiten worden beduidend minder; 

iii. SOTG staf: cfm bevindingen CJSOTF, weinig verbeteringen 
zichtbaar; 

iv. Team-KCT O&T: 
1) Cfm programma; 
2) LFX oefeningen zijn gestopt ivm aanwezigheid van burgers 

en vee in directe omgeving van de schietbaan, alle 
resterende acties zullen uitgevoerd worden met blancs; 

3) Medcap op 26/02 is prima verlopen, voor de aanwezige NLD 
medics een goede ervaring; 

4) Samenwerking met mn internationale Westerse partners 
US/ITA/FRA verloopt prima; 

d. Loqistiek:  
i. Redeployement heeft onveranderd de aandacht en het huidige tekort 

aan air assets zorgt voor de nodige problemen. Dit icm de VIP dag op 
09 mrt maakt het naar zeggen van de US bijna onmogelijk om 
iedereen op tijd op de gewenste locatie to krijgen. Prioriteit ligt 
uiteraard bij de VIP dag; 

ii. De inbreng vanuit NOUAKCHOTT van het NLD VV det en DVVO 
personeel tbv de redeployement staat gepland voor 06 en 07 mrt. Het 
vluchtschema van de C-130 is bekend echter het is nog niet bekend 
of de C-130 ook partnerlanden (BFA) gaat uitvliegen uit de oefening; 

iii. Lkol .1111.(KCT) is 031600 L gearriveerd in NEMA, hij zal vanaf 
041200 L invulling geven aan de fie SNR NLD. Vpl van huidige SNR 
naar Burkina Faso is nog onduidelijk, gepland staat op dit moment 06 
mrt. 

e. Communicatie:  
NSTR 

f. Overiqen:  
NSTR 

4. AFSLUITING  
a. De oefening verloopt cfm het vooraf opgestelde programma en cfm de 

doelstellingen zoals verwoord door Generaal Ham. Dat deze doelstellingen 
niet bij een ieder bekend waren bij aanvang van de oefening kan als een 
tekortkoming gezien worden. Ook verschillende US cdtn/sectiehfdn 
waren/zijn resultaat gericht richting de processen en procedures 
(CJSOTF/SOTG) en in minder mate gericht op het netwerken en de Iangere 
termijn gedachte; 

b. Op het gebied van MA wordt er veel ervaringen opgedaan door het gehele 
NLD detachement. Uiteraard is men er zich van bewust dat het hier om een 
deelaspect van MA gaat; 

SNR FLINT LOCK 2013 

Korps Commandotroepen 
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EINDEVALUATIE 
FLINTLOCK 2013 

 

Koninklijke Landmacht 
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Oefening FLINTLOCK 2013, Burkina Faso 
dd 17-01 t/m 10-03-2013 

Ministerie van Defensie 

Refertes:  
Oefenorder FLINTLOCK 2013 
Instructieorder 017/13 
Ciesorder 002/13 
Rapportages 01 t/m 07 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Korps Commandotroepen 
105 Cotrcie 
PET Burkina Faso 

Steller.  

Detco oefening FL2013 

Datum: 
21-3-2013 

Bijlagen: 	A. Medisch verslag AMA 
B. Contactlijst BFA 

FLINT LOCK 2013 
EINDEVALUATIE BFA 

1. ALGEMEEN  
a. Deze evaluatie is een terugblik op het eerste en vierde component (gehele 

periode BFA) van de oefening FLINTLOCK 2013 die is uitgevoerd van 17-01 
t/m 10-03 2013 te BFA (Burkina Faso); 

b. De doelstellingen van de oefening zijn ruimschoots behaald, het 
deelnemende personeel heeft de oefening irt de doelstellingen als zeer 
waardevol ervaren; 

c. De oefening is uitgevoerd cfm de orders (zie refertes) en is zonder 
noemenswaardige problemen verlopen; 

d. Alle deelnemers waren zich bewust van het feit dat deze oefening met name 
gericht was op het opdoen van ervaring in MA voor het eigen personeel en 
initieel niet gericht was op het eindproduct van het partnerland. Hen is 
duidelijk dat er een verschil zit in een MA oefening en een MA missie. Een 
MA missie waarin er uiteraard een gewenste operationele endstate is en 
waar hieraan gerelateerd specifiek personeel zal deelnemen; 

e. Doelstelling van dit schrijven is, in navolging van de rapportages 01 t/m 07 
om versiaglegging te doen en lessons learned te benoemen. Dit voornamelijk 
om zodoende bij komende MA oefeningen/missies tav de voorbereidingen en 
uitvoering nog beter invulling te kunnen geven aan de doelstellingen; 

f. De oefening is uitgevoerd op Camp Coulibaly te BOBO DIOULASSO. Totale 
deelname vanuit NLD was 55 personen (excl log pers tbv 
deployment/redeployment) verdeeld over twee periodes, 17/01 t/m 16/02 en 
16/02 t/m 10/03 (punt 4a): 

i. 51 x KCT, 17 personen zijn gedurende de gehele periode aanwezig 
geweest; 

ii. 3 x tolk vanuit CIMIC bataljon, IDEA: Lkol Conijn, Maj vd Ven (gehele 
periode) e 	 alleen 2e  periode) 

iii. 1 x AMA, 11 Gnk: 
g. De samenwerking met de te trainen eenheid is zeer goed verlopen en vanuit 

beide zijdes is er veel waardering en respect voor de manier waarop de MA 
training is uitgevoerd. De eenheid bestond uit een compagnie van het 25 
Regiment Para Commando, in totaal 105 man sterk; 
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h. Op de verschillende niveaus zijn goede contacten (bijiage B) opgebouwd en 
bieden de uitgevoerde training en de opgedane contacten een goede basis 
om aan eventuele toekomstige trainingen invulling te geven. Op het hoogste 
niveau (CDS BFA, C-LAS BFA en NLD Ambassadeur BFA) heeft het bezoek 
van C-KCT hieraan zeker bij gedragen; 

i. Vanwege het sluiten van de NLD ambassade in OUAGADOUGOU (BFA) in 
april 2013 is vwb de eventuele toekomstige samenwerking tussen NLD en 
BFA at ingespeeld op de situatie die ontstaat indien er geen beroep meer 
gedaan kan worden op de steun van de ambassade. Inschatting op dit 
moment is dat hier geen grote problemen te verwachten zijn en dat door de 
huidige contacten aan de toekomstige training(en) invulling gegeven kan 
worden; 

j. Op personeelsgebied is een persoon gerepatrieerd ivm ziekte en een 
persoon ivm de vroege geboorte van zijn dochter. In beide gevallen zijn geen 
bijzonderheden meer te vermelden; 

k Op logistiek gebied is de gehele oefening zeer goed verlopen. Nagenoeg alle 
verplaatsingen (civ/mil) zijn cfm de planning verlopen en op het gebied van 
materieel zijn er geen bijzonderheden te vermelden. Complimenten wederom 
voor de wijze van aanpak en de flexibiliteit vanuit het vv det KCT; 

I. Op medisch gebied was door de aanwezigheid van een AMA invulling 
gegeven aan de behoefte van J4 Med (zie bijiage A); 

m. De veiligheids situatie is gedurende de oefening onveranderd gebleven. De 
lokale bevolking is neutraal dan wel positief tov de aanwezigheid van (NLD) 
militairen. Op geen enkel moment is sprake geweest van enige afwijzende 
verbale of non verbale reactie vanuit de bevolking. Er zijn geen aanvullende 
bepalingen, in opdracht van de detco uitgevoerd ivm een veranderende 
dreiging; 

2. DOELSTELLING  
Cfm Ciesorder 002/13, 105 Cotrcie 

De doelstelling vanuit het KCT is om personeel ervaring op to laten doen in planning, 
voorbereiding en uitvoering van partnering/MA in Afrika at dan niet ism internationale 
partners. FLINTLOCK 2013 biedt de mogelijkheid om op tactisch on operationele 
aspecten SA op te bouwen on TTP's en SOP's Oa MA) te testen ivm mogelijke 
toekomstige operatics in Afrika. 

3. BEVINDINGEN  
a. Alqemeen  

i. De oefening is uitgevoerd cfm het vooraf opgestelde programma en 
cfm de afspraken die gemaakt zijn tijdens de verschillende planning 
conferences en documenten (IPC/MPC/FPC/TA); 

ii. Doordat de oefening anders van opzet was dan voorgaande edities, 
de nadruk heeft gelegen op de ontwikkeling van de eigen operators, 
zijn er veal nieuwe ervaringen opgedaan. Specifiek op het gebied van 
de voorbereidingen (in NLD) aangaande het lesgeven en begeleiden 
valt nog veel winst to behalen (punt 4b); 

iii. Vwb de invulling van het programma (7 weken) heerst tevredenheid. 
Door het concept van de PET (Pre Exercise Training) met daarin de 
verplichte onderwerpen en aansluitend de bilaterale training is er 
minder sprake van een efficient en doordacht programma. Het is 
zeker niet zo dat er in opbouw sprake is geweest van een soort AMO. 
Het is voor de toekomst zeker de moeite waard om te kijken of hier 
wel invulling aan gegeven kan worden at dan niet icm een PET (punt 
4c); 

iv. Tijdens de oefening had het detachement gedurende de eerste vier 
weken de beschikking over 2 NL14, en 3 BFA tolken op 9 gpn BFA. De 
tweede periode (3 wkn) had het detachement de beschikking over 2 
NLD en 1 BFA tolk op 6 gpn BFA. Het team in MRT (Mauritania) had 
de beschikking over 1 NLD tolk op 3 gpn BFA. Gedurende de gehele 
periode is er dus een meerbehoefte geweest aan tolken. Hoewel het 
niet hebben van een tolk vwb improvisatie ook zijn voordelen heeft is 
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het zeer aan te raden om op iedere gp BFA 1 folk ter beschikking te 
hebben (punt 4d); 

v. Nationaal (militairen en burgers NLD ambassade) en internationaal 
verbaasde men zich over het felt dat er tbv het beladen en ontladen 
van de NLD C-130 zoveel personeel (18) vanuit NLD ingevlogen 
diende te warden. Verder leek het erop dat dit personeel (vv 
det/dvvo/crew C-130) buiten de aanwijzingen en beperkingen gesteld 
in de Oefenorder JSO opereerde. Daar waar by personeel van het 
KCT aanzienlijk beperkt werd in hun bewegingsvrijheid kon dit 
personeel zich vrij bewegen in en door BFA. Dit leidt intern en extern 
tot onbegrip en onduidelijkheid en draagt niet bij aan een positieve 
beeldvorming over defensie (punt 4e); 

b. Voorbereidirmen  
i. Door oa het meenemen van de ervaringen en lessons learned van 

vorige edifies zijn de voorbereidingen goed verlopen. Het initieel 
meenemen van personeel, bekend met de opzet van de oefening 
tijdens de verkenning in BFA is als waardevol ervaren (punt 4f); 

ii. Nay de uitgevoerde verkenning in nov 2012 is er op last van J4 Med 
een aanvullende medische verkenning uitgevoerd. Door deze 
verkenning is het detachement, op aangeven van het medisch 
personeel, gelegerd op een andere locatie dan initieel gepland. Deze 
nieuwe locatie voldeed vwb het sanitair beter aan de gevraagde 
kwaliteit maar op het gebied van infra, commandovoering en 
groepscohesie in veel mindere mate. Doordat dzv BFA al 
aanpassingen gedaan waren aan de infra viel dit ten tijde van de 
oefening niet meer te herstellen (punt 4g); 

iii. In de voorbereiding is er gedurende twee weken veel aandacht 
geweest voor EIB wat de uitvoering tijdens de oefening ten goede 
kwam. Het lesprogramma en de lesplannen waren gereed voor 
aanvang van de oefening en iedere instructeur was op de hoogte van 
de zaken (wat en hoe) die van hem verwacht werden (punt 4b); 

iv. Tijdens de (EIB) voorbereidingen is er uit meerdere brondocumenten 
gewerkt. Niet iedereen was hiervan op de hoogte waardoor tijdens de 
uitvoering er onduidelijkheid was over de inhoud van de te geven les. 
By: een hinderlaag uit het LMB handboek wordt aanzienlijk anders 
uitgevoerd dan een hinderlaag uit het 00 Handboek (punt 4b); 

v. Tijdens de voorbereiding is onvoldoende rekening gehouden met het 
evaluatieverslag (opgemaakt tijdens de verkenning) tav het 
aanvangsniveau van de cie BFA. Hierdoor ontstond er bij zowel NLD 
als BFA verwarring aangaande de te volgen TTP's (punt 4b); 

vi. In de voorbereiding is geen aandacht besteed aan de verdere 
vorming van de HI's/ SRI's. Vooral het bijscholen op het gebied van 
lesevaluatie (mn HI) zou voor hen van toegevoegde waarde zijn. De 
OTB zou hierin een rol kunnen spelen (punt 4b); 

c. O&T KCT 
i. De intent om vooral energie te steken in het instructie geven en de 

uiterlijke performance van de kpl's en sgtn (instructeurs) heeft door 
de uitgevoerde aanpak tot zeer positief resultaat geleid. De 
begeleiding hierin van ervaren instructeurs, hoofdinstructeurs, SRI's 
en OTB is zeer effectief geweest en heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan het succes van de oefening. Op het persoonlijke vlak 
is er over het algemeen veel vooruitgang geboekt aangaande het 
kunnen lesgeven in gedrag, houding en handelen. Voor sommige 
werd ook duidelijk dat zij nog niet zo ver zijn op dit gebied. Belangrijk 
hierbij was de open houding van de onervaren instructeurs en het 
acceptatieniveau bij een ieder. Nagenoeg iedere les is voor 
besproken (cfm lesplan) en geevalueerd dzv de HI's en SRI's. Deze 
opzet vroeg daardoor veel van zowel de instructeurs als de 
begeleiders en was arbeidsintensief (punt 4h); 

ii. Het concept van de oefening vwb de lescyclus is waardevol gebleken 
(punt 4h): 

1) Cies les; demonstratie/instructie dzv hfd instructeur (HI, smi) 
2) Pel les; demonstratie/instructie dzv ervaren instructeur (sgt1) 
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3) Gps les; demonstratie/instructie dzv (onervaren) instructeur 
(sgt/kpl) 

Het bezoek van de OTB KCT (2 wkn) heeft zijn meerwaarde gehad, 
een nog eerdere betrokkenheid van de OTB bij de oefening zal 
evident de output verhogen (punt 4b); 

iii. Tijdens de training in 2012 was gekozen voor een verhouding van 4 
instructeurs op 1 gp (10-12 pax). In de afgelopen training is bewust 
gekozen voor 2 instructeurs op 1 groep. Hierdoor was de training 
intensiever echter kwamen de instructeurs meer aan bod en konden 
aanwijzingen/aanvullingen en adviezen vaak nog diezelfde dag in de 
praktijk worden gebracht. Binnen een BFA pel (30 pax) waren 
zodoende min 6 instructeurs, 1 hoofdinstructeur on 1 PC werkzaam. 
De PC'n droegen zorg voor de algemene leiding en aansturing van 
het instructie team irt het BFA peloton en de hoofdinstructeurs 
voornam_elijk voor de begeleiding van de._eigen instructeurs. Boven 
de HI's stond nog de SRI die dagelijks de HI's evalueerde en 
instrueerde. Algemeen is deze opzet als intensief maar positief 
ervaren (punt 4h); 

iv. Instructeurs waren zich bewust van het felt dat het lesgeven in een 
zeer beschermde omgeving plaats vond. Het gemiddelde BFA niveau 
was laag en de volgzaamheid hoog. Het maken van fouten als 
instructeur had daardoor bijna geen gevolgen. Dit heeft als nadeel 
dat de instructeur zich minder bewust is van het feit dat hij fouten 
maakt en daardoor het lesgeven als simpel en eenvoudig zou kunnen 
ervaren; 

v. De verschillende instructieteams hebben binnen het concept van de 
oefening de vrijheid gekregen om zelf invulling te geven aan de wijze 
van aanpak. Het ene team was meer sociaal daar waar het andere 
team meer een "gevechtscursus" aanpak hanteerde. Door de 
volgzaamheid van de BFA militairen waren er tav het eindresultaat 
nagenoeg geen verschillen. Duidelijkheid en eerlijkheid lijken de 
belangrijkste aspecten te zijn waardoor er tav iedere aanpak 
acceptatie is (punt 4h); 

vi. Zoals ook vorig jaar is ervoor gekozen om een sportinstructeur KCT 
mee te nemen voor het uitvoeren van het sportprogramma (tbv 
militairen BFA) ter plaatsen. Dit jaar is er tevens voor gekozen om 
deze ervaren instructeur in te bedden binnen een instructieteam 
zodat hij ook tbv andere lessen ingezet kon worden. Door de 
ervarenheid tav het lesgeven in zijn algemeenheid heeft dit een zeer 
positieve uitwerking gehad op onervaren en ervaren instructeurs. Het 
sportprogramma dat doorlopen is tijdens de oefening richtte zich in 
eerste instantie op de MLV eisen en later op MZV vaardigheden. Dit 
is een beperking tav andere sportactiviteiten maar werd wel zeer 
gewaardeerd (MLV speld) door de BFA militairen (punt 4i); 

vii. Het werken met tolken is als zeer positief ervaren, het geeft de 
onervaren instructeur lets meer rust tijdens het geven van de les en 
eventuele fouten kunnen door ervaren tolken opgevangen worden. 
Belangrijk is dat de tolken naast het vertalen ook de expressie van de 
instructeur overbrengen en geen eigen interpretatie geven aan de 
lesinhoud. Ook het werken met een groep zonder tolk heeft zeker zijn 
meerwaarde on is goed voor de ervaring van de instructeur; 

viii. Tijdens de laatste weken van de oefening kwamen de instructeurs 
steeds meer in een begeleidende rol. Hiermee zijn wisselende 
ervaringen, vooral het moment van ingrijpen tijdens een praktische 
oefening wordt als moeilijk ervaren. In algemene zin zou hieraan 
meer aandacht besteedt kunnen worden in het voortraject (punt 4b); 

d. Tolken NLD  (punt 4j) 
i. Algemeen is er erg veel wederzijdse waardering voor ieders 

werkzaamheden geweest. Een compliment voor de wijze van 
optreden van de tolken is zeker op zijn plaats. Het KCT zou nog veel 
plezier kunnen hebben aan specifiek deze tolken tijdens oefeningen 
en operatics; 
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ii. Gezamenlijk pakken de tolken het initiatief op om het KCT 
woordenboek Frans tav FLINTLOCK aan te passen en te verbeteren; 

iii. Punt van aandacht is de security clearances van de tolken, hier zou 
vanuit de S2 aandacht aan besteed kunnen worden; 

e. O&T BFA (punt 4k) 
i. De BFA militairen waren in algemene zin enthousiast, leergierig, 

Ioyaal, afwachtend, hierarchisch ingesteld, fysiek van voldoende tot 
goed niveau, militair matig tot slecht getraind, militair fysiek en 
mentaal niet gehard, slecht uitgerust en ihkv leiderschap matig tot 
voldoende getraind. Uiteraard waren er uitzonderingen in positieve 
en negatieve zin; 

ii. De diversiteit binnen de verschillende BFA pel was hoog, dit zowel 
op kader niveau als onder de manschappen. Een groot gedeelte was 
analfabeet en ook het niveau van de basis militaire vaardigheden 
was verschillend. Verder waren er meerdere militairen die geen 
Frans spraken maar een dialect hiervan. Deze militairen konden 
alleen dmv vertalers binnen de pelotons de lesstof meekrijgen; 

iii. Algemeen geldt dat men visueel ingesteld is en ook zeer goed in 
staat is om demonstraties/voorbeelden exact te copieren. De 
lesstructuur die het beste past bij de BFA militairen is weinig praatje, 
veel plaatje, daadje. Het praatje voornamelijk om de doelstelling van 
de opdracht/handeling to verduidelijken; 

iv. Verder is het voor de ontwikkeling van de kaderleden en het 
overbrengen van nieuwe leerstof zeer goed om in de opdrachts vorm 
te werken. De kaderleden waren in eerste instantie erg terughoudend 
en afwachtend en moesten duidelijk geactiveerd worden om 
zodoende hun verantwoordelijkheid te nemen; 

f. Verzordind  (punt 41) 
i. Op het gebied van infra waren er geen grote tekortkomingen, de 

slaapvertrekken en eetruimte waren van voldoende formaat en 
kwaliteit. Tevens hadden deze vertrekken ventilatoren aan het 
plafond wat geen overbodige luxe was. Zeker in de Iaatste weken 
waren er veel slaapproblemen vanwege de warmte op de kamers 
(30-35 graden 's nachts); 

ii. Het sanitair was eenvoudig maar voldeed aan de minimale maatstaaf 
cfm de bevindingen van het medisch en HPG rapport hierover; 

iii. In de afsluitbare OPS stonden alle wapens, verbindingen, titaan 
systeem en medische crashhulp; 

iv. Het kraanwater was drinkbaar maar hiervan is op aanraden van de 
AMA geen gebruik van gemaakt. Regelmatig was de watertoevoer 
afgesloten gedurende de daguren; 

v. Maatregelen tav hygiene waren genomen cfm de gedane adviezen, 
nadelige gevolgen nav hygiene hebben zich nauwelijks voorgedaan; 

vi. De voeding werd lokaal bij een Franse cateraar afgenomen en was 
cfm bijlage A van voldoende kwaliteit; 

vii. Aanschaf van oa schoonmaakmiddelen werd lokaal gedaan. Er zijn 
voldoende supermarkten die een behoorlijk assortiment hebben; 

viii. Medische bevindingen cfm bijlage A. 
g. Communicatie (punt 41) 

i. Een opl titaan systeem (incl back up systeem) was uitgerold en dit 
functioneerde naar behoren. Vanuit de locatie kon rechtstreeks met 
NLD gebeld worden (2 x telefoon) onder de normale NLD tarieven; 

ii. 117F was permanent opgebouwd en wekelijkse vbd testen met 
R'daal zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Tevens werd op deze wijze 
contact onderhouden met het team in MRT; 

iii. Het lokale gsm netwerk (11 x gsm aangekocht tbv detachement) 
functioneerde naar behoren. Deze vergrote de bereikbaarheid tussen 
de verschillende functionarissen, waaronder NLD amb en BFA 
autoriteiten (mede ihkv veiligheid) en drukte de kosten van het 
militaire gsm verkeer; 

iv. Er zijn geen beperkingen geweest vwb de bereikbaarheid van het 
detachement. 
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h. Transport (punt 41) 
i. Het detachement was dusdanig van transport voorzien dai het in 

geval van calamiteiten in een slag verplaatst had kunnen worden incl 
essentieel materieel. Goed bruikbaar waren hierbij de pick-up vtgn 
(hilux); 

ii. Het detachement had gedurende de eerste vier weken de 
beschikking over 3 x hilux en 2 x vitara alien zonder chauffeur en 1 x 
toyota 4 x 4 met chauffeur. In wk 5 en 6 was er 1 hilux minder 
beschikbaar. 

i. 	Financien (punt 41) 
i. Er zijn geen onverwachte uitgaven gedaan en vwb alle deelaspecten 

is binnen het daarvoor uitgetrokken budget gebleven; 
ii. De euro heeft een vaste koers in BFA en is in alle opzichten beter 

bruikbaar als vreemde valuta in BFA; 
Tav van _ geldopnames kan dit in BFA nagenoeg alleen gedaan 
worden met een VISA card. Het betalen van by hotelovernachtingen 
kon vaak wel met een Mastercard. Het detachement heeft ongeveer 
10.500$ cash uitgegeven aan met name brandstof (NLD en BFA), 
schoonmaak middelen en huishoud artikelen. Er was een cash 
voorschot meegenomen van 10.000$ en een noodvoorschot (op 
rekening) van €10.000. Het team in MRT had een cash voorschot van 
3.000$, daarvan is $500 gebruikt met name tbv aanvullende voeding 
en water; 

iv. Een cpl financieel verslag zal tzt opgemaakt worden dzv Sgt adm 
105. 

4. AANBEVELINGEN / LESSONS LEARNED  
a. De verdeling van de oefening in twee periodes is goed bevallen, hierdoor 

konden meer operators de MA ervaring opdoen en is de duur van de oefening 
niet al te belastend geweest. Doordat meerdere deelnemers wel de gehele 
periode aanwezig zijn geweest was er ook de gewenste constante factor zodat 
de opzet en uitvoering van de oefening onveranderd zijn gebleven; 

b. De intent van de oefening om primair te focussen (cfm de doelstellingen) op de 
ontwikkeling van het eigen personeel heeft veel positief resultaat opgeleverd. 
De aanbeveling is dit te continueren en op dit gebied nog meer te investeren in 
de voorbereidingen in Roosendaal. In de voorbereidingen zouden de volgende 
punten (meer) aandacht kunnen krijgen: 

i. Een duidelijke inbreng van de OTB; 
ii. Het opgemaakte assesment (aanvangsniveau BFA) beter verwerken; 
iii. Meer aandacht besteden aan de begeleiding/ontwikkeling van de 

HI's en SRI's; 
iv. Meer aandacht besteden aan het zijn van instructeur op het gebied 

van persoonlijke uitstraling en houding; 
v. Invulling geven aan de "begeleidende rol" van de instructeur tijdens 

de praktische uitvoering van activiteiten; 
vi. Duidelijk vaststellen uit welk document welke lessen gegeven 

worden; 
c. Nader beschouwd zou kunnen worden of er op een effectiever wijze omgegaan 

zou kunnen worden met de invulling van het programma. Nu was het zo dat 
het lesprogramma in de eerste 4 weken (PET) in het teken stond van de 
oefening FL13 in MRT. Een andere opzet zou kunnen leiden tot een betere 
opeenvolging van activiteiten waardoor het eindproduct beter zou kunnen zijn; 

d. Aanbeveling is om meer aandacht te besteden aan het voorhanden hebben 
van voldoende tolken. Idealiter zou op iedere gp 1 tolk aanwezig moeten zijn. 
Cfm de TA zou BFA 3 tolken leveren voor de gehele periode echter na 4 
weken bleef er van deze 3 nog 1 over. NLD zou 3 tolken leveren echter de 
eerste 4 weken waren dit er maar 2. Ondanks de TA kon hieraan dus geen 
invulling gegeven worden. In de voorbereiding dient dit nog beter benadrukt te 
worden; 

e. Het verdient de aanbeveling om in landen met enig risico (cfm by reisadvies 
BZ) al het defensie personeel (VV det/DVVO/CLSK) betrokken bij een oefening 
of training onder gelijke voorwaarden/beperkingen te laten deelnemen. Tevens 
is het wenselijk dat de LDO op de hoogte wordt gebracht van alle activiteiten 
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en randvoorwaarden van het personeel. Verder is het raadzaam dat al het 
deelnemende personeel op de hoogte wordt gebracht van oa de veiligheids 
situatie en de medische omstandigheden; 

f. Tay de planning conferences (mn IPC) geniet het de voorkeur om personeel 
bekend met de uitvoering van de oefening mee to nemen. Dit oa om de 
opgedane internationale contacten over te dragen en mogelijk nog belangrijker 
om direct (in)formeel zaken te kunnen doen. Tav deze oefening was de IPC 
ogenschijnlijk de belangrijkste meeting, hierin werden op dag 1 landen 
gekoppeld en locaties/functies verdeeld. Tevens werden hier de eerste 
stappen gemaakt vwb de invulling van de PET to BFA; 

g. Het verdient de aanbeveling om tijdens verkenningen tav nieuwe locaties 
medisch personeel mee te nemen om zodoende niet achteraf geconfronteerd 
to worden met oneigenlijk genomen beslissingen van medisch ondersteunend 
personeel; 

h. Het concept van de oefening, de structuur van de instructie, de wijze van 
evalueren en de vnjheid van handelen binnen een instructieteam zijn als zeer 
positief ervaren; 

i. De deelname van een KCT sportinstructeur dient bestendigd to worden. Zijn 
inbreng in algemene zin maar zeker op sportgebied (O&T) draagt op een 
professionele wijze bij aan de ontwikkeling van zowel de BFA als NLD 
militairen. Tevens is sport het ultieme middel om invulling te geven aan het 
groepsproces en bevorderd het de cohesie tussen (NLD/BFA) militairen; 

j. Aanbeveling is om de NLD tolken van FL13 to registreren als enablers zodat in 
de toekomst vaker een beroep op hen kan worden gedaan. Hierbij is de 
security clearances een punt van aandacht; 

k. Aanbeveling is om de punten tav de beeldvorming van de BFA militairen (O&T 
BFA) mee to nemen en hier in de voorbereidingen aandacht aan te besteden. 
Hierdoor zal er bij de uitvoering een duidelijke voorsprong behaald kunnen 
worden vwb SA en de to volgen opleidingsdynamiek; 

I. Verzorging, communicatie, transport en financier) bestendigen; 
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Koninklijke Landmacht 

EINDEVALUATIE 
FLINTLOCK 2013 

Oefening FLINTLOCK 2013, derde component  
dd 20-02 t/m 10-03-2013 	 Ministerie van Defensie 

Refertes:  
Oefenorder FLINTLOCK 2013 
Rapportages 01/02 SNR 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Steller: 

Bijlagen: 	geen 
	 SNR oefening FL2013 

Datum: 
21-03-2013 

FLINT LOCK 2013 
EINDEVALUATIE 

1. ALGEMEEN  
a. Deze evaluatie is een terugblik op het derde component van de oefening 

FLINTLOCK 2013 die is uitgevoerd van 20-02 t/m 10-03 2013 te MRT 
(Mauritanie). Vanuit het Kmarns (MSO) zal een evaluatie geschreven worden 
van het tweede component, het KCT (105 Cotrcie) draagt zorg voor een 
evaluatie van het eerste en vierde component; 

b. De doelstellingen en het oogmerk van de oefening zijn ruimschoots behaald,. 
Het deelnemende personeel heeft de oefening irt de doelstellingen en het 
oogmerk als zeer waardevol ervaren. 
Ondanks deze positieve houding tav de doelstellingen Iaat de oefening ook 
bij een groot gedeelte van de deelnemers een onbevredigend gevoel achter. 
Dit voornamelijk omdat het programma niet uitdagend was (tijd en ruimte) en 
er op alle niveaus veel mogelijkheden waren voor een kwalitatief (veel) betere 
uitvoering; 

c. Doelstelling van dit schrijven is, in navolging van de rapportages 01 en 02 om 
lessons learned te benoemen om zodoende hier bij eventuele volgende 
edifies voordeel uit te halen en nog beter voorbereid te zijn. De bedoeling van 
deze AAR is niet om in herhaling te vallen tav de opgestelde rapportages 
echter op sommige punten is hieraan niet te ontkomen omdat dit de 
beeldvorming ten goede komt; 

d. De oefening is uitgevoerd op verschillende locaties in MRT te weten KIFFA 
AYOUN en NEMA. Totale deelname vanuit NLD was 23 personen vanuit de 
verschillende OPCO's (CLSK, CZSK, CLAS); 

i. Op de locatie NEMA was aanwezig 1 x team Kmarns (MSO) incl AMV 
(CLSK) en tolk (CZSK). Totaal 9 personen; 

ii. Tevens aanwezig in NEMA op het niveau CJSOTF, 2 x CIMIC, 1 x 
J35 en 1 x SNR/J35. Totaal 4 personen; 

iii. Op de locatie KIFFA was aanwezig 1 x team KCT (105) incl AMV 
(KCT), tolk (CIMIC) en Sm OPS (KCT 105) tbv OPS SOTG. Totaal 10 
personen; 

iv. Op de locatie AYOUN was geen NLD deelname; 
e. Opzet van de oefening vanuit het perspectief van de oefenleiding (USA/MRT) 

was om vanuit een CJSOTF (NEMA) opdrachten te formuleren richting de 
SOTG'n (KIFFA, AYOUN en NEMA). Dit proces zou uitgevoerd worden cfm 
het MDMP vanuit een JOC (Joint Operation Centre). Zowel het CJSOTF als 
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de SOTG'n (OPS) waren internationaal bemand waarbij de 
commandanten/J-hoofden functies belegd waren bij MRT; 

f. De USA bemande oa de ECG (Exercise Control Group, USA-only) en gaven 
op deze wijze direct sturing aan de oefening op alle niveaus en op alle 
locaties. Tevens lag alle logistieke ondersteuning bij de USA icm MRT als 
Host Nation (zeer beperkt); 

g. Het CJSOTF, dat voor het eerst geIntegreerd was in de oefening 
FLINTLOCK bestond uit ongeveer 50 personen (voornamelijk kapitein en 
hoger) vanuit alle deelnemende nationaliteiten. Een zeer gevarieerd 
gezelschap met veel verschil in cultuur, beleving, opleiding, ervaring en 
status; 

h. Er is veel waardering geweest voor de inbreng van de NLD deelnemers op 
de verschillende locaties en niveaus. Ook was er veel waardering voor het 
optreden en de gemotiveerdheid van de partnerpelotons uit BFA en SEN; 

i. De oefening is vwb de NLD inbreng uitgevoerd cfm  de "Oefenorder 
FLINTLOCK 2013" (JSO, dd 11 jan 2013) en is zonder noemenswaardige 
problemen verlopen; 

j. Internationale deelname: 

Verenigde Staten Mauritanie 
Australia (observers) Burkina Faso 
Canada Senegal 
Duitsland Tsjaad 
Italie Nigeria 
Spanje Niger 
Frankrijk Tunesie (observers) 
Nederland Saoedi-Arabia 
Groot Brittannie Algerije (observer) 
Turkije (observer) 

2. DOELSTELLING / OOGMERK  
Cfm Oefenorder FLINTLOCK 2013, JSO 

Doelstellinq:  
Het doel van de oefening is het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied 
van een primaire SOF-taak: Military Assistance, het verbeteren van de 
samenwerking met internationale SOF-partners en het vergroten van de Situational 
Awareness op het Afrikaanse continent. 

Ooqmerk:  
De oefening FL13 biedt uitstekende mogelijkheden om met internationale partners en 
Afrikaanse landen te trainen en te oefenen. Voor de Nederlandse SOF is dit een 
uitstekende mogelijkheid om meer inzicht te krijgen hoe de verschillende landen 
invulling geven aan een van de drie hoofdtaken van SOF: Military Assistance. Ten 
tweede biedt de oefening uitstekende mogelijkheden om onder andere 
klimatologische, culturele en geografische omstandigheden te oefenen. Ten slotte 
wordt door deze oefening het internationale netwerk uitgebreid en doet een aantal 
officieren en onderofficieren ervaring op in het werken in een internationale staf (met 
Noord-Amerikaanse, Europese en Afrikaanse partners). 

3. BEVINDINGEN  
a. Voorbereidingen  

i. Door oa het meenemen van de ervaringen en lessons learned van 
vorige edities zijn de voorbereidingen goed verlopen. Het initieel 
meenemen van personeel, bekend met de opzet van de oefening, 
naar de verschillende planning conferences is als waardevol ervaren. 
Dit geeft de gelegenheid om internationale contacten face to face 
over te dragen en tevens niet beperkt te zijn in SA tav deze 
conferences (pnt 4a); 

ii. De logistieke voorbereiding en uitvoering aangestuurd voornamelijk 
vanuit vv det KCT verdient waardering. Ook hierin wordt duidelijk dat 
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de eerdere opgedane ervaringen meegenomen worden en dat men 
internationaal zijn `mannetje' staat. 

b. Alciemeen  
i. De oefening is uitgevoerd cfm het vooraf opgestelde programma en 

cfm de afspraken die gemaakt zijn tijdens de verschillende planning 
conferences (IPC/MPC/FPC). In de jaargang 2013 is gebleken dat 
tijdens de IPC (apr/mei 2012) de meeste concrete afspraken werden 
gemaakt. Tevens zijn hier de eerste stappen gemaakt tav de uit te 
voeren PET (Pre Exercise Trainingen) met de vertegenwoordigers 
van SEN en BFA; 

ii. In de laatste week van de oefening hebben verschillende USA 
functionarissen aangegeven dat vanuit USA oogpunt de oefening is 
onderschat. Hierbij in het bijzonder het concept (CJSOTF/SOTG) van 
de oefening. Men heeft in de voorbereiding ervoor gekozen het 
	 MDMP leidinggevend te laten zijn in het concept van een JOC 

refererend naar Afghanistan. Hierbij is men, naar eigen zeggen, 
nagenoeg geheel voorbij gegaan aan de cultuur, militaire (Franse) 
structuur, getraindheid en het bevattingsvermogen van de MRT en 
West-Afrikaanse officieren. Gedurende de oefening heeft men zich dit 
wel gerealiseerd echter is men niet bij machte geweest hierin 
verandering aan te brengen. Ook het vervangen van de 
mentor/instructeur JOC na 10 dagen heeft dit niet kunnen 
veranderen; 

iii. Het tekort aan air assets heeft uiteindelijk niet geleid tot grote 
problemen maar is wel een constante zorg/frustratie geweest van de 
organisatie. Deze transport beperking heeft er tevens toe geleid dat 
de VIP dag (08/09 mrt) met enige beperkingen werd uitgevoerd. 
Hierdoor is het voor het NLD VIP bezoek ook niet mogelijk geweest 
om de locatie KIFFA te bezoeken; 

iv. Er zijn nagenoeg geen activiteiten geweest tijdens de avonduren. 
Aileen op het niveau van de teams is er gedurende de avonduren 
regelmatig aandacht besteed aan het COVO proces. 

c. CJSOTF 
i. De opzet van de oefening was dat het CJSOTF vanuit het 

opgespeelde scenario opdrachten zou genereren voor de SOTG'n en 
dat zodoende het vooraf vastgestelde programma te velde uitgevoerd 
zou worden. Door de onervarenheid en onbekendheid van de meeste 
deelnemers met de procedures en processen binnen een JOC heeft 
deze opzet (time driven) binnen het JOC louter tot frustratie geleid 
(pnt 4b). Aan de karakteristieken van het MDMP is op geen enkel 
moment invulling gegeven:"MDMP is a flexible, continuous process 
that is comprehensive and focused on the future" (bron USA). 

ii. Richting de SOTG'n heeft het JOC continue achter de feiten 
aangelopen omdat op de werkvloer het programma hoe dan ook 
uitgevoerd werd dtv de ECG. Binnen het JOC leidde dit tot onbegrip 
en was de situatie absoluut niet constructief. Binnen de SOTG'n (mn 
OPS) heeft men eenzelfde beleving ervaren; 

iii. Er zijn bij aanvang van de oefening geen lessen en/of presentaties 
gegeven die enige duidelijkheid gaven betreffende de werkwijze van 
een JOC en het MDMP (pnt 4c). Na een periode van 10 dagen heeft 
men (USA) ingezien dat de opzet aangepast diende te worden en 
heeft men de gevraagde lessen en presentaties als nog in zeer 
beperkte mate gegeven; 

iv. Vanuit verschillende zijdes (oa NLD) is al op dag 3 voorgesteld om de 
wijze van instructie aan te passen om zodoende op een meer 
Iogische en constructieve wijze invulling te geven aan het O&T traject 
binnen het CJSOTF/JOC; 

v. Met inachtneming van de NLD doelstellingen heeft het NLD 
personeel aanwezig binnen het JOC zich zeer goed opgesteld tov 
deze onlogische en onduidelijke wijze van O&T/MA. Vanuit meerdere 
nationaliteiten waren hier complimenten voor en was er in algemene 
zin veel waardering voor de positieve inbreng vanuit NLD zijde; 
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vi. De taalbarriere is binnen het JOC van invloed geweest op de 
voortgang van de verschillende processen. Engels/Frans talige 
officieren en tolken waren in beperkte mate aanwezig (pnt 4d); 

vii. Tav CIMIC heeft kennisuitwisseling meerdere malen plaats 
gevonden met de Amerikaanse en Engelse partners. Specifiek heeft 
de oefening echter te weinig CIMIC diepgang gekend en zijn er geen 
inhoudelijke stappen gemaakt. Ondanks dat is de oefening door de 
CIMIC officieren als waardevol ervaren op het gebied van het 
vergroten van de ervaring als stafofficier en de samenwerking met de 
Nederlandse SOF eenheden. 

d. SOTG/ NLD Teams NEMA en KIFFA 
i. Het NLD personeel ingedeeld bij de OPS van de SOTG'n heeft 

eenzelfde ervaring ondergaan als het personeel binnen het 
CJSOTF/JOC. Door de onervaren- en onbekendheid met het werken 
binnen een SOTG staf en het MDMP van de Afrikaanse partners icm 
het ontbreken van de juiste motivatie heeft geen enkele SOTG 
kunnen brengen wat initieel de bedoeling was; 

ii. De uitgevoerde programma onderdelen (overval/hinderlaag/bereden 
optreden/patrouillegang/schiettraining/medisch/KLE/airdrop/covo) 
boden veel ruimte voor een eigen aanvullende invulling. Dit zowel op 
plannings/covo gebied als gedurende de uitvoering van tactische 
aspecten. Zodoende kon er in navolging van de PET gewerkt worden 
aan het verhogen van de kwaliteit van de partnereenheid. Beperkend 
tav deze eigen invulling waren met name de Force protection 
maatregelen ter plaatsen. Zeker het team in NEMA had nagenoeg 
geen mogelijkheden om of te wijken van de regelgeving. Dit vooral 
omdat dit team op de locatie zat van het hoofdkwartier; 

iii. Door de invulling van het transportplan was het team Kmarns op 14 
feb al aanwezig op de locatie NEMA. Het partnerpeloton uit SEN 
arriveerde 19 feb en de eerste dagen van de oefening (20/21/22/23 
feb) stonden in het teken van medische lessen gegeven door 
hoofdzakelijk USA/MRT. Kortom de eerste 10 dagen was er een 
beperkt programma voor het team (pnt 4e); 

e. Lobistiek  
i. Nationaal (militairen en burgers NLD ambassade) en internationaal 

verbaasde men zich over het felt dat er tbv het beladen en ontladen 
van de NLD C-130 zoveel personeel (12) vanuit NLD ingevlogen 
diende te worden; 

ii. Vanuit logistiek (vv det/dvvo) oogpunt is de oefening cfm het 
vooropgestelde plan verlopen en zijn er geen problemen geweest die 
het verloop van de oefening in grote mate hebben beInvloed; 

iii. Op eenheidsniveau zijn er verschillende logistieke lessons learned 
geweest die verwerkt zullen worden tbv een nog betere uitvoering in 
de toekomst (pnt 4h). 

4. AANBEVELINGEN / LESSONS LEARNED  
a. Tav de planning conferences (mn IPC) geniet het de voorkeur om personeel 

bekend met de uitvoering van de oefening mee te nemen. Dit oa om de 
opgedane internationale contacten over te dragen en mogelijk nog belangrijker 
om direct (in)formeel zaken te kunnen doen. Tav deze oefening was de IPC 
ogenschijnlijk de belangrijkste meeting, hierin werden op dag 1 landen 
gekoppeld en locaties/functies verdeeld. Tevens werden hier de eerste 
stappen gemaakt vwb de invulling van de PET; 

b. Afgaande op de oefening FLINTLOCK 2013 en het daarbij aanwezige 
personeel dient het trainen van militair personeel van West-Afrikaanse landen 
bij voorkeur te geschieden vanuit een basishouding waarin wederzijds respect 
(zeker bij officieren) de boventoon voert. Verder is het concept 
"praatje/plaatje/daadje" goed toepasbaar bij het aanleren van procedures en 
processen (lesstof). Over het algemeen is men visueel ingesteld, heeft men 
moeite om hoofd- en bijzaken to scheiden en is het bevattingsvermogen laag 
tot zeer laag. Men is zeer hierarchisch ingesteld en verwacht van 
commandanten dat ze beslissingen nemen, het proces dat tot deze 
beslissingen leidt is ondergeschikt en minder relevant. Het moeten doorlopen 
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van een covo proces wordt dan ook vaak als vertragend, complex en onnodig 
beschouwd; 

c. Het is van meerwaarde dat NLD personeel werkzaam binnen het CJSOTF en 
staf SOTG bekend is met de (USA) processen en procedures binnen een 
JOC/SOTG OPS. Dit geldt tevens voor het MDMP; 

d. Het is van grote meerwaarde indien men de Franse taal spreekt dan wel dat 
men de beschikking heeft over capabele tolken. Ook de komende FLINTLOCK 
oefeningen worden uitgevoerd in het Franstalige gedeelte van AFRIKA; 

e. Gezien de in zijn algemeenheid beperkte beschikbaarheid van internationale 
air assets dient de op- en afvoer van NLD personeel zoveel als mogelijk met 
eigen middelen gepland te worden. Om zo efficient mogelijk om te gaan met 
de tijd/ruimte is het de overweging waard om de inbreng van de 
partnereenheid ook uit te laten voeren door de NLD C-130. Zodoende kan 
zowel in de PET als tijdens de oefening het maximale rendement gehaald 
worden _uit _de MA training en wordt voorkomen dat teams een beperkt 
programma hebben; 

f. Gezien de grootte, het niveau en het concept van de oefening FLINTLOCK icm 
de beperkte infra/voeding capaciteiten in AFRIKA verdient het de aanbeveling 
om het NLD personeel niet onnodig lang aanwezig te laten zijn op de 
verschillende locaties. Dit geldt voor zowel de deelnemers als het logistiek 
ondersteunende personeel; 

g. Buiten CIMIC is er op meerdere deelgebieden, conform de doelstellingen, 
winst te behalen voor personeel werkzaam bij, of ondersteunend aan een SF 
eenheid. Hierbij valt te denken aan met name intell en medisch personeel (mits 
goed ingedeeld). Een uitbreiding van het aantal deelnemers zal evident meer 
output tav de doelstellingen opleveren; 

h. Logistieke voorbereiding en uitvoering bestendigen, op eenheidsniveau de 
gedane lessons learned benoemen en verbeteren. 
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