
Bijlage II 

WOB-besluit 

Overzicht van documenten die betrekking hebben op de oefening Flintlock 2014. 

Datum Onderwerp Artikel WOB 

15-04-13 Verslag IPC Flintlock 2014, 9-11-2013 openbaar 

13-09-13 Verslag MPC Flintlock 2014, Niamey Niger 29-31 juli 2013 openbaar 

21-11-13 Verslag FPC oefening Flintlock 2014 openbaar 

09-12-13 Oefenorder Flintlock 2014 + bijlagen openbaar 

24-01-14 Nota aan NLMARSOF S3 / C-sqn inzake Flintlock 2014 Sitrep 01 openbaar 

25-01-14 Rapportage 01 inzake KCT det. Burkina Faso Flintlock 2014 + 

bijlage 

openbaar 

31-01-14 Rapportage 02 inzake KCT det. Burkina Faso Flintlock 2014 openbaar 

07-02-14 Rapportage 03 inzake KCT det. Burkina Faso Flintlock 2014 + 

bijlage 

openbaar 

08-02-14 Verslag aan NLMARSOF S3 / C C-sqn inzake Flintlock 2014 

SITREP 03 

openbaar 

12-02-14 Notitie inzake tijdsbalk openbaar 

15-02-14 Nota an NLMARSOF S3 / C C-sqn inzake Flintlock 2014 Sitrep 04 openbaar 

17-02-14 Notitie inzake tijdsbalk openbaar 

23-02-14 Rapportage 01 inzake NLD Sof det. Niger Flintlock 2014 + bijlagen openbaar 

23-02-14 Rapportage 05 inzake KCT det. Burkina Faso Flintlock 2014 + 

bijlage 

openbaar 

02-03-14 Rapportage 02 inzake NLD Sof det. Niger Flintlock 2014 + bijlagen openbaar 

02-03-14 Rapportage 06 inzake oefening KCT det. Burkina Faso Flintlock 

2014 + bijlage 

openbaar 

07-03-14 Rapportage 07 inzake oefening KCt det. Burkina Faso Flintlock 

2014 + bijlage 

openbaar 

09-03-14 Rapportage 03 inzake oefening NLD Sof det. Niger Flintlock 2014 

+ bijlagen 

openbaar 
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Datum: 15 april 2013 

Onderwerp: verslag IPC Flintlock 2014, 9-11 april 2013 

Steller 

Introductie: 

9-11 april 2013 vond de Initial Planning Conference (IPC) voor de oefening Flintlock 2014 (FL13) 

plaats in Niamey, de hoofdstad van Niger. Het KCT was vertegenwoordigd dool*Sliginiat- 

MOW n 	 anuit DOPS JSO, en als behartiger van de belangen van 

MARSOF, 	 el. In dit verslag staan de hoofdpunten van de IPC, alle details en 

presentaties zijn terug te vinden op de Q-schijf van DOPS JSO. 

Deelnemers: 

De conferentie werd geleid door de US (Joint Special Operations Task Force – Trans Sahara, JSOTF-

TS), al lag de praktische uitvoering van de conferentie bij Special Operations Detachment – A, een 

reserve-eenheid uit Austin, US. JSOTF-TS was met beperkte capaciteit aanwezig. De rol van het 

Afrikaanse partnerland (Niger) was marginaal, mede doordat in de week voor de IPC al een bilaterale 

conferentie (US – Niger) had plaatsgevonden. Overige deelnemende landen waren UK, Canada, Italie 

en Nederland. Duitsland, Spanje en Frankrijk waren afwezig, van de laatste is deelname nog niet 

zeker. De African Partner Nations (APN) waren niet uitgenodigd voor de IPC, wel waren US Special 
Operations Forces Liaison Elements (SOFLE) aanwezig van Burkina Faso en Senegal. 

Programma: 

Het programma bestond initieel uit drie dagen, in de praktijk was de conferentie na ruim anderhalve 

dag voorbij. De ochtend van de eerste dag stond in het teken van informatievoorziening vanuit de US 
oefenorganisatie en de behoeftes van de westerse landen met betrekking tot partnerlanden en 

locaties. In de middag werd uiteengegaan in kleine discussiegroepen (tactisch, logistiek & medisch). 

Gedurende de tweede dag werd de informatiebehoefte van de westerse landen gesproken (RFI's) en 

was er ruimte om bilateraal te coOrdineren. 

Hoofdpunten: 

• Vanuit de SOCAFRICA / JSOTF-TS wordt aangegeven dat er sprake is van verminderde budgetten 
bij AFRICOM. Dit heeft ook gevolgen voor de oefening FL14. In de praktijk heeft dit overigens 

geen grote gevolgen voor het verloop van de oefening, wel moeten eenheden rekening houden 

met meer kosten en wat minder faciliteiten. Een voorbeeld daarvan is klasse I, in tegenstelling 

tot volgend jaar zal de US geen eetfaciliteit draaien, maar zal er volledig worden teruggevallen op 
MRE's. 

• Met betrekking tot de diplomatieke / militaire notenwisseling heeft Niger nog geen behoefte 

uitgesproken. Uit overleg met westerse deelnemers blijkt dat de meeste landen een 

diplomatieke noot sturen, sommige landen daarbij ook nog een militaire brief, en dat de TA met 

Niger dzv de US wordt verzorgd. Intentie DOPS JSO is om in ieder geval een diplomatieke 

briefwisseling uit te voeren. CANSOF stuurt een kopie van de Mil-Mil brief naar DOPS JSO, mede 

op basis daarvan wordt besloten of er ook een brief namens de CDS naar Niger wordt verstuurd. 

• De US/Niger organisatie heeft in december 2012 een PDSS uitgevoerd naar de verschillende 

trainingslocaties. Er is gekozen voor drie locaties, Tahoua (centraal), Arlit (noord) en Diffa 

(zuidoost). In Niamey zelf (west) zal het hoofdkwartier worden opgericht dat door US / Niger 

wordt geleid en door alle deelnemende landen wordt ondersteund. Er is nog wat discussie over 

trainingslocatie Arlit, de locatie Agadez voldoet volgens een aantal landen beter in verband met 

betere bereikbaarheid over de grond en verharde vliegstrip (in tegenstelling tot Arlit). Zie 

bijgevoegd kaartje hieronder. 



• Niger zal, ondersteund door de US, zorg dragen voor de beveiliging cfm ook is uitgevoerd in 

Mauritania. Per locatie is er sprake van een grote eenheid (ongeveer 300 man militaire politie en 

militairen) die in verschillende ringen om de trainingslocatie de beveiliging inrichten. 

a JSOTF-A heeft besloten om dit jaar geen CJSOTF-staf in te richten — in tegenstelling tot vorig jaar. 

Redenen hiervoor zijn gebrekkige effectiviteit tijdens FL13 en kostenbesparing. Wel wordt er een 

hoofdkwartier ingericht in Niamey, maar de omvang en aansturing aan de trainingslocaties zal 

beperkter zijn. 

• Er is nog geen sprake van een scenario. Overigens is een scenario geen belangrijke voorwaarde 

voor het verloop van de oefening. 

• De rol van Civil Military Operations gedurende FL14 is nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt 

primair of van de behoefte van Niger. Volgens de CMO-planner van CJSOTF-TS heeft Niger in 

leder geval interesse getoond om een of meerdere stafofficieren te trainen en in een aantal 

plaatsen in de omgeving van de trainingslocaties MEDCAP's / VETCAP's uit te voeren. Nederland 

zou kunnen aansluiten bij het eerste. Voor wat betreft de contacten daarover: 1 CMI kan via de 

contacten met SOCAFRICA contact opnemen met de lead planner CMO FL14 (POC-gegevens 
hieronder). 

• Op medisch vlak is nog veel onduidelijk. De eenheden zullen zelf zorg moeten dragen voor de 

eerste niveaus van medische hulp (ZHKH — SF Medic —AMV). Dit is cfm oefening FL13. De US 
draagt zorg voor gewondenafvoer middels een SOCCET (Critical Care & Evacuation Team) naar 

Niamey, waarna de mogelijkheid bestaat om verder te worden behandeld in Niamey, of te 

worden doorgevoerd naar ziekenhuis in Dakar. Er is net als tijdens FL13 maar een SOCCET en ook 

ditmaal zal die elke dag ontplooien naar de oefenlocatie waar LFX plaatsvindt. Verschil is echter 

dat de afstanden vele malen groter zijn dan in Mauritania (tot wel zes uur vliegtijd enkele reis) en 
dat er (vooralsnog) geen SOST (Surgical Team) is gepland. Met betrekking tot verdere invulling 

medische keten zal J4 Med verdere informatie verzoeken via SOCAFRICA J4Med en nadere 
richtlijnen verstrekken aan medische POCs van coordinerend OPCO (CLAS), KCT en MARSOF. Er 

dient rekening te worden gehouden met het uitvoeren van een medische verkenning, onder 

andere naar ziekenhuizen omgeving Tahoua / Niamey. 

• Vwb Communicatiemiddelen geen wijzigingen ten opzichte van het beleid van FL13: de 

eenheden dienen zelf zorg te dragen voor hun communicatie richting thuisland (SATCOM) en evt 
te gebruiken frequenties aan te geven bij de S6 van CJSOTF-TS. In theater communicatie dzv US / 

Niger (TBD). 

• Voor wat betreft strategisch transport heeft Nederland aangegeven dat het EATC zal worden 

verzocht om, net als tijdens FL13, met FW te ondersteunen bij verplaatsing materieel en 

personeel. Mogelijk dat onder verantwoordelijkheid van CLSK hiervoor Air Surveys moeten 

worden uitgevoerd naar de te gebruiken vliegstrips in Niger. Op verzoek van US zal Nederland 

onderzoeken of het mogelijk is om de APN (Senegal / BF) te ondersteunen met hun strategische 

verplaatsing. Hiervoor kunnen andere middelen / diensten middels AXA-overeenkomst kunnen 

worden terug gekregen. 

• Voorafgaande aan de MPC zal een verkenning plaatsvinden naar alle trainingslocaties. Nederland 

kan verzoeken tot deelname, maar naar verwachting zal de PDSS US Only zijn. Alternatief is met 

eigen transport (commercieel invliegen en ground move), tweede alternatief is indienen RFI's 

(cfm afgelopen jaar). 

• Aantal praktische details gedurende de conferentie: 

o Cfm de huidige tijdsbalk zal de oefening plaatsvinden van 20 feb — 9 maart 2014, dit is 

precies dezelfde tijdsbalk als in 2013. Hier kunnen nog wat wijzigingen in plaatsvinden. 

o Nederland heeft een lijst met RFI's ingediend, deze worden opgenomen in de 

actiepuntenlijst. 

o Voorlopige programma (verder in te vullen op MPC / FPC): 

• Week 1: Squad size infanterie optreden, hinderlaag, overval, vehicle interdiction, 

VCP, logistic aerial delivery. 
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• Week 2: Platoon size infanterie optreden, crew-served weapon integration, 

mounted / dismounted optreden 

• Week 3: integratie Command & Control, cordon & search / cordon & call out 

O Tijdsbalk: 

o 22-26 juli 	 PDSS op oefenlocaties (US only) 

o 29-31 juli 	 MPC in Niamey 

o 19 - 21 november 	FPC in Niamey (data nog niet definitief) 

o 20 feb - 9 maart 2014 	Flintlock 2014 (data nog niet definitief) 

Overzicht intentie Nederland en andere landen: 

• Op elke locatie is ook een team van de US met partnerland Niger aanwezig 

Nederlandse intentie: 

`. Nederland heeft de ruimte gekregen om de intenties uit te spreken voor FL14. Nederland wil 

graag voortbouwen op eerdere ervaringen en daarom weer met samenwerken met Senegal 

(MARSOF) en Burkina Faso (KCT). Met beide landen is voorafgaande aan de IPC contact geweest 

en ook de beide partnerlanden hebben aangegeven tijdens FL14 met Nederland samen te willen 

werken. De Nederlandse intentie is door de JSOTF-TS onverkort overgenomen. Olt knmt ten 

eerste omdat Nederland in het verleden al (met succes) is gekoppeld aan Senegal en BF, ten 

tweede doordat ook de beide Afrikaanse landen hebben aangegeven met Nederland te willen 

samenwerken en ten slotte door het vroegtijdig betrekken / vooraf informeren van de FL-

oefenorganisatie en de betreffende SOFLE's over de Nederlandse intenties. 



• Zowel KCT als MARSOF nemen deel met een team en wat stafcapaciteit, de APNs Senegal en BF 

nemen deel met een eenheid van pelotonsgrootte. 

• Nederland heeft verder aangegeven te willen participeren in het hoofdkwartier te Niamey met 

een man in de J5, een man in de J3 (te verdelen tussen MARSOF en KCT) en eventueel een of 

twee man CIMIC (TBD). Indien de behoefte vanuit KCT / MARSOF wijzigt dit zsm aangeven aan 

DOPS JSO (bijvoorbeeld aanvulling vanuit Sie S2). 

• Zowel het KCT als MARSOF willen een uitgebreide Pre Exercise Training (PET) uitvoeren met de 

APNs Senegal en BF voorafgaande aan, en mogelijk deels gedurende FL14 in Niger. Exacte 

invulling zal in de loop van 2013 duidelijker worden, maar hiervoor zal extra SOF-capaciteit 

worden ingebracht, bovenop de twee teams en stafcapaciteit die deelnemen aan de 

eindoefening in Niger. 

• Bij de locatiekeuze heeft Nederland ten slotte aangegeven te willen trainen vanuit de locatie 

Tahoua. Voordeel van deze locatie: goed bereikbaar over de weg, korte(re) lijnen door de lucht 
met Niamey, BF en Senegal (logistiek en medisch voordeel) en de beschikking over een verharde 

vliegstrip. Verder is nog niet veel over deze locatie bekend. DOPS JSO heeft een RFI ingediend om 
de PDSS-rapporten van Tahoua te kunnen krijgen. 

POCs: 

Conclusie: 

• De IPC Is voor Nederland succesvol verlopen. De huldlge stand Is dat Nederland twee geschlkte 

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. 



Way ahead: 

• Advies om aan de MPC deel te nemen met een man DOPS JSO, minimaal een planner van CZSK 

(MARSOF), een planner van CLAS (KCT), een of twee movers / log vanuit coordinerend OPCO 

(CLAS). Optioneel een log van CZSK. Optioneel CIMIC. 

• Bijgevoegd is een actiepunteniijst, verzoek degene die voor u van toepassing zijn op te nemen. 

De voornaamste die tussen de IPC en MPC moeten worden opgepakt: 

o Opstarten diplomatieke en militaire notenwisselingen (DOPS JSO) 

o Opstarten inrichting en planning verkenning medische keten (DOPS J4 MED / OPCo's) 

o Informeren CLSK over locatie Tahoua en inventariseren evt noodzaak air strip survey 

(KCT) 

o Opstart inventarisatie strategische. luchtverplaatsingen / coordinatie met CLSK / DVVO 

(KCT) 

o Inventariseren mogelijkheden CIMIC/CMO (1CMI) 

• Hrm voorbespreking MPC medio juni / juli 

Verzendlijst: 

• Ambassade Senegal 

• Ambassade Burkina Faso 

• Ambassade Niamey, Niger 

• Relevante Defats 

• OPCO's / KCT / MARSOF: 

• DOPS JSO intern: 

• DOPS intern 

• DJZ 

• DAOG 

• DAB 

• MIVD 

• Bula 

• LNO's DOPS 

• LNO's DOPS ISO 

• NSHQ 



Datum: 13 september 2013 

Onderwerp: Verslag MPC Flintlock 2014, Niamey Niger 29-31 juli 2013 

Steller: 

I ntroductie: 

Van 29-31 juli 2013 vond de Main Planning Conference (MPC) voor de oefening Flintlock 2014 (FL14) 

plaats in KliniPv, de hoofdstad van Niger-  ypt (CT was vertegenwoordigd door Kapiteinillip103 

Cotrcie),4111.111allIMMIIME. 	 Vanuit MARSOF namenelialtile 

OfaREIRIMINIMOdeel. Val 	 en 

ondergetekende deel aan de MPC. In dit verslag staan de hoofdpunten van de MPC, alle details en 

presentaties zijn terug te vinden op de Q-schijf van DOPS JSO. 

Deelnemers: 

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

TS), al lag de praktische uitvoering van de conferentie bij Special Operations Detachment — A (SOD-

A), een reserve-eenheid uit Austin, US. JSOTF-TS staf was vanuit Stuttgart met een aantal personen 

vertegenwoordigd. De rol van het Afrikaanse partnerland (Niger) werd iets duidelijker tijdens de 

MPC. Deelnemende westerse landen aan de MPC waren UK, Canada, Italie, Nederland, Spanje, 

Duitsland, Frankrijk en Noorwegen waarbij de Iaatste 2 een observer rol gaan vervullen tijdens FL14 

en niet gekoppeld zullen zijn aan een Afrikaans partnerland. Voor Duitsland is nog niet duidelijk of zij 

als observer aanwezig zullen zijn. De meeste African Partner Nations (APN) waren aanwezig op de 

MPC waaronder Burkina Faso (BFA) en Senegal (SEN), tevens waren o.a. de US Special Operations 
Forces Liaison Elements (SOFLE's) aanwezig van BFA en SEN. 

Programma: 

Het programma bestond uit drie dagen. De ochtend van de eerste dag stond in het teken van de 

officiele opening van de conferentie door de US Ambassadeur in Niger en de legertop van Niger. 

Hierna volgde een briefing over het geplande oefenverloop van FL14. Verder nog 

informatievoorziening vanuit de US oefenorganisatie en het herbevestigen van de behoeftes van de 
westerse landen met betrekking tot partnerlanden en locaties. In de middag werd uiteengegaan in 

kleine discussiegroepen (tactisch, logistiek & medisch). Gedurende de tweede dag werden de 

tactische, Iogistieke, medische behoeftes en oefenlocaties van de verschillende landen vastgelegd en 

was er ruimte om bilateraal te coordineren. Voor NLD betrof dit voornamelijk SEN en BFA. 

Hoofdpunten IPC aangepast met gegevens MPC  : 

• Vanuit de SOCAFRICA/JSOTF-TS werd wederom aangegeven dat er sprake is van verminderd 
budget bij AFRICOM. Dit heeft ook gevolgen voor de oefening FL14. In de praktijk heeft dit geen 

grote gevolgen voor het verloop van de oefening, wel moeten eenheden rekening houden met 

meer kosten en wat minder faciliteiten. Een voorbeeld daarvan is klasse I, in tegenstelling tot 

volgend jaar zal de US geen eetfaciliteit op alle locaties verzorgen, maar zal worden teruggevallen 

op MRE's voor lunch en kant en klaar maaltijden ontbijt/diner die zullen worden opgewarmd. 

• Met betrekking tot de diplomatieke / militaire notenwisseling heeft Niger nog geen behoefte 

uitgesproken. Uit overleg met westerse deelnemers blijkt dat de meeste landen een 

diplomatieke noot sturen, sommige landen daarbij ook nog een militaire brief, en dat de TA met 

Niger dzv de US wordt verzorgd (aandachtspunt). Intentie DOPS JSO is om in ieder geval een 

diplomatieke briefwisseling uit te voeren met Niger en Burkina Faso in het kader van de Pre 

Exercise Training (PET) conform het verkregen voorbeeld van CANSOF. 

• De US/Niger organisatie heeft in juli 2013 nogmaals een PDSS uitgevoerd naar de verschillende 

trainingslocaties. Er is uiteindelijk gekozen voor drie locaties, Tahoua (zuid), Agadez (midden) en 

Diffa (zuidoost). In Niamey zelf (zuidwest) zal het hoofdkwartier worden opgericht dat door US/ 

Niger wordt geleid en door alle deelnemende landen wordt ondersteund. 



• Niger zal, ondersteund door de US, zorg dragen voor de beveiliging cfm ook is uitgevoerd in 

Mauritania bij FL13. Per locatie is er sprake van een grote eenheid (ongeveer 300 man militaire 

politie en militairen) die in verschillende ringen om de trainingslocatie de beveiliging inrichten. 

• JSOTF-A heeft besloten om dit jaar geen C.ISOTF-staf in te richten in Niger — in tegenstelling tot 

vorig jaar. Wel wordt er een hoofdkwartier (CEMOC) ingericht in Niamey, maar de omvang en 

aansturing aan de trainingslocaties zal beperkter zijn. Tevens wordt er door de US met een SOJTF 

gewerktvanuit SEN van waaruit de oefening wordt ondersteund/gevol d 

• •r is 	keen sprake van een scenario. Het contract met he" be 	t het 	io gait 
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schrijvettifekiititiktifit* argeAteri. Overigens is het ontbreken 	en -scenario voorlopig 

geen showstopper voor het voorbereiden van de oefening. 

• De rol van Civil Military Operations gedurende FL14 is lets duidelijker geworden. Volgens de 

CMO-planner van JSOTF-TS heeft Niger in ieder geval interesse getoond om enkele stafofficieren 

te trainen en in een aantal plaatsen in de omgeving van de trainingslocaties MEDCAP's / 

VETCAP's uit te voeren. Er is niet echt ruimte voor CIMIC inzet van de overige deelnemende 

landen. Bij interesse voor een bezoek tijdens FL14 kan door 1 CM' contact opnemen met de lead 
planner CMO FL14 (POC-gegevens hieronder). Advies is om met CMIC niet deel te nemen. 

• Op medisch vlak is een en ander wel duidelijker geworden. De eenheden zullen zelf zorg moeten 

dragen voor de eerste niveaus van medische hulp (ZHKH — SF Medic— AMV/Arts). Dit is cfm 

oefening FL13. De US draagt zorg voor gewondenafvoer middels een SOCCET (Critical Care & 

Evacuation Team) naar Niamey, waarna de mogeiijkheid bestaat om verder te worden behandeld 
in Niamey, of te worden doorgevoerd naar ziekenhuis in Dakar. Er is net als tijdens FL13 maar 

een SOCCET en ook ditmaal zal die elke dag ontplooien naar de oefenlocatie waar Live Fire 

Exercise (LFX) plaatsvindt. Verschil is echter dat de afstanden groter zijn dan in Mauritania en dat 
er (vooralsnog) geen SOST (Surgical Team) is gepland 24/7 op iedere locatie. Met betrekking tot 
verdere invulling medische keten zal J4 Med bewaken hoe de medische afvoerketen geregeld is 

en richtlijnen verstrekken aan medische POCs van coordinerend OPCO (CLAS), KCT en MARSOF. 
Door J4 MED wordt de mogelijkheid bezien om met een NLD chirurgisch team de oefening te 

ondersteunen en de medische afvoerketen te helpen garanderen. Meer volgt dzv J4 MED zodra 

de definitieve bijdragen van een aantal andere landen bekend is. 

• Vwb Communicatiemiddelen geen wijzigingen ten opzichte van het beleid van FL13: de 

eenheden dienen zelf zorg te dragen voor hun communicatie richting thuisland (SATCOM) en evt 
te gebruiken frequenties aan te geven bij de S6 van CJSOTF-TS. In theater communicatie dzv US / 

Niger (TBD). Sgtmarns (S6 NLMARSOF) heeft het nodige gecoordineerd met de FL S6 en zal een 

en ander intern NLD SOF bewaken voor aanvragen van middelen en frequenties tbv de 

verschillende locaties in SEN, BFA en Niger. 

• Voor wat betreft strategisch transport heeft Nederland aangegeven dat het EATC zal worden 

verzocht em, net als tijdens FL13, met FW te ondersteunen bij verplaatsing materieel en 

personeel. Mogelijk dat onder verantwoordelijkheid van CLSK hiervoor Air Surveys moeten 

worden uitgevoerd naar de te gebruiken vliegstrips in Niger. Op dit moment hebben we al een 

aantal Air Surveys in ons bezit. In verband met beperkt budget ondersteunt de US niet langer het 

invliegen van Afrikaanse partners naar Niger. NLD heeft conform FL13 het invliegen van onze 

Afrikaanse partners (SEN & BFA) naar het oefengebied wel ingepland. Hiervoor kunnen tbv het FL 

14 budget dit jaar geen andere middelen/diensten middels AXA-overeenkomst worden terug 

gekregen bij de US of APN. 

• Voorafgaande aan de FPC in november zal er mogelijk door de US & andere westerse landen nog 

een laatste PDSS plaatsvinden naar hun trainingslocaties. Nederland kan verzoeken tot 

deelname, maar naar verwachting zal dat niet nodig zijn near annleiding van de informatie die we 

tot nu toe hebben. 
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• Aantal praktische details naar aanleiding van de conferentie: 

o Cfm de huidige tijdsbalk zal er een in het kader van FL14 een Pre Exercise Training (PET) 

plaatsvinden in SEN dzv NLMARSOF van medio jan t/m medio feb'14 en in BFA dzv het 

KCT van medio jan t/m begin mrt'14. 

o De oefening FL 14 in Niger zal plaatsvinden van 17 feb — 9 mrt 2014. 

o Nederland heeft een lijst met RFI's ingediend, nog niet alle RFI's zijn beantwoord en 

zullen bewaakt moeten worden in de komende maanden. 

o Voorlopige programma (verder in to vullen op FPC): 

® Week 1: Squad size infanterie optreden, hinderlaag, overval, vehicle interdiction, 

VCP, logistic aerial delivery. 

• Week 2: Platoon size infanterie optreden, crew-served weapon integration, 

mounted / dismounted optreden 

• Week 3: Integratie Command & Control, cordon & search / cordon & call out 

• Tijdsbalk: 

o 19 — 21 nov'13 

o Medio jan'14 

o Medio feb'14 
o 17 feb — 9 mrt'14 

o 10 — 13 mrt'14 

Final Planning Conference (FPC) in Niamey, Niger 

Invliegen materiaal van NLD naar SEN en BFA per C-130 tbv PET 

Verplaatsen materiaal en personeel van SEN en BFA naar Niger 
Flintlock 2014 gedeelte Niger 

Redeployment materiaal en personeel via SEN en BFA naar NLD 

Overzicht locaties NLD en andere landen tiidens FL14 deel in Niger 17 feb —09 mrt'14: 

® Op elke oefenlocatie is ook een team van de US met partnerland Niger aanwezig 



Nederlandse intentie: 

• Nederland bouwt voort op eerdere ervaringen met samenwerken met SEN (NLMARSOF) en BFA 

(KCT). Met beide landen is tijdens de MPC contact geweest en ook de beide partnerlanden 

hebben bevestigt tijdens FL14 met Nederland samen te willen werken. De Nederlandse intentie 

is door de JSOTF-TS onverkort overgenomen. Dit komt ten eerste omdat Nederland in het 

verleden al (met succes) is gekoppeld aan SEN en BFA, ten tweede doordat ook de beide 

Afrikaanse landen hebben aangegeven met Nederland te willen samenwerken. 

• Zowel KCT als NLMARSOF nemen deel aan FL14 met den team en wat stafcapaciteit, de APNs 

SEN en BFA nemen deel met een eenheid van pelotonsgrootte. 

• Nederland staat gepland te participeren in het hoofdkwartier (CEMOC) te Niamey met twee 

man, een man KCT in de J5 en een man NLMARSOF in de12/3 (Fusion). De US wil het aantal 

westerse deelnemers in de CEMOC beperkt houden aangezien-het hier gaat om het trainen van 

de Afrikaanse partners. 

• Zowel het KCT als NLMARSOF zullen een Pre Exercise Training (PET) uitvoeren met de APNs SEN 

en BFA voorafgaande aan, en het KCT ook deels gedurende FL14 in Niger. Hiervoor zal extra SOF-
capaciteit worden ingebracht door het KCT in BFA, bovenop de twee teams en stafcapaciteit die 

later deelnemen aan de eindoefening FL14 in Niger. 

• De trainingstocatie is voor NLDSOF tijdens FL14 in Niger uiteindelijk Tahoua geworden. Voordeel 

van deze locatie: goed bereikbaar over de weg, korte(re) lijnen door de lucht met Niamey, BFA 
en SEN (logistiek en medisch voordeel) en de beschikking over een verharde viiegstrip. 

• Belangrijk punt van coordinatie tussen KCT en NLMARSOF is de medische en comms afdekking bij 
de overgang van de eerste PET fase in SEN en BFA naar de uiteindelijke oefenfase in BFA en 
Niger. 

US POC update na MPC: 



Conclusie: 

• De MPC is voor Nederland succesvol verlopen, met als belangrijkste factoren dat Nederland 

Tahoua als training locatie heeft gekregen en twee geschikte partners heeft in BFA en SEN 

waarmee het eerder op een goede manier heeft samengwerkt. 

Way ahead: 

• Advies om aan de FPC deel te nemen met het uitvoerend niveau commandanten minimaal een 

van CLAS (KCT), een van CZSK (MARSOF), een of twee movers/log vanuit coOrdinerend OPCO 

(CLAS), eventueel een arts en een log van CZSK. 

• Bijgevoegd is een actiepuntenlijst, verzoek degene die voor u van toepassing zijn op te nemen. 

De voornaamste die tussen de MPC en FPC moeten worden opgepakt: 

o Opstarten diplomatieke en militaire notenwisselingen SEN/BF/Niger (DOPS JSO) 
o Opstarten inrichting en plannen tbv uitvoering medische keten (DOPS J4 MED/OPCo's) 
o CoOrdineren logistiek plan en aanvragen tbv de verschillende locaties (KCT/NLMARSOF) 
o Informeren CLSK over locatie Tahoua en inventariseren evt noodzaak air strip survey 

(VVdet KCT) 

o Opstart inventarisatie strategische luchtverplaatsingen/coOrdinatie met CLSK/ DVVO 
(VVdetKCT) 

o Co6rdineren commsplan en aanvragen mat, frequenties en kanalen (KCT/NLMARSOF) 

• Hrm voorbespreking FPC medio oktober'13. 

Verzendlijst: 

• Ambassade Mali tbv diplomatieke berichtenwisseling met Burkina Faso en Niger 

• Ambassade Senegal tbv diplomatieke berichtenwisseling met Senegal 

• Relevante Defat(s) SEN, BFA, Niger (dzv IMS) 

• IMS 

• OPCO's / KCT / MARSOF 

• DOPS JSO intern 

• DOPS intern 

• DJZ 

• DAOG 

• DAB 

• MIVD 

• BuZa 

• NSHQ 

• NLD SOF LNO's 
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1. Alqemeen  
Dit versiag omvat de Final Planning Conference (FPC) van de oefening Flintlock 
2014 (FL14). Voor verdere achtergrond informatie verwijs ik naar de MPC 
verslagen van JSO, KCT en MSO van FL14. 

1. Deelnemers  
De FPC heeft plaatsgevonden van 19 tot en met 21 november 2013 in NIAMEY, 
NIGER. Deelnemers vanuit het KCT:- 	 vanuit 
MARSOF 

De conferentie werd geleid door NIGER en SOD-A (SPECIAL OPERATIONS 
DETACHMENT AFRICA). Normaliter voert JSOTF TS (SOCAF) de oefening FL uit, 
maar voor FL 14 is deze taak gedelegeerd aan SOD-A en zal JSOTF TS de oefening 
monitoren en ondersteunen. 
Deelnemende landen waren: 
WPN: NLD, CAN, USA, ITA, UK, FRA, ESP, Een delegatie uit NOR was ook 

aanwezig maar heeft geen APN. NOR neemt deel met observers 
APN: NIGER, SENEGAL, NIGERIA, TJAAD, MAURITANIE. 

2. Intent FL 14  
Met de deelname aan de oefening FL 14 in het algemeen en de uitvoering van een 
combinatie van een JCET FL 14 te NIGER wil NLD SOF ervaring op doen in 
planning, voorbereiding en uitvoering van partnering / MA oefeningen in Afrika al 
dan niet ism internationale partners in verschillende landen. FL 14 biedt de 
mogelijkheid om op tactische en operationele aspecten SITUATIONAL AWARENESS 
op te bouwen en TTP's & SOP's te testen ivm mogelijke toekomstige operaties op 
het Afrikaanse contigent. FL 14 biedt ook een grote mogelijkheid om met andere 
WPN in contact te komen, ervaringen/observers uit te wisselen en evt. andere 
trainingsactiviteiten buiten FL14 te ontplooien. 
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3. Periode 
De FL periode in NIGER is ongewijzigd. Voor het KCT en MARSOF beslaat FL 14 13 
de periode jan 14 t/m 14 mrt 14, dit is inbegrepen de deployments, PET's, JCET 
FL en re-deployments. 

4. Training / oefenconcept JCET FL 14  
Het trg / oefenconcept is ongewijzigd. Dmv een CEMOC (COMBINED 
MULTINATIONAL OPS CENTRE) to Niamey (NGR) zal de gehele oeferlinT 
aangestuurd worden. Op de 3 tr,ainingslocaties zal een FOB ingericht worden met 
een SOTF ingericht de NGR zone connmandanten met de. USSF (ODA). De APN met 
hun WPN (SOTU) hangen onder de SOTF. Dmv een scenario (frago driven) sturen 
de verschillende SOTF's hun SOTU's aan. Hoofdzakelijk bestaat het uit een CET/FIT 
periode, trainingsperiodes (carrousel) en een aantal tactische scenario's aan het 
einde van iedere trainingsperiode. 

UNCLASSIFIED/WO00 

Exercise Com Command Relationships (U —,„ 

 

tacAFFfie0:1 
:(Slut 

 

UNCLASSIFIED/W000 

470-AiT 

De oe ning JCET FL 14 zal in NIG taAsvirkteh een 	 weten: 
DIFFA (FOB / TRG loc), TAHOUA (FOB / TRG loc), AGADei'''(FOB / trg loc) en 
NIAMEY (CMOC locatie). In NIAMEY zal het CMOC) ingericht worden vanwaar de 
oefening aangestuurd wordt. 
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1) NIAMEY 
2) TAHOUA 
3) AGADEZ 
4) DIFFA 

Nb NIAMEY -
TAHOUA = 400 KM 

Fig1: FL14 locaties 

5. Tactische doelstellingen  
De tactische doelstellingen zijn ongewijzigd. Voor sommige APN zijn de 
doelstellingen ambitieus, maar er is voldoende flexibiliteit om de doestellingen en 
het tempo aan to passen aan het niveau van de deelnemende eenheden. 
FL 14 concentreert zich op een aantal tactische BGT'n en onderwerpen: 
a) Enhance Intel Capabilities 
b) Conduct Direct Action Ops 
c) Conduct Dismounted Patrols 
d) Conduct Mounted Patrols 
e) Conduct Cordon and Search 
f) Conduct Dismounted Checkpoints 
g) Conduct Mounted Checkpoints 
h) Plan and Conduct CMO 
i) Plan and Conduct CASEVAC 
j) Plan and Conduct Air Operations (US-NGR only). 

6. Uitvoerinci  
De uitvoeringsfase is ongewijzigd. 
De uitvoering is onderverdeeld in de volgende fasen; 
a) 	Pre-DEPLOYMENT (US) 
b) 	DEPLOYMENT 
c) 	JCET 

i. TRG WK 1 DISMOUNTED OPS incl pathfinder ops, rigging, intell, med. 
ii. TRG WK 2 MOUNTED OPS incl CMO, TQ, SSE, C&S, klein schalige oef 
adhv FRAGO 

d) TRG WK 3 DIS-/MOUNTED OPS incl vehicle interdiction, LFX,checkpoint, 
CULEX. 

e) REDEPLOYMENT 
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7. Taakorganisatie JCET FL 14  
De detachementen van het KCT als MARSOF worden ge co-loceerd op FOB 
TAHOUA. De elementen zullen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van elkaars 
functionarissen en dubbelingen voorkomen. Het KCT zal een taakorg van max 14 
pax formeren. 
a) KCT FOB TAHOUA 13 pax: 

1 x Detco NLD SOF 
1 x J2 
lx Ploeg 8 pax 
1 x AMV 
1 x Arts (TBD), 
1 x tolk (NLD-FR). 

b) MARSOF FOB TAHOUA (10 pax) 
lx Detco MARSOF 
lx Team, 6 pax 
lx 36 
lx AMV 
lx Tolk (NLD-FR) 

c) SOTF element 
Een vaste functionaris is niet noodzakelijk. De aanwezige ODA zal deze functie 
invullen en is de schakel tussen het CMOC en de Nigereese zone commandant 
(kol) die feitelijk aangestuurd gaat worden door het CMOC. De NLD detco zal 
een LO fie hebben naar de SOTF. 

d) CMOC NIAMEY 
Ivm de voorbereiding/deployment tbv MINUSMA is zal het KCT de fie van 35 bij 
het CMOC niet gaan invullen. MARSOF levert een 33 en deze zal optreden als 
LNO voor NLD SOF. Tijdens de FPC is gesproken over de invulling van deze 
functie en de rol van LNO is de meeste waarschijnlijke. De LNO kan direct 
contact onderhouden met het NLD SOF det in TAHOUA. 

e) BURKINA FASO: 
1 pel (35 pax) 

f) SENEGAL: 
1 pel (40 pax) 

8. 	FOB TAHOUA  
De bouw van de FOB in TAHOUA loopt voorspoedig. Alle noodzakelijke 
voorzieningen zullen cfm US standards worden getroffen zoals, legering, 
werklocaties, DFAC, watervoorziening, sanitair, FP. De exacte FOB lay out in 
indeling is aanwezig bij het KCT en MARSOF. De US heeft aangegeven voor alle 
overige voorzieningen zorg te dragen, zoals bedden, stoelen en tafels. De WPN en 
APN krijgen aparte legering, tevens is er voor elk WPN Opsroom ruimte. Het KCT 
en MARSOF coOrdineren onderling over het mee te nemen materiaal en richting 
een gezamenlijke opsroom in en zullen TACSAT vbdn gezamenlijk delen. NLD dzv 
een viertal containers extra tbv opslag SPEAR en overig materiaal. 

Rondom de FOB kan er getraind worden. Specifieke trainingslocaties zoals 
schietbanen, C&S area en MOUT area zijn verder verwijderd van de FOB. 
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9. Logistiek 
a) Strategische verplaatsingen 

VV-det KCT dzv alle logistieke verplaatsingen gedurende deployment, intra 
theater (re) deployment en de redeployment. Via het EATC is 336 sqdr getask 
om de oef FL14 tbv de deployment en re-deployment te ondersteunen. Focus 
ligt vwb cargo op MIL-AIR en personeel middels COMM-AIR. 

SOCAF heeft aangegeven dat de APN zelf verantwoordelijk zijn om in NIGER 
(NIAMEY) te komen. Gezien de APN reeel gezien niet de (financiele) middelen 
hebben om hun eenheden te verplaatsen, zullen de WPN er zorg voor moeten 
dragen dat de APN in NIGER komen. Dit gegeven houdt in dat NLD geen 
verrekening kan rnaken middels ACSA voor de gennaakt vliegkosten en dient 
daarom rekening houden dat de totale kosten voor FL14 hoger uit zullen vallen 
dan initieel geraamd. NLD MIL-AIR dzv alle intra Afrika vluchten en strategisch 
cargo transport. SOCAF heeft airlift capaciteit voor intra theater transport (oa 
Brown ring). 

Na afloop van de MPC is er een definitiev airflow tracker opgestel door het VV-
DET KCT ism 103 Cotrcie en MARSOF. Deze airflowtracter geeft een goed beeld 
van de geplande vluchten. Dit is dan ook het brondocument voor VV-det KCT 
voor toekomstige planning. 

Via de SOCAF en CANSOF zijn airfieldsurvey's verkregen van de strip in 
TAHOUA tbv de planning van 336 sqdr. 

b) Klasse I 
Voeding en water wordt door US verzorgd. Dit zal een combinatie zijn van 
opwarmmaaltijden en MRE's. Verrekening cfm basisovereenkomst. Beide 
detachementen nemen een eigen beperkte storingsvoorraad kl I mee. 

c) Klasse II/IV 
Tenten, stretcher, stoelen en tafels dzv SOCAF verzorgd. Handling equipment 
voor het be(ont)landen van C-130 zijn niet voorhanden in TAHOUA, SOCAF dzv 
deze middelen. 

d) Klasse III 
Vliegtuigbrandstof is beperkt voorradig in TAHOUA. In principe wordt de 
refueling van de NLD C-130 op OUAGADOUGOU (BF) of DAKAR (SEN) gedaan. 
Kosten zijn geheel voor NLD rekening. Voertuigbrandstof dzv NIGER/US. 

e) Klasse V 
SOCAF dzv KL V tbv APN in NIGER. Voor het NLD SOF det zal er tijdens de 
onward move een beperkte hoeveelheid klasse V worden meegenomen. 

f) Transport 
Dzv NIGER/US wordt er per FOB een voertuigpoule samengesteld, beheert 
door US. Om onafhankelijk te zijn en in het geval van contingencies heeft het 
NLD det (KCT en MARSOF) de beschikking over een zestal 4x4 voertuigen 
ingehuurd door NLD. 

g) Legering 
De FOB in TAHOUA is halverwege gerealiseerd. Het NLD SOF det wordt in 

harde behuizing gelegerd (barrack 2) samen met de Fransen en Noorse 
observers. Alle sanitair (toilet, douche) zijn naar westerse standaard aanwezig. 
De US leveren veldbedden en overige kl 2-4 mat. 
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h) Medisch 
De ROLE 1 faciliteit is aanwezig op elke FOB, deze bestaat uit de 18D's (SF 
medic+) van de USSF, lx arts (NIGER) en 4x nurses (NIGER). Het KCT en 
MARSOF nemen elk een AMV-er. Tevens beschikken de teams over de 
organieke medics. Het sturen van een NLD arts is TBD dzv J4 med DOPS. 

De role 2 faciliteit is geen knelpunt meer. CANSOF 'evert een 'mobile surgical 
team in AGADEZ. De Fransen maken gebruik van een Franse role 2 faciliteit in 
NDJAMENA (TJAAD). In TAHOUA komt het US Special Operations Surgical 
Team (SOST) en een evacuation team. Elke locatie beschikt over F/W 
transport capaciteit. 

De afvoer zal plaatsvinden naar de MALGORI polikliniek in NIAMEY. Dit is een 
grote prive kliniek welke voldoet aan Westerse standaarden (ISOS 
recommended). J4 med DOPS heeft tijdens de MPC een bezoek gebracht aan 
dit hospitaal. Overige F/W platvormen en de CAN R/W in AGADEZ kunnen 
dienen als non decicated CASEVAC platvormen. Afvoer van DJNEMA gaat 
direct naar een role 3 in Europa. 

STRATEVAC van militairen behorend tot de WPN is de verantwoordelijkheid 
van het betreffende land. STRATEVAC van APN is de verantwoordelijkheid van 
de SOCAF. 

i) Financien 
Tbv de oef FL14 heeft NLD een apart budget. Gezien de zg budget cuts bij 
SOCAF zullen de kosten voor NLD hoger uitkomen, mn gezien er minder 
gecompenseerd kan worden middels ACSA. De actuele logistieke 
berekeningen geven aan dat er geen sprake is van budget overschrijding. 

10. Communicatie / vbdn  
Intra theater zal de verbinding van de FOB's naar het CMOC middels HF 
verbinding zijn geleverd door NIGER. De US heeft als backup een eigen C2 net 
om alle locaties of te dekken. 
VHF comms wordt dzv NIGER/US gerealiseerd tussen de FOB en de 
trainingslocaties. Als backup dient het GSM netwerk, contingency zijn de 
verbindingen van de WPN. 

Het NLD SOF det neemt PRC 148, PRC 152 en 117F/G radio's mee. 
Frequenties zijn afgestemd dzv 36 MARSOF met J6 SOD-A. Elk detachement 
krijgt 2x VHF en 2x UHF frequenties. 

Het NLD SOF det dzv eigen TACSAT dmv CCT 120 en 117F/G tbv 
communicatie met NLD (JSO, KCT, MARSOF) en BF. Dit houdt in dat er secure 
informatie verstuurd kan worden naar NLD. Tevens zullen er IRIDIUM 
satphone's aanwezig zijn. Bekeken wordt of er lokaal SIM kaarten kunnen 
worden aangekocht om gebruik te kunnen maken van het lokale GSM 
netwerk. 

De US voorzien in een open internet verbinding tbv welfare. 
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11. Overiue punten  
a) Veiligheidssituatie 

DA (dreigings-appreciatie) 
JSO zal DA's aanvragen bij MIVD voor SEN, BF en NIGER. Coordinatie dient 
nog plaats te vinden mbt grootte van gebied en argumentatie. 

b) Force Protection 
De FP zal beperkt zijn tot fysieke bewaking van complexen en personen. 
NIGER dzv FP rondom de FOB en de trainingslocaties. NLD deelnemers 
nemen minimaal hun persoonlijke wapens mee tbv eigen FP en zullen deze 
dragen tijdens de gehele FL14 periode. Tbv de verplaatsing van het logdet 
NLD SOF (pax) wordt er voor de ground move van NIAMEY naar TAHOUA 
een gewapend escorte geleverd door NIGER. 

c) Memorandum 
Dzv NIGER wordt er een overkoepelend memorandum van 
overeenstemming gemaakt voor de gehele FL14 periode. De draft versie 
wordt naar elk deelnemend land gestuurd en elke land heeft de 
mogelijkheid om eigen punten in het memorandum op te laten nemen. Men 
erkend dat het korte termijn werk is. Mbt de Point of Entry (POE) te 
TAHOUA moet NLD laten opnemen in het memorandum. Tijdens de FPC is 
de NLD draft memorandum en bijiage tbv de POE aan de Nigereese POC; 
Col M. Laminou Sani (zie bijlage A). 

d) Rapportage 
Het voorstel is om wekelijks een rapportage vanuit de locaties te versturen 
naar JSO, KCT en MARSOF dzv de diverse LDO's/detco's. 

12. Actiepunten  
Zowel het KCT als MARSOF hebben hun eigen actiepunten in de aanloop 
naar FL14, hieronder volgende gemeenschappelijke actiepunten die 
gecoordineerd moeten worden met JSO of waarvan JSO de actiehouder is. 
a) Controle en ondertekening memorandum opgesteld door NIGER, 

inclusief douane afhandeling en POE dzv JSO. 
b) Bepalen deelname NLD arts tbv FOB TAHOUA dzv JSO. 
c) Dreigings appreciatie door MIVD dzv JSO. 
d) Aanvraag visa dzv KCT en MARSOF. 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlage A behorende bij verslaq FL 14, Points Of Contacts 
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Ministerie van Defensie 

OEFENORDER FLINTLOCK 2014 

Refertes:  
A. Nota CDS aan Mindef Verzoek tot toestemming deelname 

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 DIS 2013017326 
G. SOCAF Flintlock 13 Medical Presentation 
H. MC 0437/2 NATO Special Operations Policy 

Biilaaen:  
M: Media richtlijnen 
Z: Verzendlijst 

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

Operations Command Africa (SOCAFRICA), meer specifiek Joint Special 
Operations Task Force Trans-Sahara (JSOTF-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 behelst 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 om 
langdurige relaties 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 
2013 heeft de oefening Flintlock plaatsgevonden in Mauritania. 

c) In 2014 vindt de oefening Flintlock pleats in Niger. 

MinIsterie van Defensie 

Directie Operatles 
Afdeling Joint Speciale Operatles 

Bezoekadres: 
Plein 4 
Postadres: 
MPC 58B 

Postbus 20701 

2500 ES Den Haag 

www.defensie.n1 

zonder SOFA aan Datum 
09 december 2013 

Onze referentie 

genc.ao37823 
Steller 

Aanse. 
incl. bijlage(n) 
11 



Defensiestaf 
Joint Speciale Operates 2) OPDRACHT  

Neem deel met detachementen van het KCT en NLMARSOF aan de oefening 
FL14 van medio 14 januari tot en met 10 maart 2014. Voer in het eerste 
gedeelte twee Pre Exercise Trainings (PET) uit in Senegal en Burkina Faso, 
gevolgd door het door de JSOTF-TS geleide trainingsprogramma in Niger. 
Uitvoeren van een bilaterale training door een KCT-detachement met troepen 
van Burkina Faso gedurende de gehele trainingsperiode. 

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

3) UITVOERING  
Oogmerk 
De oefening FL14 biedt uitstekende mogelijkheden om met internationale 
partners en Afrikaanse landen te trainen en te oefenen. Voor de Nederlandse 
SOF is cut een uitstekende mogelijkheid om meer inzicht te krijgen hoe de 
verschillende landen invulling geven aan den van de drie hoofdtaken van 
SOF: Military Assistance. Ten tweede bledt 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). 

a) Operatieconcept 
i) Algemeen 

(1) De oefening FL14 loopt van 14 januari t/m 10 maart 2014 en 
bestaat uit vier 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 medio 14 januari t/m medio 16 februari in 
Burkina Faso. MARSOF voert in diezelfde periode een PET uit 
in Senegal met Senegalese troepen. 

(b) De derde component is de daadwerkelijke oefening FL14, 
deze vindt plaats in Niger, van 17 februari t/m 9 maart. 

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

ii) Concept NLD deelname 
(1) Pre Exercise Training 

Tijdens de PET worden de eenheden van Burkina Faso en Senegal, 
in hun eigen land, door Nederlandse eenheden opgewerkt tot het 
niveau dat is vereist om de Squad Tactical Exercise (STX) in Niger 
uit te kunnen voeren. Daarnaast fungeert de PET als een 
selectieperiode. De PET sluit aan op de oefendoelstellingen van 
FL14 (Patrolling, Raid & Civil Military Operations). 

(2) Squad Tactical Exercise (STX) 
Deze STX vindt in zijn geheel plaats in Niger en bestaat uit 3 
weken. De focus van de oefening ligt op het oefenen met de 
Afrikaanse partnerlanden op drie gebieden: Raid, Patrolling en 
Civil Military Operations (CMO). Daarnaast zal door zorg van 
JSOTF-TS een CEMOC (Combined Exc Main Operation Center) 
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zitting nemen. 
(3) Bilaterale oefening KCT - Burkina Faso 

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 FL14 en Is gericht op het 
gezamenlijk oefenen op niveau 1/2. De onderwerpen die worden 
behandeld bij de bilaterale oefening komen op hoofdlijnen 
overeen met de onderwerpen van de STX van FL14 in Niger. 

iii) Tijdbalk: 
(a) 13 jan t/m 19 jan 2014: 	Verplaatsing pers & log 
(b) 20 jan t/m 9 maart 2014: 	Bilaterale oef KCT - BF 
(c) 20 jan t/m 13 feb 2014: 	PET to BF en Senegal 
(d) 13 feb t/m 16 feb 2014: 	In-Theaterverpl pers & log 
(e) 20 feb 2014: 	 Openingsceremonie FL14 
(f) 21 feb t/m 9 maart 2014: 	Oefening FL14 in Niger 
(g) 8 maart 2014: 	 VIP-dag FL14 
(h) 9 maart 2014: 	 Closing ceremony FL14 
(i) 9 maart t/m 14 maart: 	 Terugverplaatsing ehdn 

b) Deelopdrachten 
i) DOPS/JSO 

(1) Levert Projectofficier voor FL14. 
(2) Coordineert communicatie met projectorganisatie van JSOTF-TS 

over deelname planningconferenties en RFI's. 
(3) Stemt de deelname aan FL14 af met HDAB. 
(4) Stemt de deelname aan FL14 af met IMS / relevante DEFATs. 
(5) Stemt de deelname aan FL14 af met BZ. 
(6) Stemt de deelname aan FL14 met de relevante DOPS afdelingen. 
(7) CoOrdineert de nota voor toestemming van Mindef tot oefenen 

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

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

(9) Vraagt een drelging appreciatie SEN, BFA en Niger aan bij MIVD. 
(10) Onderhoudt contact met de consulaire vertegenwoordigers of 

geaccrediteerde vertegenwoordigers van SEN, BFA en Niger. 
(11) Coordineert NLD deelname aan VIP dag. 
(12) Coordineert Nederlandse deelname buiten het SOF-domein 

(MIVD, CIMIC). 

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

verplaatsingen. 
(3) Levert de Senior National Representative (SNR) tijdens FL14. 
(4) Levert KCT ploegen en Stafcapaciteit. 
(5) Stelt Technical Agreements op met BFA. 
(6) Bereidt voor en voert uit de PET in BFA. 
(7) Bereidt voor en voert de bilaterale oefening in BFA. 
(8) Bereldt voor en voert uit de STX in Niger. 
(9) Geeft Oporder uit tbv KCT Detachement. 
(10) Onderhoudt contact met de consulaire vertegenwoordigers of 

geaccrediteerde vertegenwoordigers van SEN, BFA en Niger. 
(11) Draagt zorg voor de totstandkoming van de benodigde 

Technical Agreements. 
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(1) Levert NLMARSOF team 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 Niger. 
(6) Stelt Technical Agreements op met Senegal. 
(7) Geeft Oporder uit tbv NLMARSOF detachement. 

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

DIDO. 
iii) Alle 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) Het gevechtstenue is ter beoordeling van de detachements-

commandant en is afgestemd op de kllmatologische omstandig-
heden. 

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

v) Tolken 
(1) CLAS en CZSK zijn zeif 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 bijiage M dient 

in acht genomen te worden. 
(2) NLD zal niet deelnemen aan de media momenten en de NLD 

deelnemers zullen worden 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, Niger verantwoordelijk 
voor de force protection. 

(2) In verband met de verhoogde dreiging in delen van Niger moet 
rekening worden gehouden met verscherpte maatregelen. Deze 
kwestie is onderdeel van de door de VS uitgevoerde verkenning 
eind augustus / begin september 2013. 

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

Burkina Faso en Nederland en Niger bestaat geen SOFA. Dit houdt 
in dat NLD militairen bij vermeende strafbare feiten onder 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 voertiligen 
buiten een militaire locatie, zonder een host nation begeleider, tot 
een absoluut minimum te worden beperkt. 

(2) Aan BFA en Niger wordt door Nederland via diplomatieke kanalen 
een nota gestuurd waarin op basis van het verdrag van Wenen 
om immuniteit wordt verzocht. In verband met de korte notice 
wordt de landen verzocht om een kennisgeving van ontvangst en 
niet een formeel antwoord. 
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wordt een afzonderlijke Technical Agreement (TA) opgesteld, 
waarin details mbt training, ondersteuning en financiele afdoening 
vastgelegd worden. 

(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 Niger is door zorg van eigen OPCO. 

(5) In het kader van de oefening mogen wapens gedragen worden. 
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 2014". Deze IK 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 nlet toe. 

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

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

dit aan bij SNR. SNR stelt een totaalverslag op. 

4) LOGISTIEK  
a) Algemeen 

i) Kosten voor de kiassen I t/m V komen ten laste van de deelnemende 
(Europese) landen. Daar waar mogelijk worden zaken via ACSA 
overeenkomst verrekend. 

b) Materieellogistiek 
I) Klasse I 

(1) Niger 
(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) Niger 
(a) Opvoer vanuit Nederland. 

(2) Burkina Faso 
(a) Opvoer vanuit Nederland. 

(3) Senegal 
(a) Opvoer vanuit Nederland. 

iii) Klasse III 
(1) Niger: 

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) Niger 
(a) BFA krijgt klasse V verstrekt door US. 
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(c) NLD draagt zorg voor opvoer eigen klasse 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 zelf 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 te worden 
opgenomen in de operatleorders van de eenheden. Medische 
keten op hoofdlijnen: 
(I) CLS, AMV en AMA (deze laatste indien van toepassing) 

(dzv OPCO) 
(ii) Role H: 

1. SEN: Dakar (FRA), Afvoer per ambulance naar 
ziekenhuis. Voor details zie order CZSK / MARSOF. 

2. BF: Afvoer per ambulance naar ziekenhuis in Bobo 
Dioulasso of Ouagadougou (AE). Voor details zie order 
CLAS / KCT. 

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

materiaal) naar HLS / vliegveld voor verdere 
afvoer. 

b. afvoer dzv Canadese Dornier (gestationeerd in 
Niamey, 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 
activiteiten). 

d. Behandeling in Niamey via SOST / SOCCET (zie 
referte G). 

(iii) Role HI: 
1. Verdere afvoer iom AECC 
2. Niger: 

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

kostenverrekening op basis daarvan dzv co6r-
dinerend OPCO. 
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(b) Medische repatriering coOrdineren met de SMO FL14 in 
oyerleg met SNR FL14. 

(c) De CDS aanwijzing A-475 is van toepassing op FL14. 
Medische hulp voor de lokale bevolking (MEDCAP) wordt niet 
gezien els een militaire taak, alleen noodhulo is toegestaan. 

(d) Voor wat betreft de medische voorbereiding van deelnemers 
aan FL14 is het gestelde in de CDS aanwijzing A 700 van 
toepassing. Medisch gezien betekent dit: het basis 
vaccinatiepakket toegediend hebben gekregen en minimaal 
dental fitness klasse 2 zijn gesaneerd. 

(e) Tevens moet 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 warden geraadpleegd op de volgende 
Intranetpagina: 
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mqz/operationele qezon  
dheidszorg.aspx. 

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

CZSK 
ii) Evt ontberingtoelage stellen dzv CLAS en CZSK 
Hi) DETCO CLAS en CZSK vragen financieel voorschot aan. 
iv) Opslag van voorschotten iom HMA indien trainingslocaties geen 

veilige opslagmogelijkheden hebben. 
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BIJLAGE M bii Oefenorder Oefening Flintlock 2013 
	

Joint Speciale Operaties 

MEDIA RICHTLIMEN BIJ OEFENORDER FLINTLOCK 2013 
Datum 
09 december 2013 

Nederland zal niet deelnemen aan de geplande mediamomenten en zal door de Orme referentie 

organisatie, vertegenwoordigd door de Public Affairs Officer (PAO) van BS 

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: 

FL14 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 FL14 op uitnodiging van de 
Amerikanen. 

Achtergrondinformatie: 

a. Basislijn van woordvoering: 

I. FL14 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 FL14 op 

uitnodiging van de deelnemende Afrikaanse landen en de 

US. 

b. Achtergrondlnformatie: 

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 gepland door het US Africa Command 

(USAFRICOM) en uitgevoerd door het Special Operations 
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Command Africa (SOCAFRICA). De algemene doelstelling 

van het oefenprogramma is het trait-len van het tactische 

en operationele niveau van Afrikaanse strijdkrachten, het 

vergroten van de samenwerking en de interoperabiliteit 

tussen de landen en het uitbreiden van de capaciteiten 

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 hier 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 operatie. De 

oefeningen worden uitgevoerd in wisselende 
samenstellingen. Deelnemende westerse landen zijn: VS, 

VK, SPA, FRA, NOR 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 worden overschat. 
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Intern: 
1. DDOPS 
2. PDDOPS 
3. CS DOPS 
4. 32 
5. 33 
6. 34 MED 
7. 35 
8. 38 
9. LEGAD 
10. 3S0 
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Extern: 
11. CDS 
12. DDAOG 
13. HDAB 
14. D3Z 
15. IMS 
16. CLAS SPECOPS 
17. C-KCT 
18. CZSK N-SPECOPS 
19. C-MARSOF 



NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Rijkszee en Marinehaven 

Noordvoorlandweg 

MPC 10A 

Postbus 10.000 

1780 CA Den Helder 

Aan: 
	

NLMARSOF S3 / C C-sqn 	
Steller: 

Datum 	 24 januari 2014 

Onderwerp 	FLINTLOCK 2014 SITREP- 
 
Oy  

1. Algemeen  
a. Inleiding 

Voorgaande week stond geheel in het teken van voorbereidingen, 
verkenningen en diverse meetings met 	 (CDT Senegal SF). 
Kleine aanpassingen in het programma zijn besproken omdat uit onze eerste 
meeting bleek dat slechts 3 pax bij de eenheid zijn overgebleven van de 30 die 
vorig jaar door NLMARSOF C-sqn zijn getraind tijdens oefening Flintlock 2013. 
Gekozen is voor een ontmoetingsmoment waarin wij duidelijk het 
ingangsniveau van onze partnereenheid konden vaststellen. 

Zo is afgelopen maandag 20 januari middels een kort ceremonieel en de 
bijbehorende uitwisseling van vriendelijkheden, een aanvang gemaakt met de 
Pre Exercise Training (PET) te Thies. Onze partnereenheid Senegal SF begon 
vervolgens enthousiast aan de lessen die wij hen aanboden. Lessen die als 
graadmeter zouden dienen om het ingangsniveau te bepalen. Nu enkele dagen 
verder, concluderen wij dat de doelstellingen die voor de Squad Tactical 
Exercise (STX) Flintlock zijn benoemd zeker gehaald moeten kunnen worden. 
Senegal SF heeft afgelopen jaar zeker een soort "Train the Trainer"concept 
gehanteerd om informatie opgedaan uit eerdere MA-missies door te geven aan 
nieuwkomers. 

Kortom, het vereist niet veel aanpassingen in het lesprogramma om de 
Flintlock doelstellingen te kunnen halen. Daarbuiten is er naar verwachting 
ruimte om in te gaan op meer specifieke wensen van Senegal SF zoals 
meerdaagse oefeningen met daarin o.a. het nachtelijk optreden. 
Aspecten die komende week aan bod komen zijn o.a. mobile ops, combat 
shooting, CQB, raid en AFT. 

b. Intel 
i. Noord Mali; de laatste ontwikkelingen in Noord Mali volgen wij "open 

source". Over een mogelijke inzet van onze partnereenheid Senegal SF 
meldt MAJ. 	 lat hiervan tot op heden geen sprake is. 

ii. Flintlock 2014; 
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NLMARSOF 
Maritime Special Operations Forces 

Datum 	27 januari 2014 

Ons kenmerk 

Verder geen informatie ontvangen over Flintlock 2014 te Niger. Over 

cleelname door onze partnereenheid Senegal SF meldt  

dat hij ons de benodigde El -gegevens asap aanlevert aan onze tgv-S4 

SMJR. v^- 

c. Personeel 
i. NL : Geen bijzonderheden 

ii. Senegal : Senegal SF-pel bestaat uit 34 man. Uit een eerste indruk valt op 

te maken dat het peloton wordt aangestuurd door een enthousiaste jonge 
PC LT. I 	Hij wordt ondersteund door CAPT. 	die vorig jaar met 

deze eenheid deelnam aan Flintlock. Er is sprake van een gezonde 
hierarchie waarbinnen de PC zijn groep aanstuurt. Er wordt niet organiek 

opgetreden, daar waar nodig formeert men gelegenheidsteams en 
delegeert de PC de diverse appointments binnen de teams. 

iii. Overzicht aanwezig personeel; 

NR NAAM RANG VOORL EENHEID REG.NR. VSOFT BIJZONDERHEDEN 

1 _ _.....".... "7' SMJR M.A.M. NLMARSOF -I , 	OOBL 

2 VEP ___ SGT J. NLMARSOF 3 _ -- ,6 TL, INSTR 

3 KPL A.J. NLMARSOF -=- 't53 INSTR 

4 KPL G. NLMARSOF -̂ ".c.).3 INSTR 

5 I1, KPL K. NLMARSOF ,-- 	73 INSTR (op locatie 

14-01 t/m 13-02) 

6 _ KPLVB L. NLMARSOF _ , 	.  INSTR, VBD 

7 KPLLDGD M.A.T. KM, BME5 f 1_1̀"269 

322640 

AMV 

8 MARN V.B.J. 1MCG Z TOLK 

iv. Overzicht afwezig personeel; 

NR NAAM RANG VOORL EENHEID REG.NR. VSOFT BIJZONDERHEDEN 

9 I 	)- 	' 	' KAPT N. NLMARSOF 231070 OBL (op locatie 

06-02 t/m 09-03) 

10 — ' " — 

N 

SMJR A. S4 AGB 3 222415 BEVO (op locatie 

13-01 t/m 18-01, 

09-02 t/m 17-02) 

11 ' - — — ' SGTVB J.C.G. NLMARSOF 208124 VBD (op locatie 
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NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 27 januari 2014 

Ons kenmerk 

14-01 t/m 23-01, 
12-02 t/m 18-02) 

12 KPL J.A. NLMARSOF E I 285512 OPV.TL, INSTR 
(op locatie 	- 	-- 
06-02 t/m 13-03) 

d. Tolken 
NL : Geen bijzonderheden 
Senegal PEL : 2 x lokale tolk niet geleverd. Dit is in strijd met de TA, maar geeft 
op de werkvloer geen problemen door de aanwezigheid van 2 
Engelssprekende (Senegal SF) operators. 

17FEB2014 
20FEB2014 
08MRT2014 
09MRT2014 
TBC 
11MRT2014 

VTV ADV-PTY SCHIPHOL AIRPORT 
VTA ADV-PTY DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTV MAINBODY SCHIPHOL AIRPORT 
VTA MAINBODY DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTV MAINBODY Roadmove/Convoy DAKAR 
VTA MAINBODY Roadmove/Convoy THIES 
Openingsceremonie, aanvang PET 
Gepland werkbezoek Senegal Army Chief of Staf 
Gepland werkbezoek ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan / 

n (first secretary) 
Sluitingsceremonie, einde PET 
VTV MAINBODY Roadmove/Convoy THIES 
Cargo handling DAKAR AIRPORT 
VTV Cargo DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA Cargo NIAMEY AIRPORT, NIGER 
VTV Roadmove Senegal SF DAKAR 
VTV MAINBODY incl. Senegal SF DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA MAINI3ODY incl. Senegal SE NIAMEYAIRPOITC NIGER 
Voorbereidingen STX FLINTLOCK 2014 
Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2014 
VIP-dag 
Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2014 
VTV SENEGAL SF 

VTV MAINBODY NIAMEY AIRPORT, NIGER 
VTA MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 

2. Tiidsbalk  
13JAN2014 

14JAN2014 

16JAN2014 

20JAN2014 
31JAN2014 
07FEB2014 

11FEB2014 
12FEB2014 
13FEB2014 

16FEB2014 
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KoFri 
M41.1 lStf. 61 VON 1:4tfert.Qe 

NLithARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 	 27 januan 2014 

Ons kenmerk 

11MRT2014 VTV MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
12MRT2014 VTA MAINBODY SCHIPHOL AIRPORT (0810H LT) 

Faciliteiten  
a. Legering : Geen bijzonderheden 
b. Oefenterrein : 

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

ii. 3 nieuwe schietbanen zijn 2 jaar geleden in gebruik genomen op 13km 
rijden van het kamp. Deze voldoen ruimschoots aan onze eisen. 

iii. Het oefenterrein is verder verkend voor navigatieoefeningen, scenario's en 
meerdaagse oefeningen. 

4. Leefomstandidheden  
a. Geen bijzonderheden 

5. Programme 
a. Last 48H 

Bepalen ingangsniveau basic soldiering, combat shooting en CQB 
b. Next 48H 

Maandagochtend 27 JAN zal een aanvang worden gemaakt met mobile ops / 
mounted patrol 

6. Partnereenheid  
Senegal PEL komt gemotiveerd over en herhaaldelijk benadrukken zij stappen to willen 
maken in hun SF-skills. Wij gaan zeker aan deze wens voldoen maar volgen 
vooraisnog het lesprogramma. 

7. Externe spelers  
a. NLD ambassade : Gepland werkbezoek ambassadeur dd. 07 FEB 2014 
b. USSOFLE 	:-Geen bijzanderheden 
c. Lokale eenheid (F) : Geen bijzonderheden 
d. Sen. autoriteiten 	: Geen bijzonderheden 
e. US ARMY (MA) 	: Verblijven met 6 onderofficieren in Thies 
f. Overige 	 : n.v.t. 
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Koninklijite Mafiht,- 
hOnfstole unit Def.  er v5e 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 	 27 januari 2014 

Ons kenmerk 

8. Lopistiek  
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 1000 liter diesel. (Er 
wordt enkel brandstof geleverd wanneer de voertuigen gebruikt worden 
voor onze training) 

e. Geneeskundig 
i. Medische afvoerketen naar DAKAR Hospital voor een P1 patient staat 

binnen 75nnin. 
ii. Medische afvoerketen naar THIES Hospital (Saint John's) voor een P2-3 

patient staat binnen 15-30min. 

9. Overiq  
a. Battle Rhythm met OPS 

i. Volgende SITREP 02 FEB 2014 1800H LT. 

10. Lessons learned  
a. Geen bijzonderheden 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Senegal SF moet E1-lijst personeel aanleveren bij tgv-S4 of OOBL voor 

luchttransport naar Niger. 

12. Vrapen  
a. Geen bijzonderheden 

Pagina 5 



Senegal SF-pel semen met NLMARSOF C-sqn team 2-1 
aangetreden voor openIngsceremonie 

February 29th, 2012 

Wie 
NEMARSOF C-sqn, 2-pel, team 2-1 ML 

Wat 
e Exercise Training (PET) 

(Als voorbereiding op de Squad Tactical Exercise (STX) Flintlock 2014 te Niger) 

Waar 
I hies, Senegal 

Wanneer 
PET, van 20 januari t/m 10 februari (Senegal) 
Squad Tactical Exercise (STX) Flintlock, van 16 februari t/m 9 maart (Niger) 

Waarom  
Uitvoering van de Pre Exercise Trainin_g geldt voor de deelnemende Afrikaanse partnerlanden 
ter voorbereiding op de oefening FLINTLOCK 2014 te Niger. Flintlock is onderdeel van het US 
APS programma onder leiding van SOCAFRICA. 

Cdr's remarks  
Middels een kort ceremonieel is afgelopen maandag 20 JAN 2014 een aanvang gemaakt met de PET. 
Een eerste indruk van het te trainen Senegalese SF peloton is dat zij hun basic soldiering skills 
vo_l_doende beheersen, maar_ook_demeer taakspecifieke vaardigheden_w_orclen na eni e revisie snel  
opgepakt:Al deze vaardigheden zijn hen vorig jaar Edezelfde periocreUijg—e-biaCht oor NLMARSOF 
tijdens het opwerken voor oefening Flintlock 2013. 

Senegal SF heeft afgelopen jaar zeker een soort "Train the Trainer" concept gehanteerd om 
intormatieppgedaan ult eerdere MA-missies door te geven aan nieuwkomers. Dit concluderen 
wij op basis van het felt dat het voltallige peloton op 3 man na is gewijzigd, maar men nog steeds 
handelt conform de door NLMARSOF aangeleerde drills. Een en ander wordt hen niet in een opleiding 
bijgebracht. 

Kortom, het 34 pax tellende peloton maakt een frisse indruk, zijn leergierig en hebben de wens 
kenbaar gemaakt om goed voorbereid aan de oefening FLINTLOCK 2014 te kunnen beginnen. 

1 



Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINTLOCK 14 
PET BURKINA FASO 
Periode 15-01 t/m 23-01-2014 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
103 Cotrcie 

Refertes:  
Oefenorder FL14 
Instructieorder FL14 

Bijlage A: Foto impressie 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Korps Commandotroepen 

Datum: 
25-01-2014 

KCT det. BURKINA FASO 
FLINTLOCK 2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het KCT detachement wat in het 

kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een Pre Exercise Training (PET) 
uitvoert met de SF compagnie van het 25e  Regiment Parachutiste Commando (25 
RPC SF) in BOBO-DIALASSOU (BOBO), BURKINA FASO (BF). Voor verdere 
achtergrond informatie van deze PET en de oefening FL14 verwijs ik naar 
oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 15 jan — 25 jan 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. De algemene sfeer in BOBO-
DIALASSOU is over het algemeen rustig en er is geen extra aandacht voor 
westerlingen. Er zijn geen redenen om extra Force-Protection maatregelen te 
nemen. 

ii. Incidenten: In BOBO-DIALASSOU en OUAGADOUGOU zijn op 18 januari 
demonstraties geweest die een politiek karakter hadden. Het een en ander 
had te maken met het de grondwet wijziging die de huidige president Blaise 
COMPAORE wil doorvoeren om langer aan de macht te blijven. In BOBO-
DIALASSOU werden winkels door demonstranten belaagd. De demonstratie 
was van korte duur en sindsdien is de situatie rustig. 

2. OPDRACHT  
Het KCT detachement bereidt voor, voert uit en neemt deel aan de internationale 
oefening FLINTLOCK 2014 in respectievelijk BURKINA FASO en NIGER van 17 
januari tot en met 14 maart 2014. Het doel is het trainen (MA) van de SF compagnie 
van het 25e  Regiment Parachutiste Commando, om vervolgens met een peloton van 
deze eenheid deel te nemen aan de oefening FLINTLOCK in NIGER van 18 februari 
tot 09 maart 2014. Met de overige pelotons zal de training worden voortgezet in BF 
tot 07 maart 2014. 
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Endstate: Het KCT detachement heeft ervaring opgedaan op het gebied van plannen 
en uitvoeren van MA gerelateerde activiteiten (instructie en training) in West-Afrika. 
De situational awareness in BF en NGR is vergroot. Gedegen training aan het 25e  
RPC SF tot op niveau 3 hebben uitgevoerd. Succesvolle deelname van het KCT aan 
de oefening FL14 waarbij er verder wordt geIntegreerd in de internationale SOF 
community. 

3. UITVOERING  
a. 	Algemeen 

i. Personeelsterkte: 4/15/12 
ii. Geen personele bijzonderheden. 
iii. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 16 jan aankomst voordet KCT in BOBO. 
ii. 18 jan aankomst hoofdet KCT in BOBO. 
iii. 20 jan aanvang PET. 
iv. 25 jan einde trainingsweek 1 PET. 

c. 	Pre Exercise Training  
i. Voor aankomst van het voordet in BOBO is er door C-103 en CSM 103 een 

bezoek gebracht aan het Etat-major in OUAGADOUGOU. Naast de 
beleefdheden is daar het munitie probleem besproken. De Burkinabe gaven 
aan dat zij zorg dragen voor de levering van 12000x 7,62 patronen voor AK, 
welke NLD cfm TA zal betalen. Tevens is er een gelegenheidsbezoek 
gebracht aan de US ambassade met de USSOFLE aan C-SOCAF die op 
dat moment aanwezig was. 

ii. De verdere doelstelling van het voordet. was de gemaakte afspraken met 
het 25e  RPC te verifieren, de opvang van het hoofddet. to faciliteren en de 
laatste voorbereidingen aan het programma te maken teneinde op 20 jan to 
kunnen aanvangen met de PET. 

iii. Bij de eerste gesprekken bleek al dat de het 25e  RPC SF nog geen wapens 
uit OUAGA had ontvangen en er nog geen voertuigen on munitie was 
aangekomen. De eenheid beschikt zelf nauwelijks over middelen. Behalve 
een uniform en een rugzak is er nagenoeg niets in BOBO aanwezig. In 
OUAGA is een 'ware house' van waaruit militaire middelen worden 
uitgegeven. Hoewel het dezelfde eenheid als vorig jaar betrof, was er veel 
nieuw personeel. De personeelswisselingen hebben to maken met de 
bijdrage die het regiment !evert aan de VN missies in MALI on Z-SUDAN. 
Wij hebben een alternatief plan opgesteld om met beperkte middelen toch 
de PET aan to kunnen vangen. Gedurende de week is het gevraagde 
militair materiaal aangekomen in BOBO. 

iv. Na aankomst van het hoofddet. zijn er naast verkenningen, de to geven 
lessen voorbereid. 

v. Op maandag 20 jan is na een officieel welkom aangevangen met de PET 
dmv een eendaagse niveau meting van de to trainen cie. Het doel van de 
niveau meting was het vaststellen van het aanvangsniveau en zodoende de 
training zo goed mogelijk aan to kunnen passen aan het daadwerkelijke 
niveau. 

vi. Het niveau was zoals verwacht niet hoog, hoewel er weldegelijk kennis is 
blijven hangen van het vorige jaar. Het probleem van de eenheid is dat ze 
geen eigen middelen hebben om to kunnen blijven trainen (voornamelijk 
wapens en munitie) on niet beschikken over een goed instructie kader. 
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vii. De ploegen van het KCT detachement zijn voortvarend aan de slag 
gegaan en na enige kleine opstart perikelen is er op een goed niveau 
instructie verzorgd. Elke ploeg is verantwoordelijk voor een BF peloton , de 
ciestaf 103 Cotrcie dzv afstemming en randvoorwaarden en kaderlessen. 
Elke ploeg wordt begeleid door een hoofdinstructeur (HI). Door deze 
methodiek is het instructie niveau hoog (ook van korporaals zonder KMS 
achtergrond). Het voorbereidingsprogramma in Roosendaal voorafgaand 
aan FL14 met de OTB KCT heeft zijn vruchten afgeworpen op de 
uitvoering. 

viii. De eerste week is voornamelijk geconcentreerd op niveau 1 en 2, basis 
infanterie zaken. lvm -de munitie problemen is het schietprogramma 
opgeschort naar trainingsweek 2. Tevens is er een eendaagse velddienst 
inclusief nachtoptreden gehouden wat uniek is voor de Burkinabe. Zaterdag 
25 jan is de trainingsweek 1 afgesloten met een inzettraining waarbij al het 
geleerde onder fysiek verzwaarde omstandigheden is herhaald. 

ix. In deze editie van de PET is aangevangen met kader lessen/ kader 
bewustwording. Een van de doelstellingen van FL14 is het opleiden van 
instructeurs binnen de gelederen van 25 RPC SF (train the trainer) om 
naast de korte termijn effecten ook langere termijn effecten te kunnen 
bereiken. De eerste sessie was een groot succes en heeft volgens de CC 
25 RPC SF al grote effecten op de mindset binnen de eenheid. De kader 
sessies zullen geYntegreerd worden in het weekprogramma. 

x. Vanuit NLD zijn er 2 Franssprekende militairen (sld) als vertaler 
meegenomen. Voor ons vertrek hebben de Burkinabe aangegeven dat zij 
niet konden voldoen aan de TA mbt het leveren van 3 lokale vertalers. 
Aangezien 2 BF pelotons commandanten Engels spreken is het 
vertaalprobleem enigszins vermindert. Onbedoelde spin off is dat de 
taalvaardigheid van de operators enorm toe neemt omdat er ook lessen en 
instructie moet worden geven zonder vertaler. 

xi. Op 25 jan is er een kort onderhoud geweest tussen de BF Chief of staff en 
de detachement commandant. 

d. 	Planning  
i. Maandag 27 jan zal trainingweek 2 van de PET aanvangen. Deze week 

staat in het teken van voetverkenningen, inclusief velddienst. Tevens zal er 
een aanvang worden gemaakt met het life-fire progamma. 

ii. De kaderlessen zullen op verzoek van de ciestaf 25 RPC SF worden 
voortgezet. 

iii. Voor het peloton wat zal deelnemen aan FL14 in NIGER wordt een 
gedifferentieerd programma gegeven ivm de doelstelling in NIGER. 

e. Alqennene ontwikkelingen van invloed op de missie. 
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoerinq van de missie  
i. Het klasse 5 (7,62 AK) is reeds opgelost. 
ii. Tolken tekort is nog steeds relevant. Door improvisatie is het niet 

noodzakelijk om lokaal tolken in te huren. 

g. Verwachte actie van KCT/JSO 
Zie punt 6c. 
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4. LOGISTIEK  
a. De deployment is cfm planning uitgevoerd en is zonder problemen verlopen. 
b. Alle in de TA logistieke overeengekomen afspraken zijn door BF nagekomen 

muv de drie tolken die men simpel weg niet heeft. Een optie werd voorgedragen 
om tolken in te huren die ook voor de Amerikanen werken echter, daar hangt 
een westers prijskaartje aan vast. Voor als nog is lokale inhuur wenselijk maar 
niet volstrekt noodzakelijk. 

c. Op personeelslogistiek gebied zijn er geen bijzonderheden. Het detachement is 
van alle basisvoorzieningen voorzien (cfm instr order FL14/KCT) en kan op 
klasse 1 gebied selfsupporting zijn voor enkele dagen. Medisch is het 
detachement zelfvoorzienend dmv de KCT arts en AMV. Er is een uitgebreid 
pakket aan medisch materiaal meegenomen. In BOBO zijn afspraken gemaakt 
met een prive kliniek die operatiecapaciteit heeft, waarvoor het detachement in 
geval van behandeling eigen steriele middelen kan leveren. 

d. Op materieellogistiek gebied zijn behalve op transport gebied geen 
bijzonderheden. Alle noodzakelijke middelen (cfm instr order FL14/KCT) zijn 
voorhanden. Het verhuurbedrijf AVIS in OUAGA kon niet de juiste configuratie 
voertuigen leveren. Het detachement beschikt over 6 voertuigen en is in staat 
het gehele detachement in een slag te verplaatsen. Bijzonderheden mbt AVIS is 
bij het VV-det KCT bekend. 

e. Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. De hotelkosten in OUAGA zijn 
niet voor rekening gekomen voor het detachement (voorschot) maar het 
reisbureau defensie van het oefenbudget betaald. De klasse 5 die aanvankelijk 
vanuit NLD zou worden ingevlogen en nu door BF is geleverd kan mogelijk dmv 
het voorschot van het detachement worden betaald. Tot op dit moment is er nog 
geen prijsopgave gedaan door BF. 

5. COMMUNICATIE:  
a. Alle communicatie middelen zijn cfm instr order FL14/KCT aanwezig. Dwz er is 

een permanente MULAN verbinding en het detachement beschikt over TITAAN 
rood (secure). Tevens is er een VOIP (zowel secure als unsecure). 
Telefoonnummers zijn bekend bij OPZ KCT. 

b. Het detachement beschikt over 117f SATCOM verbinding welke dient als back 
up. 

c. Mbt tactische verbinding (HF, VHF, UHF, SATCOM) is het detachement 
selfsupporting. 

d. Het detachement beschikt voor de normale bedrijfsvoering over lokale GSM's. 
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6. OVERIG:  
a. Van 3 tot en met 7 februari staat een bezoek gepland van 2x USSOFLE uit 

OUAGA. Aangezien de US na FL14 een voortgezette training (staf en medisch) 
gaan uitvoeren met dezelfde eenheid is er tijdens de PDSS van aug. 2013 
afgesproken dat het wenselijke is dat NLD en US observers zullen sturen naar 
elkaars trainingen. Aanvankelijk zou US training al in november 2013 zijn 
uitgevoerd maar is verschoven naar april 2014. 

b. Van 6 tot 8 februari staat een bezoek gepland van de Lkol Koopman en de Sm 
Oranje (Staf CLAS/Afrika_desk) ter beeldvorming van de MA training ihkv FL. 

c. Op 10 feb zal de kap Cools van de BEL Special Forces Group meereizen met 
logdet KCT om een bezoek te brengen aan het KCT detachement in BF. De 
Belgen zullen dit jaar als observer deelnemen aan FL14. Vanuit de US is er 
toestemming dat de kap Cools bij het NLD SOF detachement kan aanhaken in 
TAHOUA, NIGER. Het eventueel meevliegen met de onward move wordt nog 
uitgezocht mn mbt gebruik van TAHOUA als Point of Entry (POE) voor niet NLD. 
Er zal met JSO overlegd worden of de onward move gebruikt kan worden om de 
BEL observer naar TAHOUA te verplaatsen. 

d. BF is voornemens naast de bijdrage aan MINUSMA met een bataljon in 
TOMBOUCTOU ook een bataljon te sturen naar KINDAL. Het 25 RPC SF stuurt 
binnenkort 2 pelotons (van de 3) naar Z-SUDAN waar zij force protection taken 
uitvoeren voor het HQ, sector west. 
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Bijlage A 
	

FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 01 FLINTLOCK 2014 

Fig 2. Thooric 
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RAPPORTAGE 02 

Koninklijke Landmacht 

 

Oefening FLINTLOCK 14 
PET BURKINA FASO 
Periode 15-01 t/m 13-03-2014 

Refertes:  
Oefenorder FL14 	Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Instructieorder FL14 	Korps Commandotroepen 

Bijlage A: Foto impressie 
Bijlage B: Achtergrond info 

KCT det. BURKINA FASO 
FLINTLOCK 2014 

Ministerie van Defensie 

Datum: 
31-01-2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het KCT detachement wat in het 

kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een Pre Exercise Training (PET) 
uitvoert met de SF compagnie van het 25e  Regiment Parachutiste Commando (25 
RPC SF) in BOBO-DIALASSOU (BOBO), BURKINA FASO (BF). Voor verdere 
achtergrond informatie van deze PET en de oefening FL14 verwijs ik naar 
oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 26 jan — 01 feb 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. De algemene sfeer in BOBO-
DIALASSOU is over het algemeen rustig en er is geen extra aandacht voor 
westerlingen. Er zijn geen redenen om extra Force-Protection maatregelen te 
nemen. 

ii. Incidenten: In BOBO-DIALASSOU hebben er zich in de rapportage periode 
geen veiligheidsincidenten voorgedaan. Ook in de media is er niets 
opvallends vernomen. 

2. OPDRACHT  
Het KCT detachement bereidt voor, voert uit en neemt deel aan de internationale 
oefening FLINTLOCK 2014 in respectievelijk BURKINA FASO en NIGER van 17 
januari tot en met 14 maart 2014. Het doel is het trainen (MA) van de SF compagnie 
van het 25e  Regiment Parachutiste Commando, om vervolgens met een peloton van 
deze eenheid deel te nemen aan de oefening FLINTLOCK in NIGER van 18 februari 
tot 09 maart 2014. Met de overige pelotons zal de training worden voortgezet in BF 
tot 07 maart 2014. 
Endstate: Het KCT detachement heeft ervaring opgedaan op het gebied van plannen 
en uitvoeren van MA gerelateerde activiteiten (instructie en training) in West-Afrika. 
De situational awareness in BF en NGR is vergroot. Gedegen training aan het 25e  
RPC SF tot op niveau 3 hebben uitgevoerd. Succesvolle deelname van het KCT aan 
de oefening FL14 waarbij er verder wordt geYntegreerd in de Internationale SOF 
community. 
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3. UITVOERING  
a. 	Alqemeen  

i. Personeelsterkte: 4/14/12 
ii. De OTB KCT is op 29 jan vertrokken en op 30 jan aangekomen in NLD. 
iii. Geen personele bijzonderheden. 
iv. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 26 jan aanvang trainingsweek 2 PET. 
ii. 29 jan bezoek cdt 20  militaire regio (BOBO) aan PET. 
iii. 02 feb eindeztrainingsweek 2 PET. 

c. 	Pre Exercise Training  
i. PET week 2 stond in het teken van verkenningen op het niveau 2. De 

onderwerpen Area Recce (AR), Target Recce (TR) en Close Target Recce 
(CTR) zijn zowel theoretisch als praktisch behandeld. Tijdens de velddienst 
zijn de verschillende verkenningen diverse malen achtereenvolgens 
uitgevoerd, inclusief bij duisternis. Bij de uitvoering bleek dat het nog wel 
eens schort aan het beeldvormend vermogen van de Burkinabe, tevens is 
men niet gewent om langdurig gedisciplineerd te werken. De Burkinabe zijn 
meester in het kopieergedrag en doen letterlijk wat er verteld wordt zonder 
het `waarom' te begrijpen. Zodra zaken in een spelvorm of verbonden 
worden aan een wedstrijd dan zijn de Burkinabe zeer fanatiek en 
gemotiveerd. Naast gebrek aan training speelt ook bij deze onderwerpen 
het gebrek aan materiaal parten. Er zijn slechts vier radio's (FM 9100) en 
vier kijkers (6 x 42 equivalent) in de cie, wat zelfstandig groepsoptreden 
onmogelijk maakt. Volgende week komen er mogelijk meer 
verbindingsmiddelen. Beeldvorming met een simpele en duidelijke uitleg 
zijn essentieel in de instructie. 

ii. In de uitvoering en begeleiding blijkt de belangrijke rol van officieren 
enerzijds door hun scholing anderzijds door hun beroepshouding. Over het 
algemeen wordt er weinig corrigerend opgetreden door het onderofficiers 
(gpc) kader, waardoor het individu matig presteert. Extra aandacht zal 
worden besteed aan deze onderofficieren. 

iii. Elk peloton is aangevangen met de schiettraining. Inmiddels heeft iedereen 
een fatsoenlijke AK-47 die mogelijk allemaal bij de eenheid blijven. Tevens 
beschikt men over 4x PKM, 8x RPG-7 en 4x DskH (12,7). Aileen het kaliber 
7,62 x 39 is aanwezig waardoor slechts met de AK-47 geschoten kan 
warden. Wel is instructie gegeven op de PKM. Het schietniveau varieert, 
voor de meesten was het enige tijd geleden dat men heeft geschoten en 
een enkeling had nog nooit geschoten. Bij de eerste schiettraining is 
geconcentreerd op de basis schiethouding en groeperen. 

iv. Overig instructie onderwerpen waren het vervolgen van de lessen 
navigatie- ZHKH- en Ongewapend vechten en AFT (Aanhouden, Fouilleren, 
Transporteren). 

v. Met zg FL peloton is ook het bereden optreden beoefend. 
vi. Wederom heeft er een tweetal kadersessie plaatsgevonden. Het doel van 

deze kadersessie is meerledig. De eenheid is als een conventionele 
infanterie eenheid gestructureerd. Drie pelotons met in de pelotonsstaf een 
PC (Lt) en OPS (adj), elk peloton bestaat uit drie groepen van +/- tien man 
olv een Gpc (sgt/kpl), elke groep bestaat uit twee secties olv een kpl. Het 
ontbreekt de eenheid aan goed geschoold kader. Aileen de officieren 
hebben opleiding genoten aan een officiersacademie al dan niet in het 
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buitenland (oa Fr), hun werk en denkniveau en tactische kennis is 
voldoende. De onderofficieren zijn opgeleid op de onderofficiers school 
maar hun werk en denk niveau en tactische kennis is over het algemeen 
laag. Daarnaast is er geen eenduidige rolverdeling en zijn taken en 
verantwoordelijkheden of niet duidelijk, of niet bekend en niet uniform. 
Binnen het kader bestaat geen eenheid van opvatting over de taken en 
verantwoordelijkheden van de kaderleden (off, opc, gpc). en is geen 
duidelijke visie en operationeel kader van deze SF eenheid. Met de 
kadersessies wordt er nu gewerkt aan eenheid van opvatting over de taken 
en verantwoordelijkheden en zal er vervolgens het onderofficierskader 
instruotie krijgehmer hoe instructie  te_gev_en'_ _Met_officieren_wordt er -al 
gewerkt aan een duidelijke visie met bijbehorend takenpakket waarbij een 
duidelijk operationeel kader wordt geschetst. Binnen de BFA is er geen/ 
beperkte visie of zijn er geen richtlijnen mbt SF. Op praktisch gebied wordt 
er gewerkt aan het verkrijgen van inzicht om zelfstandig effectief te blijven 
trainen en oefenen, dmv het stellen van korte termijn doelen en het maken 
van programma's. . 

d. Planning  
i. Aanvang PET week 3 op 02 feb. Deze week zal in het teken staan van 

verkenningen en offensief optreden. Naast drills zal er een aanvang worden 
gemaakt met enkele BGT-n om ook het niveau 3 te kunnen trainen. Het 
betrekken van dit niveau is essentieel voor mate van zelfstandigheid en 
wijze van uitvoering aangezien de onderofficieren laag geschoold zijn en 
matig tot slecht zijn opgeleid itt tot de officieren. In het offensief optreden 
worden onderwerpen zoals selectief vuren en ROE aspecten meegenomen. 
Tevens is er voor elk peloton een schietmoment en een tweedaagse 
velddienst met afsluitend een inzettraining op zaterdag 08 feb in het 
voetbalstadion van BOBO. 

ii. De kaderlessen zijn structureel opgenomen in het PET programma. 
iii. Voor het peloton wat zal deelnemen aan FL14 in NIGER wordt een 

gedifferentieerd programma gegeven ivm de doelstelling in NIGER. 

e. Alqemene ontwikkelingen van invloed op de missie. 
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoering van de missie 
NSTR 

g. Verwachte actie van KCT/JSO 
Zie punt 6c. 

Pacrinn unn Q 



4. LOGISTIEK 
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Maierieellogistiek: 

i. Bij het KPU bedrijf is een verzoek gedaan om overtollig PGU ter beschikking 
te stellen voor 25 RPC SF. Zoals al eerder gememoreerd ontbreekt het de 
eenheid aan allerlei middelen waaronder (elementaire) uitrusting. Het KPU 
heeft het verzoek gehonoreerd en stelt ondermeer; hoge schoenen, sokken, 
slaapzakken, pup tenten, overalls, shirts ter beschikken. NLD camo patroon 
wordt niet verstrekt. Aangezien het om grote aantallen gaat is er een 
prioriteit gemaakt en zal het meest elementaire 10 feb aankomen in OUAGA. 
D zv 25_RP_C SF_ zath et_materiaal-vervoert--worden-naar-BOBO  

ii. Het KCT materieel is in orde en cornpleet. 
b. Financien: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. Uitgaven zijn 

voigens de raming. 

5. COMMUNICATIE:  
a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig (zie rapportage 01). 
b. SATCOM middels 117f werkt niet omdat het kanaal bezet is. Via de S6 KCT is 

uitgezet hoe dit kan. Mogelijk wordt het kanaal gebruikt door andere gebruikers 
dan het KCT en MARSOF. 

6. OVERIG:  
a. Van 3 tot en met 7 februari staat een bezoek gepland van 2x USSOFLE uit 

OUAGA. Aangezien de US na FL14 een voortgezette training (staf en medisch) 
gaan uitvoeren met dezelfde eenheid is er tijdens de PDSS van aug. 2013 
afgesproken dat het wenseiijke is dat NLD en US observers zullen sturen naar 
elkaars trainingen. Op 6 en 7 februari zullen de maj 	n en maj 
beide werkzaam op de US ambassade te OUAGA het US bezoek versterken. 

b. Van 6 tot 8 februari staat een bezoek gepland van de Lkol k 	n de Sm 
Staf CLAS/Afrika desk) ter beeldvorming van de MA training ihkv FL. 

c. Op 10 feb zal de kap Cools van de BEL Special Forces Group meereizen met 
logdet KCT om een bezoek te brengen aan het KCT detachement in BF en 
vervolgens NIGER. SOCAF is akkoord dat de kap Cools bij het NLD 
detachement aanhaakt. Mbt douane regelingen moet het geen probleem zijn om 
de kap 	3 mee te nemen op de onward move (ivm TAHOUA als POE voor 
NLD). Het evt eerder uitreizen via NIAMEY kan gepaard gaan met veel 
stempeiwerk aangezien er niet ingestempeid is op NIAMEY. Advies JSO volgt. 

d. De tint' 	n (103) zal op 05 feb naar BF reizen om zich bij zijn ploeg aan te 
sluiten om te kunnen voorbereiden op FL14 in NIGER. 

e. De TA is nu ook ondertekend door de secr generaal van de minister van 
defensie BF. Het ondertekende exempiaar is in bezit van de detco KCT. 
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Bijiage B 	 Achtergrond info 25 RPC SF 

Rapportage 02 FLINTLOCK 2014 

1. Historie 25e  RPC 
a. Oprichting op 31 aug 2011 per presidentieel decreet. 
b. Het regiment is geformeerd uit drie grote regimenten: 

i. Commando Opleidings en trainings centrum 
ii. Opleidings en trainings centrum Iuchtlandingstroepen 

iii. Het Regiment Parachutiste Commando 

2. Doctrine FAN BF (Forces Armee Nationale BF) 
a. Operationele territoriale gebiedsverdediging. 
b. Deelname aan binnenlandse veiligheidsmissies 
c. Deelname aan vredesoperaties 

3. Organisatie FAN 
a. President BF: Opperbevelhebber 
b. Minister president : Politiek verantwoordelijke 
c. Minister van defensie : Politiek uitvoerend 
d. Chef d'Etat-major General des Armees : Politiek/militair 

verantwoordelijke, met daaronder ; 
- Chef d'Etat-major de l'Arrnee de Terre 
- Chef d'Etat-major de l'Armee de I'Air 
- Chef d'Etat-major de Ia Gendarmerie Nationale 

Chef d'Etat-major Particulier a la presidence (soort presidentiele 
garde) 
Commandant du Groupement Central des Armees 
Commandant de Ia Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers 

e. Onder de verantwoording van Chef d'Etat-major de l'Armee de Terre 
(`CLAS) vallen: 

- 1 e mil regio 
- 2' mil regio (BOBO-D) 
- 	3e  mil regio 
- Groupement de commandement d'appui et de soutien (staf en vz 

element) 
- Regiment de securite presidentielle 
- Commandement des ecoles et centres de formation (`OTC0') 

f. Onder de verantwoording van de 2e  militaire region vallen : 
- 24e  Regiment Interarmes 
- 22e Regiment d'Infanterie Commando 
- 23e  Regiment d'Infanterie Commando 
- 20e  Regiment de Commandement d'appui et soutien 
- 25e  Regiment Parachutiste Commando 

g. Hierarchische inbedding 25e RPC SF 
25e RPC SF bevindt zich in een conventionele commandostructuur, 
waarbij men wel een uitzonderingspositie heeft mbt verkrijgen 
speciale taken en de kwaliteit van personeel. 



h. Opleidingen 
Elke militair die bij het 25e  RPC wordt geplaatst volgt 
achtereenvolgens; 

- Basisopleiding (algemeen) 
- Parachutisten opleiding 
- Commando opleiding 

Kaderleden volgen daarnaast aparte kaderopleidingen 
(rangafhankelijk). Voor de SF cie geldt een selectie maar is 
voornameiijk fysiek georienteerd. Het intellectueel niveau van de sldn 
is Iaag en analfabetisme komt voor. 

i. Militaire ambities SF cie 
Feitelijk is de eenheid na oprichting in 2011 gewoon doorgegaan als 
infanterie eenheid met een SF predicaat. Er bestaat geen SF 
visie/beleid bij de FAN en ook cie kader worstelt met het op papier 
wegzetten van de eenheid. Op dit moment is er nog niet veel 
geformaliseerd. Na gesprekken met het ciekader is een 
gedachteproces in gang gezet, waarbij men zo reeel mogelijk naar de 
de nabije toekomst kijkt en de ambities richten op; 
- Ontwikkelen van een SF cultuur (sterke cohesie en tradities) 
- Ontwikkelen tot een snel inzetbare eenheid. 
- Focus op SR taak met beperkte DA capaciteit. 
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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 

NLMARSOF S3 / C C-sqn 	
Steller: 

31 januari 2014 

FLINTLOCK 2014 SITREP 02 

1. Alqemeen  
a. Inleiding 

Na evaluatie van de eerste trainingsweek met staf Senegal SF is besloten meer tijd 
te investeren in niveau 1 om zo later de week uit te kunnen bouwen naar niveau 2 
en 3. 
Zo begon men voor aanvang van de meeste lessen met een korte revisie van 
enkele basisvaardigheden die later de dag tijdens een team- of pelotonsoptreden in 
een scenario terugkwamen. 

Samengevat mag worden gezegd dat in deze 2e  trainingsweek Senegal PEL 
stappen heeft gezet in de juiste richting. Men lijkt het belang in te gaan zien in het 
wekelijks herhalen van basisvaardigheden in plaats zich enkel te focussen op het 
vaak aantrekkelijker taakspecifieke werk. 

b. Intel 
i. Noord Mali; de laatste ontwikkelingen in Noord Mali volgen wij "open 

source". 

ii. Flintlock 2014; 
Geen bijzonderheden 

c. Personeel 
i. NL : Een voorstel is gemaakt voor een wisseling in VBD-personeel, e.e.a. 

is in behandeling bij 2IC C-sqn KAPTMARNS Zoontjens 
ii. Senegal : Geen bijzonderheden 

- - 	Over-zicht- aanwe2dgpersoiaeet- 	- 



RAP PORTAG E 03 

Koninklijke Landmacht 

DEPARTEMENTAAL 
VERTROLIWELIJK 

  

Oefening FLINTLOCK 14 
PET BURKINA FASO 
Periode 15-01 t/m 13-03-2014 

Refertes:  
Oefenorder FL14 	Directie Operaties Afd Joint Speciale-Operaties 
Instructieorder FL14 	Korps Commandotroepen 

Bijlage A: Foto impressie 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
103 Cotrcie 

Datum: 
07-02-2014 

KCT det. BURKINA FASO 
FLINTLOCK 2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het KCT detachement wat in het 

kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een Pre Exercise Training (PET) 
uitvoert met de SF compagnie van het 25e  Regiment Parachutiste Commando (25 
RPC SF) in BOBO-DIALASSOU (BOBO), BURKINA FASO (BF). Voor verdere 
achtergrond informatie van deze PET en de oefening FL14 verwijs ik naar 
oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 02 feb — 09 feb 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. De algemene sfeer in BOBO-
DIALASSOU is over het algemeen rustig en er is geen extra aandacht voor 
westerlingen. Er zijn geen redenen om extra Force-Protection maatregelen te 
nemen. 

ii. Incidenten: In BOBO-DIALASSOU hebben er zich in de rapportage periode 
geen veiligheidsincidenten voorgedaan. Ook in de media is er niets 
opvallends vernomen. 

2. OPDRACHT 
Het KCT detachement bereidt voor, voert uit en neemt deel aan de internationale 
oefening FLINTLOCK 2014 in respectievelijk BURKINA FASO en NIGER van 17 
januari tot en met 14 maart 2014. Het doel is het trainen (MA) van de SF compagnie 
van het 25e  Regiment Parachutiste Commando, om vervolgens met een peloton van 
deze eenheid deel te nemen aan de oefening FLINTLOCK in NIGER van 18 februari 
tot 09 maart 2014. Met de overige pelotons zal de training worden voortgezet in BF 
tot 07 maart 2014. 
Endstate: Het KCT detachement heeft ervaring opgedaan op het gebied van plannen 
en uitvoeren van MA gerelateerde activiteiten (instructie en training) in West-Afrika. 
De situational awareness in BF en NGR is vergroot. Gedegen training aan het 25e  
RPC SF tot op niveau 3 hebben uitgevoerd. Succesvolle deelname van het KCT aan 
de oefening FL14 waarbij er verder wordt geIntegreerd in de internationale SOF 
community. 



3. UITVOERING  
a. 	Algemeen  

i. Personeelsterkte: 5/14/12 
ii. De Tint Collignon (plgc 313) is op 05 feb aangekomen in BOBO 
iii. Geen personele bijzonderheden. 
iv. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 02 feb aanvang trainingsweek 3 PET. 
ii. 02 feb - 08 feb bezoek USSOFLE det (2x Sgt) 
iii. 05 feb — 08 feb bezoek Africa desk CLAS (lx Lkol, lx Sm) 
iv. 05 feb — 07 feb bezoek USDEFAT + USSOFLE (2x maj) 
v. 07 feb meeting Detco + Africa desk aan BF Cdt mil regio 2 
vi. 08 feb einde trainingsweek 2 PET. 

c. 	Pre Exercise Training  
i. PET week 3 stond in het teken van het offensief optreden (BGT aanval) en 

pelotonsverkenningen (AR + patrouille basis). Verder heeft elk peloton een 
schietdag gehad en zijn basislessen navigatie, zhkh, wapens en AFT 
behandeld. Donderdag en vrijdag waren velddienstdagen waarbij ook bij 
vermindert zicht is opgetreden. Zaterdag is de week afgesloten met een 
inzettraining ('entrainement commando') in het lokale voetbalstadion. 

ii. Mn tijdens de velddienstdagen is de gemaakte progressie goed zichtbaar. 
Opvallend is dat mn het nachtoptreden goed wordt opgepakt en dat men 
juist dan meer discipline lijkt te tonen. Kenmerkend blijft het lage cognitieve 
vermogen van het grootste gedeelte van de eenheid. (ooff, kpl's/sldn). Door 
een gebrek aan onderwijs en het militaire systeem is men niet gewend om 
zelfstandig te handelen en om dieper over de materie na te denken en met 
name de zg `waarom vraag' in te vullen. Een ander groot probleem is het 
gebrek aan transparantie. Cultureel is bepaald dat men geen zwakte durft 
te tonen. Dwz als de vraag wordt gesteld of iets duidelijk is of er nog vragen 
zijn, dan zal men nooit toegeven als dit niet zo is. Daarom moet er veel tijd 
en aandacht worden besteed of het aangereikte daadwerkelijk begrepen is. 

iii. Het niveau 3 optreden is redelijk, maar wisselvallig en het prestatieniveau 
hangt af van het onderwerp. De off icier pelotonscommandanten beheersen 
de BGT'n en weten hun onderofficieren redelijk effectief aan te sturen. 
Echter het niveau onderofficier schiet vaak tekort. Informatie voorziening 
stopt bij het niveau 2, waardoor het individu vaak geen idee heeft wat er 
zich afspeelt. Er zijn derhalve groepscommandanten die bovengemiddeld 
presteren. Niveau 1 zaken blijven een aandachtspunt (bijv. initiatief en 
tactische discipline). 

iv. Zoals gezegd dient de aanval om mn een offensieve mindset te creeren. 
Later in de opleiding zal de aanval worden doorontwikkeld naar een zg 
RAID waarbij er meer chirurgisch opgetreden moet worden. Verkenningen 
zullen een rode draad blijven vormen in de opleiding omdat enerzijds een 
groot deel van de taken gerelateerd zijn aan of voorafgegaan worden door 
verkenningen. Anderzijds is deze wijze van optreden een ideaal middel om 
met name de tactische discipline te meten. 

v. De schiettraining begint zijn vruchten af te werpen en er wordt over het 
algemeen redelijk geschoten. Een enkeling blijkt niet opleidbaar ondanks 
herhaalde persoonlijke begeleiding. Helaas is er alleen 7,62 x 39 munitie en 
kunnen PKM, Dragunov en DshK (12,7) schutters niet worden opgeleid. 
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vi. Onder begeleiding van de korpsarts KCT hebben de medics geassisteerd 
in de brandwondenkliniek gelegen op de kazerne. Deze kliniek verleent 
brandwondenzorg aan militairen en aan de lokale bevolking. Kenmerkend 
was het grote gebrek aan medische middelen en de erbarmelijke 
hygienische situatie en de slechte verwerking van medisch afval. 
Opvallend veel kinderen in de leeftijd 5 tot 10 zijn patient, waarbij grote 
delen van het lichaam minimaal 2°  graads verbrand zijn door heet water en 
open vuur, dit komt mn door synthetische kieding en slecht ouderlijk 
toezicht. 

vii. Wederom heeft er een tweetal kadersessies plaatsgevonden. In de Iaatste 
sessie hebben de officieren en onderofficieren apart van elkaar gezeten. 
Met de officieren is gesproken over leiderschap en met name het creeren 
van wederzijds vertrouwen tussen de niveaus. Uiteindelijk zit de CC op het 
juiste gedachtespoor en heeft voor zichzelf een achttal doelstellingen 
geformuleerd die richting en sturing aan de eenheid moeten geven en het 
kader effectiever moet laten functioneren. Dit proces zal door ons 
gemonitored worden, maar behoeft voorlopig geen algemene 
officierssessie meer. Met de onderofficieren wordt dieper ingegaan op 
instructie. Het didactisch analyse model en simpele instructieve 
vaardigheden worden behandeld. Opvallend is dat er toch veel kennis bij de 
onderofficieren aanwezig is mbt instructie, echter blijkt men tot nu toe niet in 
staat om dit om te zetten in het geven van een daadwerkelijk, 
gestructureerd programma. Onder andere het gebrek aan lesmateriaal, 
naslagwerk (VS-n, sylabi) is een groot probieem. Vertaalde versies in het 
Frans van het Ranger Handbook zullen volgende week aankomen in BF. 

d. Planning  
i. Aanvang PET week 4 op 10 feb. Maandag en dinsdag zal er afgewisseld 

geschoten worden en basis niveau 1 lessen worden gegeven. Met het FL 
peioton word het VCP behandeld. Woensdag 12 feb zal de PET worden 
afgesioten met een interlard voetbal wedstrijd 25 RPC SF — KCT in het 
lokale voetbalstadion. 

ii. De kaderlessen voor de officieren zijn afgerond. De ciestaf zit op het juiste 
denkspoor en de officieren gaan intern veder met het structuren van de 
eenheid en hun leiderschap verbeteren. Met de onderofficieren wordt de 
cyclus voortgezet en mn gefocused op het geven van instructie. 

iii. Voor het peloton wat zal deelnemen aan FL14 in NIGER wordt een 
gedifferentieerd programma gegeven ivm de doelstelling in NIGER. 

iv. Maandag 10 feb wordt het logdet KCT verwacht in OUAGA, waarvan een 
deel zal doorreizen op 11 feb naar BOBO. Op 10-feb en 14 feb wordt de 
KPU zending in OUAGA verwacht die dzv 25 RPC SF zal worden 
getransporteerd naar BOBO. 

v. Op woensdag 12 feb vertrekken twee pioegen uit NLD (321, 412) die twee 
ploegen (311, 422) in BF zullen afiossen. Verwachte aankomst datum 13 
feb in BOBO. De hand over- take over vindt plaats op 14 en 15 februari. 

vi. 14 feb wordt de cargo van het KCT det (pig 313) van BOBO naar TAHOUA 
ingevlogen met de NLD C-130. 15 feb zal zowel het KCT det als BFA 
vertrekken met C-130 naar TAHOUA om deel te nemen aan FL14. 

vii. Op 16 feb zullen 311 en 422 terugreizen naar NLD, verwachte aankomst 17 
feb. Detco KCT in BF zal vanaf 16 feb de Kap Wielhouwer (MPO 103 
Cotrcie) zijn. 
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e. Alqemene ontwikkelinqen van invloed op de missie.  
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoering van de missie 
NSTR 

g. Verwachte actie van KCT/JSO 
Geen 

4. LOGISTIEK  
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Verwachte aankomst KPU zending 10 en 14 feb via CIVAIR. 

ii. Cargo vlucht BOBO-TAHOUA 14 feb 

iii. Het KCT materieel is in orde en compleet. 
b. Financien: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. Uitgaven zijn 

volgens de raming. 

5. COMMUNICATIE:  
a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig (zie rapportage 01). 

b. SATCOM vraag is beantwoord. Op dit moment is het niet noodzakelijk dat het 
SATCOM kanaal vrij gemaakt wordt voor FL aangezien het een back up middel 
is. 
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6. OVERIG:  
a. Met het bezoek van de USSOFLE is er meer inzicht gekregen in de US 

belangen en activiteiten in BF. De US wil de nog op te richten CT compagnie 
van het 25 RPC gaan training. Omdat het derde peloton van de SF cie over zal 
gaan naar de CT-cie, is er een tweetal sgtn (ODA/ USAF) op bezoek geweest 
om een indruk te krijgen van het niveau van de eenheid en een beeld te krijgen 
van de MA activiteiten van het KCT. De MA modus operandi van een ODA en 
het KCT verschilt niet veel alleen de trainer — student ratio is anders. Daar waar 
een ODA operator een peloton opleidt, leiden twee KCT operators een groep 
op. Dmv de ODA methode kan er met minder eigen personeel worden gewerkt, 
terwijI bij de KCT methode meer begeleiding en diepgang gecreeerd kan 
worden. Special warfare is de hoofdtaak van USSF en het is interessant om 
gespiegeld te worden vanuit de US zijde. 

b. Concreet zal de US voorzien in staftraining voor officieren van het regiment 
(vanaf mrt/apr 2014) en vervolgens zal de CT cie worden getraind. De US levert 
munitie (300.000 stuks 7,62 x 39) en zal ook diverse uitrustingstukken leveren. 
De taakstelling van de CT cie is voornamelijk binnenlandse veiligheid en zal zich 
met name richten op controle van de grensgebieden (ten NN van BOBO). De 
US voert dergelijke MA activiteiten uit in Mauritania en in Niger zodat deze 
landen beter kunnen voorzien in het afdichten van hun grenzen en zodoende 
diverse extremistische organisaties (VEO) FOM/FOA te ontnemen. Verder 
levert de US trainings effort in het nog op te leiden en uit te rusten bataljon wat 
(vanaf april 2014?) gepland staat naar KIDAL, MALI te worden gestuurd. Echter 
leveranties van uitrusting zijn nog niet aangekomen. Een peloton van de 25 RPC 
SF olv de PCC zal omstreeks April 2014 worden ontplooid in KIDAL voor de 
duur van een jaar. 

c. Het Afrika desk van CLAS, te weten de Lkol 	en de Sm 411011) hebben 
een twee daags bezoek gebracht aan het KCT det in BF. Doelstelling was het 
inzicht krijgen in de KCT MA activiteiten en ter beeldvorming van de oef FL14. 
Het Afrika desk bekijkt mogelijkheden voor CLAS om activiteiten in Afrika te 
ontplooien. De uitkomst van dit bezoek wordt verwoord door de Lkol Koopman in 
een nog te schrijven rapportage. 
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Bijlage A 
	

FOTO 111.11PRESSIE 
Rapportage 03 FLINTLOCK 2014 

Instructie AFT (Aanhouden, Fouilleren, Transporteren van verdachten). 

Inzettraining 
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Verwerking' medisch afval kliniek 
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e. Alqemene ontwikkelingen van invloed op de missie.  
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoering van de missie 
NSTR 

g. Verwachte actie van KCT/JSO 
Geen 

4. LOGISTIEK 
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Op 15 februari is de eerste zending PGU van het KPU aangekornen in 
BOBO en geschonken aan 25 RPC SF. Het betreft: hoge schoenen, sokken 
rugzakken, T-shirts, koppels en puptenten. Deze artikelen zijn zeer welkom 
ontvangen. 

ii. Dinsdag 18 februari wordt de tweede zending PGU verwacht, waaronder 
noodzakelijke slaapzakken. 

iii. Na de CIVAIR vlucht van 13 feb worden twee stuks ruimbagage van twee 
operators vermist en is een stuk ernstig beschadigd. Het eea betreft kleding 
en prive spullen. Het Wdet in OUAGA dzv afhandeling. 

iv. Het KCT materieel is in orde en compleet. 
b. Financien: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. Overnachting KCT 

det in DAKAR is onvoorzien en wordt betaald met het voorschot. 

5. COMMUNICATIE:  
a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig (zie rapportage 01). 

6. OVERIG:  
a. Via de USDEFAT zijn we in contact gekomen met TF SABRE in OUAGA. Op 14 

feb is er door C-103 Cotrcie en MPO 103 Cotrcie een informeel bezoek gebracht 
aan TF SABRE. Verslag van dit bezoek volgt separaat. 

b. Vanaf 16 februari is KCT detco in BF de Kap 4111.11111111tivipo 103 Cotrcie). Bij 
aankomst in TAHOUA is de Kap WM (PCC 103 Cotrcie) de NLD SOF detco. 
Beide zullen rapporteren aan C-103 Cotrcie, die voor verdere rapportage zal 
zorgen. 
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FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 04 FLINTLOCK 2014 

Instructie DshK 
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Demonstratie VCP 



C 



NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Rijkszee en Marinehaven 

Noordvoorlandweg 

MPC 10A 

Postbus 10.000 

1780 CA Den Helder 

Aan 

Datum 

Onderwerp 

NLMARSOF S3 / C C-sqn 	
Steller: 

8 februari 2014 

FLINTLOCK 2014 SITREP 03  

1. Alqemeen  
a. Inleiding 

Afgelopen vrijdag dd.07-02-2014 heeft op verzoek van 0 (CC 4.060111.1  
Senegal SF-pel) een voorlichtingsdag plaatsgevonden waarin hij het belang en het 
effect van MA benadrukt wilde hebben. Onder de genodigden aan Senegalese 
zijde was o.a. Generaal Gueye (Army Chief of Staf) met een delegatie aanwezig, 
de Nederlandse ambassade werd door verhindering van Ambassadeur Pieter-Jan 
Kleiweg vertegenwoordigd door Josephine Frantzen (First Secretary). 

Na ontvangst zijn door zowel Senegalese- als MARSOF-operators diverse 
presentaties en demo's verzorgd waarin Military Assistance centraal stond. 
Enerzijds was dit natuurlijk voor de genodigden om een indruk te krijgen over wat 
deze SOF-taak voor mogelijkheden geeft, anderzijds voor onszelf ter bevestiging of 
Senegal SF-pel heeft geleerd van het door ons aangeboden programma. 
Vooral voor het counter terrorism scenario toonde Generaal Gueye veel 
belangstelling, na afloop van de demo's nam hij uitvoerig de tijd Senegal SF-pel te 
vragen naar hun ervaringen en bevindingen van de afgelopen trainingsperiode. 

Eenmaal terug op kamp CET-7 hebben wij de beide delegaties en een aantal 
kaderleden en manschappen van partnereenheid Senegal SF-pel uitgenodigd voor 
een door ons verzorgde werklunch in onze accommodatie. Diverse door MAJ. 
Nicodeme ingebrachte onderwerpen passeerden de revue waaronder ook het 
belang van MA voor Senegal. 

Ter afsluitinq man_de maaltiid_nam._Generaal Gueye het  woord bedankte namens 
Sen6gal-SF.Tel VO'Ord0 Vrikhtbare 8ameriweeking: ketilliS(Werdradht, b1515-oUW van 
vriendschap en behandeling als volwaardig partner. 

b. Intel 
i. Noord Mali; de laatste ontwikkelingen in Noord Mali en Niger volgen wij 

"open source". 
ii. Flintlock 2014; 

Geen bijzonderheden 
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KoriinkliikeMaFine 
MiRismrie van 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 12 februari 2014 

Ons kenmerk 

2. Trdsbalk 
07FEB2014 

10FEB2014 
11FEB2014 
12FEB2014 
13FEB2014 

16FEB2014 

17FEB2014 
20FEB2014 
08MRT2014 
09MRT2014 
TBC 
11MRT2014 

11MRT2014 
12MRT2014 

Werkbezoek Josephine Frantzen (First Secretary, ambassade 
Nederland te Dakar) 
Sluitingsceremonie, einde PET 
VTV MAINBODY Roadmove/Convoy THIES 
Cargo handling DAKAR AIRPORT 
VTV Cargo DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA Cargo NIAMEY AIRPORT, NIGER 
VTV Roadmove Senegal SF DAKAR 
VTV MAINBODY incl. Senegal SF DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA MAINBODY incl. Senegal SF NIAMEY AIRPORT, NIGER 
Voorbereidingen STX FLINTLOCK 2014 
Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2014 
VIP-dag 
Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2014 
VTV SENEGAL SF 
VTV MAINBODY NIAMEY AIRPORT, NIGER 
VTA MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
VTV MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
VTA MAINBODY SCHIPHOL AIRPORT (0810H LT) 

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

4. Leefomstandigheden  
a. Geen bijzonderheden 

5. Proqramma  
a. Last 48H 

Life firing, voorlichtingsdag MA. 

b. Next 48H 
Maandagochtend 10 februari zal een (logistieke) briefing worden gegeven met 
daarin alle voorbereidingen benodigd voor Flintlock te Niger. 
Tevens zal deze week een eindevaluatie plaatsvinden met Staf Senegal SF-
pel. 
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Koninkiiike Marine 
Mini; erie van Difensie 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 

Ons kenmerk 

12 februari 2014 

6. Partnereenheid  
Senegal PEL heeft tijdens de-PET laten zien over de juiste vaardigheden te beschikken 
om de oefenscenario's zoals ze geschreven zijn voor Flintlock 2014 aan to kunnen. 

7. Externe spelers  
a. NLD ambassade 	: Ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg, Josephine Frantzen (First 

Secretary) 
b. USSOFLE 	: Geen bijzonderheden 
c. Lokale eenheid (F) : Geen bijzonderheden 
d. Sen. autoriteiten 	: Geen bijzonderheden 
e. US ARMY (ODA) : Verblijven met 11 onderofficieren in Thies 
f. Overige 	: n.v.t. 

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

i. Medische afvoerketen naar DAKAR Hospital voor een P1 patient staat 
binnen 75min. 

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

9. Overiq  
a. Battle Rhythm met OPS 

i. Volgende SITREP 16 FEB 2014 1800H LT. 

10. Lessons learned  
a. Geen bijzonderheden 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Geen bijzonderheden 

12. Vraqen  
a. Geen bijzonderheden 

MUM 
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Koninkliike Marine 
Mimiser'fr: sag WierFs,4.e 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 12 februari 2014 

Ons kenmerk 

20FEB2014 
08MRT2014 
09MRT2014 
TBC 
11MRT2014 

11MRT2014 
12MRT2014 

Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2014 
VIP-dag 
Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2014 
VTV SENEGAL SF 
VTV MAINBODY NIAMEY AIRPORT, NIGER 
VTA MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
VTV MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
VTA MAINBODY SCHIPHOL AIRPORT (0810H LT) 

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

4. Leefomstandicheden  
a. Geen bijzonderheden 

5. Prooramma 
a. Last 48H 

Round Robin; Mobile ops, cordon & search en CQB. 
Een aanvang is gemaakt met Mobility. Hot en Cold wordt er formatie gereden, 
het in- en uitstijgen wordt beoefend, lED-checks uitgevoerd en contactdrills 
worden tot in detail doorgenomen. Er is een passend scenario geschreven 
waarin alle facetten terug komen. 

b. Next 48H 
Maandagochtend 3 februari zal verder worden gegaan met mobile ops 1 
mounted patrol. 
Voor wat betreft het life firing programma zullen meer dynamische 
schietoefeningen worden beoefend om te komen tot combat shooting. 

. Partnereenheid 
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. 
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KoninlaiikeMtirine 
Minisan SUS lkitlisio.  

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 12 februari 2014 

Ons kenmerk 

Externe spelers  
a. NLD ambassade 
b. USSOFLE 
c. Lokale eenheid (F) 
d. Sen. autoriteiten 
e. US ARMY (MA) 
f. Overige  

: Gepland werkbezoek ambassadeur dd. 07 FEB 2014 
: Geen bijzonderheden 
: Geen bijzonderheden 
: Geen bijzonderheden 
: Verblijven met 6 onderofficieren in Thies 
: n.v.t. 

8. Loqistiek 
a. Voeding 	: Geen bijzonderheden 
b. Overig materiaal 
	

: Geen bijzonderheden 
c. Vervoer 	 : Geen bijzonderheden 
d. Financieel 
	

: Geen bijzonderheden 
e. Geneeskundig 

i. Medische afvoerketen naar DAKAR Hospital voor een P1 patient staat 
binnen 75min. 

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

9. Overiq 
a. Battle Rhythm met OPS 

i. Volgende SITREP 09 FEB 2014 1800H LT. 

10. Lessons learned  
a. Geen bijzonderheden 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Senegal SF moet El -lijst personeel aanleveren bij tgv-S4 of OOBL voor 

_luchltranspart naar Niger. 

12. Vraqen  
a. Geen bijzonderheden 
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KoriirildlikeMarine 
MMisterfe 	DleriSie 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 	 12 februari 2014 

Ons kenmerk 

2. Tiidsbalk 
31JAN2014 	Cancel, Gepland werkbezoek Senegal Army Chief of Staf 
07FEB2014 	Gepland werkbezoek ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan / 

Josephine Frantzen (first secretary) 
Sluitingsceremonie, einde PET 

11FEB2014 	VTV MAINBODY Roadmove/Convoy THIES 

N 
	 12FEB2014 	Cargo handling DAKAR AIRPORT 

13FEB2014 VTV Cargo DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA Cargo NIAMEY AIRPORT, NIGER 

16FEB2014 VTV Roadmove Senegal SF DAKAR 
VTV MAINBODY incl. Senegal SF DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA MAINBODY incl. Senegal SF NIAMEY AIRPORT, NIGER 

17FEB2014 	Voorbereidingen STX FLINTLOCK 2014 
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Korrinktiike Marine 
Miniserie vati aefeltqe 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 	 12 februari 2014 

Ons kenmerk 

c. Personeel 
i. NL Een akkoord is gegeven voor een wisseling in VBD-personeel. 
ii. Senegal : Geen bijzonderheden 
iii. Overzicht aanwezig personeel; 

d. Tolken 
NL : Geen bijzonderheden 
Senegal PEL : Geen bijzonderheden 
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Senegal SF tijdens "Mobile ops scenario" 
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NLIVIARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Rijkszee en Marinehaven 

Noordvoorlandweg 

MPC 10A 

Postbus 10.000 

1780 CA Den Helder 

Aan 	 NLMARSOF S3 / C C-sqn 	
Steller: 

Datum 	 15 februari 2014 

Onderwerp 	FLINTLOCK 2014 SITREP- 04 

1. Alqemeen  
a. Inleiding 

Afgelopen week heeft een laatste oefenscenario plaatsgevonden waarin op vereist 
nivo 3 werd geacteerd. Het merendeel van de werkzaamheden deze week bestond 
uit logistieke voorbereidingen en transport voor de STX Flintlock te Niger. 

Tevens heeft het team van NLMARSOF samen met een delegatie van Senegal SF 
staf op uitnodiging van Ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan een bezoek 
gebracht aan zijn residentie. De verschillende partijen hebben hier, ieder vanuit de 
eigen invalshoek, gebruik gemaakt om het belang van de oefening Flintlock te 
onderstrepen. Het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Ambassade en 
CZSK is hiermee versterkt. 

Ter afsluiting van de PET heeft NLMARSOF een schildje uitgereikt om Senegal 
SF-pel te bedanken voor hun inzet en professionele instelling. 

b. Intel 
i. Noord Mali; de laatste ontwikkelingen in Noord Mali en Niger volgen wij 

"open source". 
ii. Flintlock 2014; 

Geen bijzonderheden 

c. Personeel 
i. NL : Geen bijzonderheden 

_ ii. Sen_egal_:_G.een bijzonderheden 

N 
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tithlimtre an D rule 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 17 februari 2014 

Ons kenmerk 

2. Trdsbalk 
10FEB2014 
11FEB2014 
12FEB2014 
13FEB2014 

16FEB2014 

17FEB2014 
20FEB2014 
08MRT2014 
09MRT2014 
TBC 
11MRT2014 

11MRT2014 
12MRT2014 

Sluitingsceremonie, einde PET 
VTV MAINBODY Roadmove/Convoy THIES 
Cargo handling DAKAR AIRPORT 
VTV Cargo DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA Cargo NIAMEY AIRPORT, NIGER 
VTV Roadmove Senegal SF DAKAR 
VTV MAINBODY incl. Senegal SF DAKAR AIRPORT, SENEGAL 
VTA MAINBODY incl. Senegal SF NIAMEY AIRPORT, NIGER 
Voorbereidingen STX FLINTLOCK 2014 
Openingsceremonie, aanvang FLINTLOCK 2014 
VIP-dag 
Sluitingsceremonie, einde FLINTLOCK 2014 
VTV SENEGAL SF 
VTV MAINBODY NIAMEY AIRPORT, NIGER 
VTA MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
VTV MAINBODY OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 
VTA MAINBODY SCHIPHOL AIRPORT (0810H LT) 

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

4. Leefomstandigheden  
a. Geen bijzonderheden 

5. Programme 
a. Last 48H 

Logistieke voorbereiding oefening Flintlock te Tahoua. 

b. Next 48H 
Zondag zullen wij samen met partnereenheid Senegal SF-pel worden 
ingevlogen door CLSK naar Niamey (Niger) om vanaf daar per as naar Tahoua 
of te reizen. 

6. Partnereenheid  
Senegal PEL heeft hun logistieke voorbereiding i.s.m. tgv-S4 afgerond en zal met 36 
pax deelnemen aan de STX Flintlock. 
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Kortiokitiike Marine 
Ministerie sun lielimsre 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 12 februari 2014 

Ons kenmerk 

7. Externe spelers  
a. NLD ambassade : Gepland werkbezoek ambassadeur dd. 07 FEB 2014 
b. USSOFLE 	: Geen bijzonderheden 
c. Lokale eenheid (F) : Geen bijzonderheden 
d. Sen. autoriteiten 	: Geen bijzonderheden 
e. US ARMY (MA) 	: Verblijven met 6 onderofficieren in Thies 

f. Overige 	 : n.v.t. 

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

i. Medische afvoerketen naar DAKAR Hospital voor een P1 patient staat 
binnen 75min. 

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

9. Overig 
a. Battle Rhythm met OPS 

i. Volgende SITREP 09 FEB 2014 1800H LT. 

10. Lessons learned  
a. Geen bijzonderheden 

11. Actiepunten / Knelpunten  
a. Senegal SF moet El -lijst personeel aanleveren bij tgv-S4 of OOBL voor 

luctittransport naar Niger. 

12. Vracien  
a. Geen bijzonderheden 

Pagina 4 



oil; 	;ke[54a f ne gi 

614th 	Difarsie 

NLMARSOF 

Maritime Special Operations Forces 

Datum 
	 17 februari 2014 

Ons kenmerk 

iii. Overzicht aanwezig personeel; 

d. Tolken 

NL : Geen bijzonderheden 

Senegal PEL : Geen bijzonderheden 
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Het laatste oefenscenario van de PET wordt succesvoi 
door Senegal SF-pel uitgevoerd. 

Yy. 

NLMARSOF overhandigt schildje aan Senegal SF-pel 
ter afsluiting van de PET 

I
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RAPPORTAGE 01 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINTLOCK 14 
JCET NIGER 
Periode 15-02 t/m 13-03-2014 

Ministerie van Defensie 

NLD SOF detachement 
FLINTLOCK 2014 

Refertes:  
Oefenorder FL14 
Instructieorder FL14 

Bijlage A: Foto impressie 
Bijlage B: Training Schedule 

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Korps Commandotroepen 

Datum: 
23-02-2014 

NLD SOF det. NIGER 
FLINTLOCK 2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het NLD detachement (KCT en 

MARSOF) wat in het kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een Joint 
Combined Exercise Training (JCET) uitvoert, met een peloton van het 25e  
Regiment Parachutiste Commando (25 RPC SF) uit BURKINA FASO en een 
peloton van Senegalais Forces Speciales (SFS) uit Senegal, te NIGER. Voor 
verdere achtergrond informatie van deze JCET en de oefening FL14 verwijs ik 
naar oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 
2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 15 feb — 23 feb 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. 	Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. De algemene sfeer in TAHOUA 
is over het algemeen rustig. De aanwezigheid van westerlingen wordt 
toegejuicht door de lokale bevolking, dit uit zich in vrolijk wuivende lokale 
bevolking. De lokale bevolking is gewend aan westerlingen in de regio omdat 
CSOR (Canadese special forces) al een half jaar een MA missie (zie verslag 
Observatie CSOR te NIGER, november 2014) uitvoert in TAHOUA en 
AGADEZ. Volgens CSOR zou de lokale bevolking aan hebben gegeven dat 
de criminaliteit in TAHOUA is afgenomen door hun aanwezigheid. Het 
FLINTLOCK kamp wordt beveiligd door een grote Forces Armee Niger (FAN) 
eenheid. Deze heeft een beveiliging direct om het kamp en een buitenring op 
zo een 30 km afstand van het FLINTLOCK kamp. Deze FAN eenheid heeft 
militaire 4x4 voertuigen met .50 mitr op een affuit. Verder beschikken ze over 
DSHK en luchtafweer (een soort ZU23/2). Elke verplaatsing van een 
westerse eenheid gebeurt met een escorte van het FAN. Er zijn geen 
redenen om extra Force-Protection maatregelen te nemen. We hebben in 
combinatie met onze internationale partners wet een Base Defense Plan 
opgezet. 

1 



Incidenten: In TAHOUA hebben er zich in de rapportage periode geen 
veiligheidsincidenten voorgedaan. Ook in de media is er niets opvallends 
vernomen. 

2. OPDRACHT  
Neem deel met detachementen van het KCT en MARSOF aan de oefening FL14 
vanaf 14 januari tot en met 10 maart 2014. Voer in het eerste gedeelte een Pre 
Exercise Training (PET) uit in SENEGAL en BURKINA FASO, gevolgd door het 
JSOTF-TS geleide trainingsprogramma in NIGER. Uitvoeren van een bilaterale 
training door een KCT detachement met troepen van BURKINA FASO gedurende de 
gehele trainingsperiode. 

UITVOERING  
Oogmerk JSO: 
De oef FL14 beidt uitstekende mogelijkheden om met internationale partners en 
Afrikaanse landen te trainen en te oefenen. Voor de NLD 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 SOF netwerk uitgebreid en doet een aantal officieren en 
onderofficieren ervaring op in het werken in een internationale staf (met N-
Amerikaanse, Europese en Afrikaanse partners). 

a. 	Alqemeen  
i. Personeelsterkte: 3/7/10 
ii. Het gehele NLD detachement is aangekomen op 17-02-2014. 
iii. Het VVDET is vertrokken op 18-02-2014 
iv. Geen personele bijzonderheden. 
v. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 15 feb eerste poging op TAHOUA te landen (KCT det) 
ii. 16 feb KCT det van BOBO- DIALASSOU (BOBO) naar DAKAR gevlogen 
iii. 17 feb aankomst TAHOUA 
iv. 18 feb aankomst peloton BF, vertrek VVDET 
v. 20 feb openingsceremonie Flintlock. 
vi. 20 feb bezoek C-SOCAF (General Linder) 
vii. 21 feb begin oefenweek 1 JCET 
viii. 23 feb einde oefenweek 1 JCET 

c. 	Inroteren NLD detachement 
i. Het had nog wat voeten in aarde om alle eenheden op tijd in TAHOUA te 

krijgen. Dit had alles te maken met de weersomstandigheden op TAHOUA. 
Door de wind en warmte icm het vele zand ontstonden er slecht zicht 
condities. Een Nederlandse C-130 heeft 5km zicht nodig om te kunnen 
landen. Het zicht was menigmaal minder dan 1500m. Conform de planning 
is de cargo op 14 feb van BOBO naar TAHOUA gebracht. Op 15 feb is het 
KCT detachement samen met de Burkinabe vertrokken vanuit BOBO naar 
TAHOUA. Boven TAHOUA werden we geconfronteerd met slecht zicht 
condities. De crew van de C-130 houd hier in hun vluchtplan rekening mee 
echter wordt dit niet van te voren met de grondcommandant gecoordineerd. 
Zo zouden wij initieel op OUAGADOUGO (OUAGA) afgezet worden 
(alternatieve drop off point). In OUAGA waren echter niet de faciliteiten om 
8 Nederlanders en 37 Burkinabe op te vangen. Op aangeven van de 
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grondcommandant is de C-130 naar BOBO teruggevlogen en is daar 
gebleven voor een Remain over Night (RON). In de tussentijd werd een 
plan gemaakt voor de vervolgvluchten, icm met crew-rest kwam hier 
spanning op te staan. Wat opvalt is dat de C-130 gezagsvoerder het 
probleem, volgens hun standaard procedure, in NLD (ops 336 sqdr) 
neerlegt. Vanuit NLD wordt er dan naar een oplossing gezocht terwijI de 
gezagsvoerder van de C-130 "ground truth" heeft door de link met de 
grondcommandant en VVDET in TAHOUA.. Uiteindelijk is na goed overleg 
besloten om het KCT detachement (zonder BF) op 16 feb naar DAKAR te 
vliegen. Gezamenlijk met het MARSOF detachement en de Senegalesen 
zijn we op 17 feb van DAKAR naar TAHOUA gevlogen. Dit was de enige 
billijke oplossing omdat anders het KCT detachement of het "MARSOF 
detachement pas een dag voor de openingsceremonie aan zou komen. Het 
peloton uit BF is op 18 feb gearriveerd en het VVDET is op die dag 
vertrokken. 

d. Joint Combined Exercise Training 
i. JCET week 1 bestond met name uit het op elkaar van afstemmen van alle 

eenheden en intenties om de oefening vloeiend te laten verlopen. 
Daarnaast de randvoorwaarden op de juiste wijze in te kleden. ODA 0425 
heeft de leiding wat betreft FLINTLOCK op TAHOUA. Dit is een 10 mans 
team aangevuld met een logistiek element van 35 man (loodgieters, koks, 
timmermannen etc). Initieel waren er een aantal infrastructurele problemen. 
Zo is de waterleiding bijna elke dag lek en heeft het kamp geen water. De 
waterleidingen zijn gemaakt van pvc-pijpjes. Deze kunnen de druk niet aan 
of worden lek gereden omdat ze erg ondiep ingegraven zijn. De keuken 
was de eerste dagen niet operationeel. Veel wc's en douches die niet 
werken en lekken. Geen onoverkomelijkheden en met wat creatieve 
oplossingen maken we het werkbaar. De Amerikanen schijnen drie miljoen 
dollar betaald te hebben voor dit kamp. Het kamp ziet eruit of het nog geen 
half miljoen gekost heeft. 

ii. Alle geplanel‘z@wat-eden zijn terittntaig in TAHOLM (zie FPC verslag C103 
Cotrcie). De Noren hebben een zes mans team en observeren bij de 
Canadezen. De Fransen zijn ook met een zes mans team, zij dachten 
echter dat ze aan een Nigerees peloton gekoppeld werden, deze zijn echter 
al gekoppeld aan Canada. Voor eenieder hier is de rol van de het Franse 
team onduidelijk. Ze spreken slecht Engels wat initieel voor afzondering 
zorgde. Inmiddels is er al meer onderling contact. 

iii. De openingsceremonie op 20 feb was een belangrijke happening voor de 
militaire commandant (kolonel DORO) van zone 4. De gouverneur was 
aanwezig met een stoet aan regionale invloedrijke personen. Ook de lokale 
pers was aanwezig. 

iv. Het officiele FLINTLOCK oefenprogramma is pas begonnen op 21 feb. De 
voorafgaande dagen zijn gebruikt om onszelf voor te bereiden op de 
oefening. Daarnaast zijn er meerdere lessen gegeven aan de pelotons van 
BF en SEN om hun beter voor te bereiden op aankomende periode. Te 
denken valt aan wapenlessen, verbindingen, medisch, contact drills, 
patrouillogang, Vehicle checkpoints etc. Voor het officiele gedeelte zijn er 
verschillende patrouilles gelopen en een aantal lessen gegeven. Doordat 
sommige US geleide lessen initieel voor eenieder waren maar later toch 
alleen voor de pelotonscommandanten is er veel ruimte geweest om 
zelfstandig trainingen met onze APN op te pakken. 
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v. Er worden twee oefenlocaties gebruikt. Een in de directe omgeving van het 
kamp en eon lkm noord van TAHOUA. De twee oefenlocaties zijn beperkt 
en bestaan voornamelijk uit droge zandvlaktes met overal struikgewas. Er 
zijn geen build up area's behalve een bewoond stukje van 5 quala's. Deze 
mensen zijn betaald zodat wij hun "dorpje" gedeeltelijk mogen gebruiken 
voor trainingen. Dit gaat gebruikt worden voor sociale patrouilles en een 
Cordon & Search operatie. Gezien het gemiddelde niveau van de APN 
voldoet het terrein om de doelstellingen gecontroleerd te behalen. 

vi. Initieel liep het ODA team de oefening redelijk zelfstandig aan. Op 
aangeven van de WPN wordt er nu veel meer gezamenlijk aangelopen. 

vii. Het scenario behoord aangestuurd te worden vanuit het CEMOC in 
NIAMEY. De-ze geven hun orders en iriformatie door aan het TOC in 
TAHOUA en het TOC stuurt de verschillende pelotons aan. In de praktijk is 
er weinig tot geen communicatie tussen NIAMEY en TAHOUA. Het TOC in 
TAHOUA is samengesteld uit Nigeresen en twee LO's. Een kapitein uit 
Senegal en een Elnt uit BF. Initieel waren er geen WPN behalve ODA 0425 
aanwezig in het TOC in TAHOUA om deze TOC te trainen. WPN hebben 
aangegeven dat ODA 0425 niet alles alleen hoeft te doen. Nu helpt 
Nederland en Frankrijk met de staftraining in de ops. Nederland begeleid de 
J2 en J3 en gedeeltelijk CS. Het is de bedoeling dat de staf geconfronteerd 
wordt met intell waaruit ze zelf opdrachten moeten genereren. De Nigerese 
staf is daar tot nu toe slecht toe in staat en de verschillende APN worden 
veel te laat geYnformeerd. Dit wordt opgevangen door de 
pelotonscommandanten eerder te informeren door WPN. Mijn verwachting 
is dat het gescheiden oefeningen gaan worden voor het TOC en de 
pelotons. De Nigeresen in het TOC moeten met enige voorzichtigheid 
benaderd worden daar ze redelijk gevoelig zijn voor opbouwende kritiek. 

e. Planning  
i. Aanvang JCET week 2 op 24 feb. 
ii. Zie bijlage B Training Schedule. 
iii. Zowel 	 SM 111111)en Sgtl 4111111 blijven in de TOC 

TAHOUA werken. 
iv. BURKINA FASO (pelotonscommandant wel) zal niet meegaan naar 

MEDSEM in AMALOUL (60km van TAHOUA) omdat er beperkte 
transportcapaciteit is. Het peloton gaat die dag pelotonscontactdrills doen. 

f. Alqemene ontwikkelingen van invloed op de missie. 
NSTR 

g. Knelpunten in de uitvoerinq van de missie 
NSTR 

h. Verwachte actie van KCT/JSO 
Geen 

4. LOGISTIEK  
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Het KCT materieel is in orde en compleet. 
c. Financier): Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. Uitgaven zijn 

volgens de raming. Doordat de Amerikaanse veldkeuken de eerste paar dagen 
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niet operationeel was is er wat aanvullende voeding gekocht bij een lokale 
groothandel. 

d. Medisch: De medische afvoerketen is gewaarborgd door de Amerikanen. Indien 
noodzakelijk handelen onze medics / AMV en voeren af naar het FLINTLOCK 
kamp. Op het FLINTLOCK kamp in TAHOUA is een Amerikaans SOST-team. 
Dit team kan chirurgische ingrepen doen en een patient 72 uur in leven houden. 
Er staat tevens een Cessna vliegtuig in TAHOUA om patienten af te voeren naar 
NIAMEY. Mocht deze Cessna elders benodigd zijn staat er een C-130 in 
NIAMEY gereed. Naast het SOST-team is er ook een hpg-er en een algemeen 
arts. De Nederlandse arts is hier overbodig. 

COMMUNICAT-IE  
a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig echter beperkt. 
b. Mulan is beperkt beschikbaar. MARSOF heeft geen laptops die voorbereid zijn 

om een virtuele werkomgeving middels CCT-120 na te bootsen. Er wordt 
gewerkt met een telestick. Deze methode vergt echter veel van de bandbreedte 
van de CCT-120. Na telefonisch contact met Nederland hebben we meer 
bandbreedte. Het is geen ideale werkwijze omdat Mulan niet altijd gegarandeerd 
is. MARSOF heeft uberhaupt weinig tot geen werkstations. Er wordt gebruik 
gemaakt van eigen laptops. Dit is in mijn ogen niet acceptabel. 

c. Er is geen internet op het kamp aanwezig. De CCT-120 wordt in combinatie met 
een router gebruikt om ons eigen internetnetwerk te creeren. Dit geeft het 
personeel de gelegenheid om contact met thuis to onderhouden. 

d. Er is geen VOIP telefoon aanwezig. Indien personeel behoefte heeft om naar 
huis te bellen wordt er gebruik gemaakt van een diensttelefoon. 

e. Op het kamp wordt door de internationale partners gebruikt gemaakt telefoons 
met lokale simkaarten. Voor het gehele Nld detachement zijn er simkaartjes 
aangekocht. Enerzijds voor onderling en internationaal contact anderzijds voor 
welfare doeleinden. Op het moment dat iemand mulan wil gebruiken zal ons 
eigen internetwerk afgesloten moeten worden omdat beide tegelijk gebruiken 
niet gaat. 

f. De Amerikanen zijn niet bereid om hun crypto met internationale partners te 
delen. Dit betekent dat wij een unsecure verbinding met hun Ops hebben 
middels 117F. 

6. OVERIG:  
a. Er is redelijk wat aandacht voor de FLINTLOCK oefening. Zo gaan naast een 

aantal VIP-bezoeken zowel de BBC als de Washinton Post hier op bezoek 
komen. 

b. C-SOCAF (General Linder) is op bezoek geweest de dag van de 
openingsceremonie. Hij heeft de WPN-cdtn apart toegesproken over het belang 
van de oefening FLINTLOCK in the war on terror in the Sahel. Volgens C-
SOCAF wordt er met deze oefening een substantiele bijdrage geleverd. Zo zou 
Mauritania (vorige FLINTLOCK) nu echt een stuk beter georganiseerd zijn. 

imilimmoismosp. 
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Bijlage A 
	

FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 01 FLINTLOCK 2014 

Openingsceremonie 

Overview FLINTLOCK kamp TAHOUA vanaf wachttoren 
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Het Western Partner Nation gebouw. De complete rechtervleugel is in bezit van het NLD 
detachement. Zoals to zien op onderstaande foto is alles nieuwbouw!! 
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Tentenkamp van BURKINA FASO. Elke APN heeft eenzelfde locatie. Geen stroom, geen 

licht. 

Overzichtsfoto. Voorste bruine gebouw USA. Achterste NLD. Tentenkamp op rechts is van de 

Nigerese wacht. 
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Bijlage B Training Schedule Flintlock 2014 

UNIT: B Co., 4th  Bn., 10th SFG (A 
	

TRAINING WEEK: 01 
	

INCLUSIVE DATES: 19 FEB — 09 MAR 
WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 16 FEB Commander's Time / 
Prep for Training 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

Commander's Guidance C 

MON 17 FEB 
0900-UTC 

Coordination's / Prep for training Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

TUE 18 FEB 
0900-UTC 

	

Coordination's / Pre 	for training 

	

\ 	' 
Tahoua, NIGER WPN 

SFODA 
10th SFG(A) GSOP D 

WED 19 FEB 
0800-UTC 

Coordination's / Prep for training 

Opening Ceremonies 
Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

THU 20 FEB 
0630-UTC 

0630-0730 Bundle Resupply Class 
0900-1200 Intel Cycle 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 =11115Ei 

Tahoua, NIGER SFODA 10th SFG(A) GSOP D 

FRI 21 FEB 
0630-UTC 

0900-1200 Patrolling classes 
1200-1300 Lunch 
1300-UTC Communications classes 
1800-UTC Patrolling Prac Ex (Night) 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

SAT 22 FEB 
0630-UTC 

.= Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 
0900-1200 Communications classes 
1200-1400 Lunch 
1400- 1800 	 ','' 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 
REOCCURING EVENTS  

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 

 

DESCRIPTION 

D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 
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WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 23 FEB 
RECOVERY 

Tahoua, NIGER SFODA 
RIGGERS 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

MON 24 FEB 
0630-UTC 

E=MIIMISOMME 
0800-1200 OPORD/FRAGO Class 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 CMO Classes 

Tahoua, NIGER SFODA 
RIGGERS 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

TUE 25 FEB 
0630-UTC 

0800-1200 Mounted Patrolling Class 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 CMO Classes 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

WED 26 FEB 
0630-UTC 

- 	- ■ ,:,-,  Tahoua, NIGER SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 
0800-1200 CMO Classes 
1200-1400 Lunch 
1400-UTC CMO Site Survey / 	-7 	---,:-.. ' ,--7,-, _,- 	- 	: 

0600-UTC 
THU 27 FEB  ):0. 	V.: 	- 	, 	ti.:1 	A.V-7 	, Tahoua, NIGER WPN 

SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 
Mounted Patrolling Practical Exercise / MEDSEM 

FRI 28 FEB 
0630-UTC 

0800-1200 Tactical Questioning 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 Cordon and Search classes 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

SAT 01 MAR 
0630-UTC 0900-UTC Cordon and Search Practical Exercise 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

Commander's 
Guidance 

D 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 

REOCCURING EVENTS  

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 

DESCRIPTION 
D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 
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WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 02 MAR 
RECOVERY 

Tahoua, 
NIGER 

ALL 10th SFG(A) GSOP D 

MON 03 MAR 
0630-UTC 

0900-1200 Hasty Vehicle/Vehicle Interdiction Checkpoint class 
1200-1300 Lunch 
1300- UTC Hasty Vehicle/Vehicle Interdiction Practical Exercise 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

TUE 04 MAR 
0630-UTC 

0700-0800 	CI: Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 
0900-1200 Mounted Chec soint Class (Niaerien/Senegalese) 

1200-1300 Lunch 
1300-UTC Mounted Checkpoint Practical Exercise (Nigerien) . 	-- 

WED 05 MAR 
0600-UTC 

 0800-1200 Mounted Chec point Class Burkina Faso Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

,10th SFG(A) GSOP D _ __ 	 - ---- 

TBD: CASEVAC AM 
1300-UTC Mounted Checkpoint Practical Exercise (Burkina 
Faso/Seneaalese) 

TBD: CASEVAC PM 
THU 06 MAR 
0630-UTC 

0900-1200 Dismounted Checkpoint Classes 
1200-1300 Lunch 
1300-UTC Dismounted Checkpoint Prac Ex (Day-Night) 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

FRI 07 MAR 
0600-UTC OPORD Issue for CULEX 

Planning 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

110th SFG(A) GSOP D 

SAT 08 MAR 
0600-UTC Rehearsals 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

:10th SFG(A) GSOP D 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 
	

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 

REOCCURING EVENTS 
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DESCRIPTION 

D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 09 MAR Culminating Event 

Closing Ceremonies 
Tahoua, NIGER WPN 

SFODA 
10th SFG(A) GSOP D 

MON 10 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

TUE 11 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

WED 12 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

THU 13 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

FRI 14 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP C 

SAT 15 MAR Tahoua, NIGER SFODA Commander's Guidance C 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 

REOCCURING EVENTS 

DESCRIPTION  

D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 
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RAPPORTAGE 05 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINTLOCK 14 
PET BURKINA FASO 
Periode 15-01 t/m 13-03-2014 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
103 Cotrcie 

Refertes:  
Oefenorder FL14 
	

Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Instructieorder FL14 
	

Korps Commandotroepen 	
Datum: 
23-2-2014 

Bijlage A: Foto impressie 

KCT det. BURKINA FASO 
FLINTLOCK 2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het KCT detachement wat in het 

kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een voortgezette training (JCET) 
uitvoert met de SF compagnie van het 25°  Regiment Parachutiste Commando (25 
RPC SF) in BOBO-DIALASSOU (BOBO), BURKINA FASO (BF). Voor verdere 
achtergrond informatie van deze training en de oefening FL14 verwijs ik naar 
oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 17 feb — 23 feb 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. De algemene sfeer in BOBO-
DIALASSOU is over het algemeen rustig en er is geen extra aandacht voor 
westerlingen. Er zijn geen redenen om extra Force-Protection maatregelen te 
nemen. 

ii. Incidenten: In BOBO-DIALASSOU hebben er zich in de rapportage periode 
geen veiligheidsincidenten voorgedaan. Ook in de media is er niets 
opvallends vernomen. 

2. OPDRACHT  
Het KCT detachement bereidt voor, voert uit en neemt deel aan de internationale 
oefening FLINTLOCK  2014 in respectievelijk BURKINA FASO en NIGER van.  17 
januari tot en met 14 maart 2014. Het doel is het trainen (MA) van de SF compagnie 
van het 25°  Regiment Parachutiste Commando, om vervolgens met een peloton van 
deze eenheid deel te nemen aan de oefening FLINTLOCK in NIGER van 18 februari 
tot 09 maart 2014. Met de overige pelotons zal de training worden voortgezet in BF 
tot 07 maart 2014. 
Endstate: Het KCT detachement heeft ervaring opgedaan op het gebied van plannen 
en uitvoeren van MA gerelateerde activiteiten (instructie en training) in West-Afrika. 
De situational awareness in BF en NGR is vergroot. Gedegen training aan het 25°  
RPC SF tot op niveau 3 hebben uitgevoerd. Succesvolle deelname van het KCT aan 
de oefening FL14 waarbij er verder wordt geIntegreerd in de internationale SOF 
community. 
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3. UITVOERING  
a. 	Algemeen  

i. Personeelsterkte: 4/11/9 
ii. De ploegen 311, 422 en enkele staffunctionarissen zijn terug naar NLD 
iii. De ploeg 313 is aanwezig in TAHOA (NIGER) 
iv. Geen personele bijzonderheden. 
v. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 17 feb aanvang trainingsweek 5 
ii. 18 feb aankomst detachement 25 RPC SF in TAHOUA. 
iii. 19 feb aankomst 2e  lading PGU in BOBO. De verstrekking van deze PGU 

gaat vermoedelijk 24-02 of 25-02 plaatsvinden. 

c. 	Training  
i. Week 5 stond in het teken van aanvangen met SOUT en met het mobility 

optreden. Daarnaast zijn de schietvaardigheden nog verder verbeterd 
tijdens een schietdag voor elk peloton. De donderdag en vrijdag waren 
velddienstdagen. Tijdens deze velddienstdagen is de nadruk gelegd op het 
verder perfectioneren van eerder opgedane vaardigheden. Zo zijn er door 
de pelotons gebiedsverkenningen en gelegenheidsaanvallen uitgevoerd. 
Tevens is er een patrouillebasis verkend en ingenomen. De nadruk lag op 
heimelijk werken en details van de uitvoering perfectioneren. Als laatste 
onderdeel is het mobility optreden in het oefenterrein beoefend. De 
zaterdag werd natuurlijk afgesloten met een inzettraining waarbij alle eerder 
getrainde vaardigheden terugkwamen in een carrouselvorm onder 
verzwaarde omstandigheden. 

ii. De stijgende lijn die is ingezet op het gebied van voorbereiding en 
uitvoering van diverse militaire vaardigheden is deze week zeker verder 
voortgezet. 

iii. Onder begeleiding van de korpsarts KCT hebben de medics wederom 
geassisteerd in de brandwondenkliniek gelegen op de kazerne. 

iv. Met de onderofficieren van 25 RPC SF is vervoig gegeven aan de eerdere 
sessies m.b.t. Elementaire Instructie Bekwaamheid (EIB). ledere 
onderofficier had een les voorbereidt om te geven aan elkaar. Een tweetal 
onderofficieren hebben de les ook daadwerkelijk gegeven. De les is na 
afloop geevalueerd door de college onderofficieren. Dit lesgeven gaat op 
een paar kleine details na goed. De vervolgstap is dan ook om volgende 
week een les te geven aan het eigen peloton. In het kader van "train the 
trainer" zijn dit hele goede ontwikkelingen om het niveau van getraindheid 
binnen 25 RPC SF vast te houden en misschien uit te breiden. 

v. Tijdens de dageljjkse terugkoppeling met de CC van 25 RPC SF heeit een 
korte overleg plaatsgevonden over het mogelijk enders invullen van de staf 
van zijn Cie. Tijdens dit overleg is de nadruk gelegd op het belang van het 
hebben van een functionaris die het niveau en de mate van getraindheid 
van de eenheid waarborgt. Een Adjudant (Sergeant Majoor) Opleidingen 
die de cursussen en oefeningen plant van de Cie is aangehaald als 
voorbeeld. Het belang hiervan werd onderkend en gekeken wordt naar de 
toepasbaarheid in de organisatie van 25 RPC SF. 
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d. 	Planning  
i. Aanvang trainingsweek 6. In deze week wordt verder in gegaan op SOUT 

en vindt er herhaling plaats van een aantal elementaire basisvaardigheden 
als ZHKH en Navigatie. Tevens is er voor elk peloton een schietdag en zal 
het inrichten van een VCP uitgebreid aan de orde komen. Op de vrijdag zal 
afgesloten worden met de gebruikelijke inzettraining. Het weekend begint 
een dag eerder i.v.m. de voorbereidingen voor de daaropvolgende 
eindoefening in trainingsweek 7. 

ii. Het onderofficierskader van 25 RPC SF zal een les verzorgen aan het 
eigen peloton. 

iii. Er zal een begin gemaakt worden met het uitwerken van de lesplannen in 
het-Frans-Dit-in combinatie met-een in het Frans vertaald handboek (deel 
uit het Ranger handboek) moet er voor zorgen dat 25 RPC SF zoveel 
mogelijk documentatie heeft om door to gaan met het trainen van hun 
vaardigheden wanneer het KCT detachement naar NLD teruggekeerd is. 

e. Algemene ontwikkelingen van invloed op de missie.  
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoering van de missie 
NSTR 

g. Verwachte actie van KCT/JSO 
Geen 

4. LOGISTIEK 
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Na de CIVAIR vlucht van 13 feb worden nog steeds twee stuks 
ruimbagage van twee operators vermist. 

ii. Het KCT materieel is in orde en compleet. 
c. Financier,: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. 

5. COMMUNICATIE:  

a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig (zie rapportage 01). 

6. OVERIG:  
NSTR 

C-MPO 103 Cotrcie 
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Bijlage A 
	

FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 05 FLINTLOCK 2014 

De wapeninspectie op de schietbaan: 

Een impressie tijdens de inzettraining: 
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RAPPORTAGE 02 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINTLOCK 14 
JCET NIGER 
Periode 15-02 t/nn 13-03-2014 

Refertes:  
Oefenorder FL14 	Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Instructieorder FL14 	Korps Commandotroepen 

Bijlage A: Foto impressie 
Bijlage B: Training Schedule 

NLD SOF det. NIGER 
FLINTLOCK 2014 

Ministerie van Defensie 

NLD SOF detachement 
FLINTLOCK 2014 

Datum: 
02-03-2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het NLD detachement (KCT en 

MARSOF) wat in het kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een Joint 
Combined Exercise Training (JCET) uitvoert, met een peloton van het 25e  
Regiment Parachutiste Commando (25 RPC SF) uit BURKINA FASO en een 
peloton van Senegalais Forces Speciales (SFS) uit Senegal, te NIGER. Voor 
verdere achtergrond informatie van deze JCET en de oefening FL14 verwijs ik 
naar oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 
2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 24 feb — 02 mrt 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. Omgeving DIFFA is er een 
verhoogde dreiging. Dit zou komen doordat BOKO HARAM de intentie heeft 
om westerlingen te ontvoeren in de omgeving van DIFFA. Dit bericht bereikte 
ons via onze LO in NIAMEY. Er zijn voor de FLINTLOCK oefening extra 
veiligheidsmaatregelen genomen omgeving DIFFA (NFDK). Voor de 
TAHOUA regio zijn geen extra maatregelen genomen. De situatie Iijkt redelijk 
stabiel en veilig in de TAHOUA regio, in elk geval daar waar de deelnemers 
van FLINTLOCK omgeving TAHOUA komen. 

ii. Incidenten: In TAHOUA hebben er zich in de rapportage periode geen 
veiligheidsincidenten voorgedaan. Ook in de media is er niets opvallends 
vernomen. Vanuit ODA 425 vernamen wij dat er een mijn incident is geweest, 
40 km noord van AGADEZ. Het zou gaan om een civiel voertuig met twee 
kinderen (14 en 15 jr) erin. De mijn schijnt er al langere tijd (2008) gelegen te 
hebben. Beide kinderen zijn overleden (NFDK). 
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2. OPDRACHT 
Neem deel met detachementen van het KCT en MARSOF aan de oefening FL14 
vanaf 14 januari tot en met 10 maart 2014. Voer in het eerste gedeelte een Pre 
Exercise Training (PET) uit in SENEGAL en BURKINA FASO, gevolgd door het 
JSOTF-TS geleide trainingsprogramma in NIGER. Uitvoeren van een bilaterale 
training door een KCT detachement met troepen van BURKINA FASO gedurende de 
gehele trainingsperiode. 

3. UITVOERING  
Oogmerk JSO: 
De oef FL14 beidt uitstekende mogelijkheden om met internationale partners en 
Afrikaanse landen to trainen en te oefenen. Voor de NLD 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 SOF netwerk uitgebreid en doet een aantal officieren en 
onderofficieren ervaring op in het werken in een internationale staf (met N-
Amerikaanse, Europese en Afrikaanse partners). 

a. 	Alqemeen  
i. Personeelsterkte: 3/7/10 
ii. Geen personele bijzonderheden. 
iii. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 24 feb begin oefenweek 2 JCET 
ii. 25 feb bezoek Public Affairs afdeling Nigerese leger + landelijke media 
iii. 26 feb bezoek regionale lokale leiders 
iv. 27 feb MEDSEM AMALOUL 
v. 02 mrt einde oefenweek 2 JCET 

c. Joint Combined Exercise Training  
i. JCET week 1 bestond voornamelijk in het teken van het uitvoeren van een 

MEDSEM in het dorpje AMALOUL. Daarnaast is een niv-4 Cordon & 
Search Exercise uitgevoerd. Doordat de MEDSEM geen oefening was, 
wilden SOCAF er een Nigerees gezicht aan geven en geen buitenlandse 
eenheden met scherpe munitie meenemen. Dit hield in dat zowel het 
peloton uit SEN als het peloton uit BF niet mee zijn gegaan. De 
pelotonscommandanten en medics van desbetreffende pelotons wel. Dit 
gaf ons de mogelijkheid om extra trainingsmomenten met de pelotons op te 
pakken. 

ii. Behandelde onderwerpen; 
Niv1: Comms (Harris-5800), Navigeren (koers schieten en afpassen), PKM, 
Civil affairs lessen bestaande uit key leader engagement en MEDSEM 
gegeven door Senegalezen (niet uit het peloton), TQ gegeven door USA, 
medische lessen gegeven door Nigerees medisch team. 
Niv2: Contact drills (voorwaarts over av-doel heen), SOUT (enkele kamer), 
IED awareness, TSE, maquette maken. 
Niv3: Bereden optreden (verplaatsen, 360, 5-20m check. Oporder/Frago, 
Cordon & Search 
Niv4: Cordon & Search 
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iii. De Burkinabe hebben geen HF verbinding meegenomen naar de oefening 
FLINTLOCK. Het heeft zeker een week geduurd maar, nu hebben ze een 
radio, Harris 5800, geleend van Niger met hulp van de Canadezen. 

iv. Er zijn ongeveer tien voertuigen ter beschikking voor de APN. Dit zijn er te 
weinig om eenieder tegelijk bereden optreden te laten doen. Het 
programma had dit niet voorzien maar dit is opgelost door wat te schuiven 
met het programma. Geen van de voertuigen beschikt over lets wat op een 
affuit lijkt. Dit bemoeilijkt het bereden optreden. 

v. In verhouding tot andere APN steken de Senegalezen met kop en 
schouders boven de andere aanwezige pelotons uit. Dit komt omdat de 
eenheid verder is in hun SOF ontwikkeling vergeleken met de andere APN. 
Een factor van invloed is het felt dat Senegal een stuk rijker en Stabieler is 
dan andere APN. 

vi. Het TOC in TAHOUA is adhoc samengesteld voor de oefening 
FLINTLOCK. Menig staflid heeft geen of weinig stafervaring. Het Iijkt alsof 
alles in Niger top down gedirigeerd wordt . waarbij er voor de 
ondeThoraandanten weinig vrijheid van hands. Hierdoor zijn ze niet 
in staat om zeif opdrachten te genereren of opdrachten te vertalen naar het 
juiste niveau. De algemene houding is dat ze wachten op de bevelen vanuit 
het hogere niveau, in dit geval het CEMOC in NIAMEY. Om een en ander in 
goede banen te leiden hebben we ze planningstools aangereikt gebaseerd 
op het MDMP. Ma 24 feb hebben we ze een oporder laten maken voor de 
regio TAHOUA. Gedurende de rest van de week een tweetal frago's laten 
uitwerken. Een betrof de genoemde MEDSEM en een niv-4 Cordon & 
Search die uitgevoerd is door de pelotons. Gedurende de Cordon & 
Search heeft de TOC TAHOUA niks gedaan aan het monitoren en 
eventueel bijsturen van deze operatie. In hun beleving lag de 
verantwoordelijkheid van de operatie bij de OSC en niet in het TOC. Hier 
gaan we volgende week aan werken. De situatie in NIAMEY, AGADEZ en 
DIFFA is niet anders dan TAHOUA. Sommige stafleden bevatten het niet of 
willen het niet begrijpen. Het grootste probleem in TOC TAHOUA Iigt echter 
bij de Chief of Staf. Deze majoor is een genist die weinig begrijpt van 
hedendaagse operaties. Daarnaast kan hij geen deeltaken in tijd en ruimte 
weg zetten. Indien hij commentaar krijgt van eigen stafleden of WPN is het 
altijd iemand anders zijn schuld of er is een excuus. Het zit ook niet in de 
Afrikaanse legercultuur om enige vorm van kritiek naar het hogere niveau 
uit te spreken. Zodra er aanstaande maandag niks verandert wordt de zone 
commandant kolonel DORO hierover geInformeerd door C-ODA. ODA 
0425 is van mening dat SOCAF staftraining had moeten geven voor 
aanvang van FLINTLOCK net zoals NLD een PET hebben gedaan. Dit is 
mogelijk iets om in een volgende IPC/MPC/FPC sessies aan te geven, 
aangezien de doelstellingen voor FLINTLOCK elk jaar ambitieuzer worden. 

vii. Op 27 feb heeft er een MEDSEM plaatsgevonden in het dorpje AMALOUL, 
35 km noord van TAHOUA. .De Nigerezen hebben de gehele MEDSEM 
georganiseerd ondersteund door de ODA en Amerikaanse Civil Affairs 
(CIMIC) instructeurs . Naast de MEDSEM heeft er een key leader 
engagement (KLE) plaatsgevonden in het dorp. Bij de KLE waren 
aanwezig 15 regionale invloedrijke mensen, de dorpsoudsten, kolonel 
DORO (zonecommandant) , kapitein Swintek ( commandant ODA 425) en 
Tint Collignon (KCT). Een konvooi van 23 voertuigen ( 3 NLD vtgn,11 pax) 
is om 07.00 uur vertrokken vanaf het FLINTLOCK kamp. De Canadezen 
zijn met een Nigerees peloton vooruit gegaan om het gebied veilig te 
stellen. Een enkele rit duurt zo een twee uur. Aangekomen in AMALOUL 



stond een behoorlijke menigte 	klaar om ons to verwelkomen. 
Verschillende leeftijdsgroepen stonden al gescheiden opgesteld. Snel en 
professioneel werd de MEDSEM opgebouwd rondom de bestaande kliniek 
in AMALOUL. Op verschillende locaties in de kliniek zijn er patienten 
behandeld voor zeer diverse klachten. In de middags is er zelfs nog een 
kindje geboren met de hulp van onze medics. Bij de kliniek zijn zeer veel 
medische hulpmiddelen achtergelaten. Zowel voor APN als WPN een zeer 
interessante en beeldvormende dag. 

viii. Samenwerking met de internationale partners verloopt goed. Het NLD 
detachennent levert een substantiele bijdrage aan het verloop van de 
oefening FLINTLOCK. Dit wordt ook uitgesproken door ODA 0425. 

d. Planning  
i. Aanvang JCET week 3 op 03 mrt. 
ii. Zie bijlage B Training Schedule. 
iii. Zowel Kap. alp, Smjrmarns 1111Pen Sgt1 1111111.1 blijven in de 

TOC TAHOUA werken. 
iv. VIP bezoek Commodore Ten Haaf op 8 mrt. 
v. "The culminating event", een raid, is een dag naar voren gehaald en is nu 

op 08 mrt. De "Closing Ceremonie" is nu in de ochtend van 09 mrt. Hierdoor 
zijn de Senegalezen overal bij aanwezig en toch op tijd om 09 mrt van 
TAHOUA naar DAKAR te vliegen. 

e. Algemene ontwikkelimen van invloed op de missie. 
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoerinq van de missie 
NSTR 

g. Verwachte actie van KCT/JSO 
Geen 

4. LOGISTIEK 
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Het KCT / MARSOF materieel is in orde en compleet. 
c. Financier,: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. Uitgaven zijn 

volgens de raming. De Amerikaanse veldkeuken is operationeel maar serveert 
in feite opgewarmde grootverpakkingen MRE. Concreet eten we hier dus hele 
dagen rantsoenen. Dit vullen we aan door Iokaal wat eten en drinken te kopen. 

d. Medisch: Gedurende de MEDSEM in AMALOUL hebben onze arts, AMV on 
medics meegeholpen. Dit was in het kader van het begeleiden van onze 
counterparts echter hebben zij ook wat handelingen uitgevoerd. Volgens onze 
arts past het uitvoeren van een MEDSEM niet in de gedachtegang van J4 
DOPS. Aangezien er beeldmateriaal is gemaakt heeft zij dit aangegeven in haar 
lijn. 
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5. COMMUNICATIE:  
a. 	Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig (zie rapportage 01). 

6. OVERIG:  
a. De Washington post en BBC verslaggevers komen niet meer (NFDK). 
b. De afdeling public affairs van het Nigerese leger is samen met wat interne en 

externe media op bezoek geweest bij de oefening FLINTLOCK. Zij hebben 
interviews gehouden met APN en WPN. Voor de WPN heeft alleen C-ODA 
meegedaan. 

c. Er zijn ongeveer vijftten regionale invloadrijke men-sen -drie =dagen op bezoek 
geweest op uitnodiging van de zone commandant kolonel DORO. Deze zijn ook 
meegegaan naar de MEDSEM en hebben geparticipeerd in de key leader 
engagement. 

C-NLD SOF detachement 

5 



Bijiage A 
	

FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 02 FLINTLOCK 2014 

Cordon & Search 
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Bipage B Training Schedule Flintlock 2014 

UNIT: B Co. 4th  Bn., 10th SFG (A 
	

TRAINING WEEK: 01 
	

INCLUSIVE DATES: 19 FEB — 09 MAR 
WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 16 FEB Commander's Time / 
Prep for Training 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

Commander's Guidance C 

MON 17 FEB 
0900-UTC 

Coordination's / Prep for training Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

TUE 18 FEB 
0900-UTC 

Coordination's / Pre. for training 
a ,S17-‘, 	-n '7S---; 	- 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

WED 19 FEB 
0800-UTC 

Coordination's / Prep for training 

Opening Ceremonies 
Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

THU 20 FEB 
0630-UTC 

0630-0730 Bundle Resupply Class 
0900-1200 Intel Cycle 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 EIMSEMEN 

Tahoua, NIGER SFODA 10th' SFG(A) GSOP D 

FRI 21 FEB 
0630-UTC 

0900-1200 Patrolling classes 
1200-1300 Lunch 
1300-UTC Communications classes 
1800-UTC Patrolling Prac Ex (Night) 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

SAT 22 FEB 
0630-UTC 

, 	_ 	 , Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 
0900-1200 Communications classes 
1200-1400 Lunch 
1400- Boo =MIIIMIIMEMEN 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 
REOCCURING EVENTS  

DESCRIPTION 
D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 
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WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 23 FEB 
RECOVERY 

Tahoua, NIGER SFODA 
RIGGERS 

10th SFG(A) 
GS OP 

D 

MON 24 FEB 
0630-UTC 

;Ili., Tahoua, NIGER SFODA 
RIGGERS 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 
0800-1200 OPORD/FRAGO Class 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 CMO Classes 

TUE 25 FEB 
0630-UTC 

0800-1200 Mounted Patrolling Class 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 CMO Classes 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

WED 26 FE 
0630-UTC 

NEEMEIBMIIM 
0800-1200 CMO Classes 
1200-1400 Lunch 
1400-UTC CMO Site Survey / 

Tahoua, NIGER SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

THU 27 FEB 
0600-UTC 

ALLIW 	 keiik. 

Mounted Patrolling Practical Exercise / MEDSEM 
Tahoua, NIGER WPN 

SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

FRI 28 FEB 
0630-UTC 

0800-1200 Tactical Questioning 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 Cordon and Search classes 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

SAT 01 MAR 
0630-UTC 0900-UTC Cordon and Search Practical Exercise 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

Commander's 
Guidance 

D 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 

REOCCURING EVENTS 

DESCRIPTION 

D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Fiek Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 
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WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 02 MAR 
RECOVERY 

Tahoua, 
NIGER 

ALL 10th SFG(A) GSOP D 

MON 03 MAR 
0630-UTC 

0900-1200 Hasty Vehicle/Vehicle Interdiction Checkpoint class 
1200-1300 Lunch 
1300- UTC Hasty Vehicle/Vehicle Interdiction Practical Exercise 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

TUE 04 MAR 
0630-UTC 

0700-0800 	0 	— Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 
0900-1200 Mounted Chec .oint Class (Ni•erien/Senegalese) 
— - - - - -, 	- _.• 	... 	-'', 	\ 
1200-1300 Lunch 
1300-UTC Mounted Chec soint Practical Exercise (Nigerien) 

WED 05 MAR 
0600-UTC 

0800-1200 Mounted Chec e oint Class Burkina Faso Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D , 	, 	, 

TBD: CASEVAC AM 
1300-UTC Mounted Checkpoint Practical Exercise (Burkina 
Faso/Sene alese) 

TBD: CASEVAC PM  
THU 06 MAR 
0630-UTC 

0900-1200 Dismounted Checkpoint Classes 
1200-1300 Lunch 
1300-UTC Dismounted Checkpoint Prac Ex (Day-Night) 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

FRI 07 MAR 
0600-UTC OPORD Issue for CULEX 

Planning 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

SAT 08 MAR 
0600-UTC Rehearsals 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 
	

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 

REOCCURING EVENTS 
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DESCRIPTION 

D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 

F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 09 MAR Culminating Event 

Closing Ceremonies 
Tahoua, NIGER WPN 

SFODA 
10th SFG(A) GSOP D 

MON 10 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

TUE 11 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

WED 12 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

THU 13 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

FRI 14 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP C 

SAT 15 MAR Tahoua, NIGER SFODA Commander's Guidance C 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 

REOCCURING EVENTS 

DESCRIPTION 

D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 

F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 
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RAPPORTAGE 06 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINTLOCK 14 
PET BURKINA FASO 
Periode 15-01 t/m 13-03-2014 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
103 Cotrcie 

Refertes:  
Oefenorder FL14 
	

Directie Operaties Afd Joint Speciele Operaties 
I nstructieorder FL14 
	

Korps Commandotroepen 	
Datum: 

02-03-2014 
Bijlage A: Foto impressie 

KCT det. BURKINA FASO 
FLINTLOCK 2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het KCT detachement wat in het 

kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een voortgezette training (JCET) 
uitvoert met de SF compagnie van het 25e  Regiment Parachutiste Commando (25 
RPC SF) in BOBO-DIALASSOU (BOBO), BURKINA FASO (BF). Voor verdere 
achtergrond informatie van deze training en de oefening FL14 verwijs ik naar 
oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 24 feb — 02 maart 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. De algemene sfeer in BOBO- 
DIALASSOU is over het algemeen rustig en er is geen extra aandacht voor 
westerlingen. Er zijn geen redenen om extra Force-Protection maatregelen te 
nemen. 

ii. Incidenten: In BOBO-DIALASSOU hebben er zich in de rapportage periode 
geen veiligheidsincidenten voorgedaan. Ook in de media is er niets 
opvallends vernomen. 

2. OPDRACHT  
Het KCT detachement bereidt voor, voert uit en neemt deel aan de internationale 
oefening FLINTLOCK 2014 in respectievelijk BURKINA FASO en NIGER van 17 _ 	_ 	_   
januari tot en met 14 maart 2014. Het doel is het trainen (MA) van de SF compagnie 
van het 25e  Regiment Parachutiste Commando, om vervolgens met een peloton van 
deze eenheid deel te nemen aan de oefening FLINTLOCK in NIGER van 18 februari 
tot 09 maart 2014. Met de overige pelotons zal de training worden voortgezet in BF 
tot 07 maart 2014. 
Endstate: Het KCT detachement heeft ervaring opgedaan op het gebied van plannen 
en uitvoeren van MA gerelateerde activiteiten (instructie en training) in West-Afrika. 
De situational awareness in BF en NGR is vergroot. Gedegen training aan het 25e  
RPC SF tot op niveau 3 hebben uitgevoerd. Succesvolle deelname van het KCT aan 
de oefening FL14 waarbij er verder wordt geintegreerd in de Internationale SOF 
community. 
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3. UITVOERING  
a. 	Algemeen  

i. Personeelsterkte: 4/11/9 
ii. De ploeg 313 is aanwezig in TAHOA (NIGER) 
iii. Geen personele bijzonderheden. 
iv. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 24 feb aanvang trainingsweek 6 

c. 	Verstrekking van de uit NLD opgevoerde PGU heeft plaatsgevonden. Tenten 
en Slaapzakken worden centraal opgeslagen en voor aanvang van een 
oefening verstrekt. 

d. 	Training  
i. Week 6 bevatte eigenlijk bijna alle onderwerpen die tot nu toe in de 

trainingen aan bod waren gekomen. SOUT is verder uitgebouwd tot inbraak 
in de oordrand en het verplaatsen door oorden. De SOUT-module is 
afgesloten met een kleine scenariotraining die door alle groepen met goed 
gevolg is uitgevoerd. 

ii. De Lo/S cyclus is afgesloten met het uitbouwen van vaardigheden op het 
gebied van ongewapend vechten. Er zijn goede stappen gemaakt op het 
gebied van inzet, mindset en incasseringsvermogen. Daarnaast is het 
niveau van een aantal basisvaardigheden op het gebied van ongewapend 
vechten aanzienlijk verhoogd. 

iii. Het laatste schietmoment voor deze trainingsperiode is gebruikt om het 
niveau van de schietvaardigheden nog verder te verbeteren. Daarnaast is 
de baanorganisatie voor de schietdag geregeld door het 25 RPC SF 
peloton zelf onder begeleiding van het KCT. 

iv. De lescyclus Navigeren is afgesloten met een korte herhaling van de 
aangeleerde lesstof en het uitvoeren van meerdere navigatieopdrachten. 

v. De lescyclus ZHKH is afgesloten met een korte herhaling van Care under 
Fire en meerdere casussen om het aangeleerde te testen onder 
veranderende omstandigheden. De gehele lescyclus ZHKH is 
overgeschreven in het Frans en zal uitgereikt worden aan het 25e  RPC SF 
zodat ze zelf zorg kunnen dragen voor het behoud van het niveau van de 
aangeleerde vaardigheden. Dit geldt tevens voor een aantal essentiele 
lessen. Alle lesplannen en bijbehorende informatie worden in het Frans 
overgedragen aan 25 RPC SF, tevens is er een handboek uitgereikt waarin 
een aantal onderwerpen uit het Ranger handboek vertaald zijn in het Frans. 

vi. Op de donderdag is de les het inrichten en uitvoeren van een Vehicle 
Check Point (VCP) aangevangen met een gezamenlijke les voor beide 
pelotons waarbij een .groot opgezette demonstratie een zeer duidelijk 
voorbeeld gaf van het Joel van deze dag. Deze dag werd afgesloten door 
het zelfstandig uitbrengen van een VCP door elke groep waarbij er m.b.v. 
roleplay meerdere scenario's werden beoefend. 

vii. De vrijdag werd afgesloten met een inzettraining waarbij de focus lag op 
inzet. Door het benadrukken van het wedstrijdelement was de inzet zeer 
goed en zijn alle groepen voor de winst gegaan 

viii. Onder begeleiding van de korpsarts KCT hebben de medics wederom 2 
dagen kunnen absisteren in de brandwondenkliniek gelegen op de kazerne. 

ix. Met de onderofficieren van 25 RPC SF is de vervolgstap gemaakt door een 
les te geven aan het eigen peloton. De lessen verliepen bij de beide te 
trainen pelotons zeer goed. De lessen werden in eerste instantie in kleiner 
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gezelschap nabesproken door hun eigen OPC waarna de CSM van het 
KCT het geheel afsloot met wat tips en tools m.b.t. het lesgeven maar ook 
voor het nabespreken door de OPC. Dit was tevens de laatste sessie in de 
reeks van "train the trainer". Tijdens de afsluiting van deze lessen maar ook 
tijdens de weekafsluiting is iedereen op het hart gedrukt om door to gaan 
met trainen en instructie geven. De toekomst zal uitwijzen of deze 
lescyclus zijn vruchten of zal werpen. Op korte termijn heeft deze cyclus 
zeker tot resultaten geleidt. 

x. Het laatste van deze week was het uitreiken en toelichten van de 
"Algemene Crisis Toestand" (ACT) en de "Bijzondere Crisis Toestand" 
(BCT). Hierin wordt kort beschreven in welk scenario de eindoefening van 
komerde- week- zich-gaat afspelen. Beide pelotonscommandanten van-25 
RPC SF hebben een order ontvangen zodat ze de eerste opdracht van de 
eindoefening kunnen voorbereiden. 

e. Planning 
i. Aanvang trainingsweek 7. Deze week begint met een eindoefening 

van 3 dagen waarbij de focus ligt op het uitvoeren van alle eerder 
aangeleerde vaardigheden. Alle operaties zullen uitgevoerd worden 
vanaf een zelf gebouwde Forward Operating Base (FOB). 
Woensdag zullen ze afsluiten met een pelotonsactie op een nabij 
gelegen dorpje. Donderdag zal in het teken staan van onderhoud en 
evaluaties. Vrijdag zal een afsluitende ceremonie plaatsvinden en 
zaterdag is de reisdag van het hoofddetachement. 

f. Algemene ontwikkelingen van invloed op de missie.  
NSTR 

g. Knelpunten in de uitvoerinq van de missie 
NSTR 

h. Verwachte actie van KCT/JSO 
Geen 

4. LOGISTIEK  
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Na de CIVAIR vlucht van 13 feb worden nog steeds twee stuks 
ruimbagage van twee operators vermist. 

ii. Het KCT materieel is in orde en compleet. 
c. Financien: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. 

5. COMMUNICAPE;. 
a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig (zie rapportage 01). 

6. OVERIG:  
NSTR 
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Bijlage A 
	

FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 06 FLINTLOCK 2014 

SOUT-training 
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Het uitbren•en van een VCP 

Een les ge• even door een • roepscommandant van het 25e  RPC SF 
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y 	
Senegal SF tijdens• 

geUree.;groepS competitie 
Mobility training Burkina Faso 

en Senegal SF 

CULEX waarbij raid wOrdt ultgevoerd 
op HVT t.p.V.yrps 

Groepsfoto NLMARSOF en KCT met 
APN Senegal en Burkina Faso 

ADMIRAL BENELUX 

Wie 
NOVIARSOF C-sqn, 2-pel, team 2-1 ML 

Wat 
Squad  Tactical Exercise (STX) Flintlock 2014 

Waar 
I ahoua, Niger 

Wanneer 
Squad Tactical Exercise (STX) Flintlock, van 16 februari t/m 9 maart (Niger) 
3e trainingsweek van de oefening, 02 mrt / 09 mrt 2014 

Waarom  
NLMAHSOF neemt verantwoording in military assistance, een van zijn primaire SOF-taken. 
Verder biedt de oefening gelegenheid om de samenwerking met internationale SOF-partners 
uit te breiden en de situational-  awareness (SA) op het Afrikaanse continent te vergroten. 
Flintlock is onderdeel van het US APS programma onder leiding van SOCAFRICA. 

Cdr's remarks  
Jeb I week 3 had voor FLINTLOCK begrippen een hoog operationeel tempo. 
Er zijn vier door het TOC TAHOUAgestuurde operaties uitgevoerd, alien my-4
operaties. Een HRO, een vehicle interdiction in combinatie met een raid (2x) 
en de-CULEX. Ultvoersan_cLeCULEX:_lae_stondr_u it  een,si  multanemid_op,twee__ 
AQIM locaties voorafgegaan aan een Recce fase. Deze raid is gekozen als 
demonstratie tijdens de VIP-dag waar een Nederlandse dele ate bestaande 
uit Commodore Ten Haaf, KOLMARNS moo KOLMARNS 

MOMen Lkol 	ij aanwezig waren. 
de oefenin lintlock 2014 met een eindceremonieel officieel beeindigd. COL 

Doro bedankte alle deelnemers voor hun inzet en benadrukte de noodzaak om in de toekomst 
de krachten te blijven bundelen met Westerse partners. 
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RAPPORTAGE 07 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINTLOCK 14 
PET BURKINA FASO 
Periode 15-01 t/rn 13-03-2014 

Refertes:  
Oefenorder FL14 	Directie Operaties Afd Joint Speciale Operaties 
Instructieorder FL14 	Korps Connmandotroepen 

Bijlage A: Foto impressie 

Ministerie van Defensie 

Korps Commandotroepen 
103 Cotrcie 

Datum: 

07-03-2014 

KCT det. BURKINA FASO 
FLINTLOCK 2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het KCT detachement wat in het 

kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een voortgezette training (JCET) 
uitvoert met de SF compagnie van het 25e  Regiment Parachutiste Commando (25 
RPC SF) in BOBO-DIALASSOU (BOBO), BURKINA FASO (BF). Voor verdere 
achtergrond informatie van deze training en de oefening FL14 verwijs ik naar 
oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO en de instructieorder FLINTLOCK 2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 03 maart — 09 maart 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. De algemene sfeer in BOBO-
DIALASSOU is over het algemeen rustig en er is geen extra aandacht voor 
westerlingen. Er zijn geen redenen om extra Force-Protection maatregelen te 
nemen. 

ii. Incidenten: In BOBO-DIALASSOU hebben er zich in de rapportage periode 
geen veiligheidsincidenten voorgedaan. Ook in de media is er niets 
opvallends vernomen. 

2. OPDRACHT  
Het KCT detachement bereidt voor, voert uit en neemt deel aan de internationale 
oefening FLINTLOCK 2014 in respectievelijk BURKINA FASO en NIGER van 17 
januari tot en met 14 maart 2014. Het duel is het trainen (MA) van de SF compagnie 
van het 25e  Regiment Parachutiste Commando, om vervolgens met een peloton van 
deze eenheid deel te nemen aan de oefening FLINTLOCK in NIGER van 18 februari 
tot 09 maart 2014. Met de overige pelotons zal de training worden voortgezet in BF 
tot 07 maart 2014. 
Endstate: Het KCT detachement heeft ervaring opgedaan op het gebied van plannen 
en uitvoeren van MA gerelateerde activiteiten (instructie en training) in West-Afrika. 
De situational awareness in BF en NGR is vergroot. Gedegen training aan het 25e  
RPC SF tot op niveau 3 hebben uitgevoerd. Succesvolle deelname van het KCT aan 
de oefening FL14 waarbij er verder wordt geIntegreerd in de internationale SOF 
comm unity. 
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3. UITVOERING  
a. 	Algemeen  

i. Personeelsterkte: 4/11/9 
ii. De ploeg 313 is aanwezig in TAHOA (NIGER) 
iii. Geen personele bijzonderheden. 
iv. Geen medische bijzonderheden. 

b. 	Activiteiten  
i. 03 maart aanvang trainingsweek 7. 
ii. 03 — 05 maart 3 daagse eindoefening. 
iii. 06 maart evaluaties en onderhoud. 
iv. 07 maart afsluitende ceremonie met uitreiking van certificaten aan 

militairen 25 RPC SF die hebben deelgenomen aan de training. 
v. 08 maart roadmove Hoofddetachement naar vliegveld Ouagadougou en 

vandaar terugvlucht naar NLD. 
vi. 09 maart aankomst Hoofddetachement op Schiphol. 

c. 	Training  
i. Maandag 03 maart zijn de 2 pelotons van 25 RPC SF aangevangen met de 

3 daagse eindoefening. De opstart vanaf de basis verliep redelijk soepel 
door de tijdige opdrachtverstrekking en het controleren van het aanwezige 
materiaal. In het algemeen kan gezegd worden dat de ciestaf van 25 RPC 
SF de zaken voor elkaar hebben. Het aangevraagde materiaal was 
allemaal tijdig aanwezig en hierdoor kon iedereen tijdig verplaatsen naar 
het oefenterrein om aldaar de FOB op te bouwen. 

ii. Het opbouwen van een FOB en het uitzetten van een wacht e.d. verliep 
enigszins stroef maar, naar wat kleine tips en aansturing begon de FOB 
vorm te krijgen en kon aangevangen worden met de vervolgopdrachten. De 
vervolgopdracht was het uitvoeren van een gebiedsverkenning in de directe 
omgeving van de FOB. Deze pelotonsopdracht is goed uitgevoerd en leidde 
tot de vervolgopdracht om in de avond OP's uit te brengen op een MSR die 
mogelijk veelvuldig gebruikt wordt door vijandelijke eenheden in de 
omgeving van de FOB. 

iii. Op basis van de waarnemingen uit OP's van de vorige avond werden door 
de pelotons voertuigpatrouilles gereden in de omgeving en werden op 
verschillende locaties op verschillende tijdstippen VCP's uitgebracht op de 
MSR. Door verschillende scenario's werd het personeel in VCP getest op 
wat gesprekstechnieken om informatie uit "locals" te krijgen. De verkregen 
informatie leidde tot de afsluitende opdracht. De dinsdagavond werd gevuld 
met COVO en voorbereiding voor de actie op woensdagochtend. 

iv. Op woensdagochtend verplaatsten beide pelotons in het duister naar een 
nabijgelegen oord om daar bij first light in de oordrand een laatst gedekte 
opstelling in te nemen. Beide pelotons hadden naar aanleiding van de 
informatie van de dag ervoor een locatie in het oord vastgesteld om veilig te 
stellen en te doorzoeken. De bewoners van het oord keken met grote 
interesse en enthousiasme naar al die bedrijvigheid in hun dorp op de 
vroege ochtend. Vooraf waren de schooldirecteur en de dorpsoudste op de 
hoogte gesteld van deze oefening en dat dit gepaard zou gaan met 
schotenwisselingen met oefenmunitie en rook. Deze Iaatste actie was een 
behoorlijk complex en met name het tekort aan verbindingsmiddelen en de 
korte training van het optreden in verstedelijkt gebied leidde ertoe dat er 
hier en daar bijgestuurd moest worden. Uiteindelijk was dit een goede 
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afsluiting van een leerzame eindoefening waarbij de militairen van het 25e  
RPC SF hebben laten zien dat ze de aangeleerde stof beheersen. 

v. Donderdag stond in het teken van een evaluatie van de afgelopen vier 
weken met beide pelotons van 25 RPC SF. Daarnaast is er een afsluitend 
gesprek geweest met de CC over de gehele periode Flintlock 2014. Zijn 
bevindingen waren zeer positief en details hiervan worden verwerkt in 
algehele evaluatie die in Nederland wordt samengesteld. 

vi. Onder begeleiding van de arts KCT hebben de medics wederom twee 
dagen kunnen assisteren in de brandwondenkliniek gelegen op de 
kazerne. Afsluitend kan gezegd worden dat tijdens de 11x dat het KCT kon 
ondersteunen in de brandwondenkliniek dit bijzonder positief ontvangen 
werd. Daarnaast was het voor medics een goede-herhaling van bepaalde 
vaardigheden en kon door soms hele simpele handelingen een helpende 
hand geboden worden. 

vii. Vrijdag is in de morgen een opstart gemaakt met de logistieke 
voorbereiding voor het vertrek van het hoofddetachement. In de middag is 
de gehele periode afgesloten met een kleine ceremonie waarbij de 
certificaten persoonlijk zijn overhandigd en het 25 RPC SF bedankt werd 
voor de uitstekende samenwerking en ondersteuning. 

d. Planning 
i. Na terugkomst in NLD zal een eindevaluatie opgesteld worden over de 

gehele periode Flintlock 2014 om opgedane ervaringen te verwerken en 
eventueel te gebruiken bij de voorbereidingen voor toekomstige 
trainingen/operaties. 

e. Alqemene ontwikkelimen van invloed op de missie.  
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoerinq van de missie 
NSTR 

g. Verwachte actie van KCT/JSO 
Geen 

4. LOGISTIEK 
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Na de CIVAIR vlucht van 13 feb worden nog steeds twee stuks 
ruimbagage van twee operators vermist. 

ii. Het KCT materieel is in orde en compleet. 
c. Financien: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. 

5. COMMUNICATIE:  

a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig (zie rapportage 01). 

6. OVERIG:  
NSTR 

Pagina 3 van 6 



Het opzetten van de tenten op de FOB 

Bijlage A 
	

FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 07 FLINTLOCK 2014 

Het o•treden in verstedent gebied ti'dens de eindoefenin . 

Pagina 4 van 6 





Pagina 6 van 6 



RAPPORTAGE 03 

Koninklijke Landmacht 

Oefening FLINTLOCK 14 
JCET NIGER 
Periode 15-02 t/m 13-03-2014 

Ministerie van Defensie 

NLD SOF detachement 
FLINTLOCK 2014 

Refertes:  
Oefenorder FL14 
	

Directie Operaties Afd Joint Speciele Operaties 
Instructieorder FL14 
	

Korps Commandotroepen 	
Datum: 
09-03-2014 

Bijlage A: Foto impressie 
Bijlage B: Training Schedule 
Bijlage C: Frago culex 
Bijlage D: Mission Brief culex NLD SOF det. NIGER 

FLINTLOCK 2014 

1. ALGEMEEN  
a. Dit schrijven omvat de wekelijkse rapportage van het NLD detachement (KCT en 

MARSOF) wat in het kader van de oefening FLINTLOCK 2014 (FL14) een Joint 
Combined Exercise Training (JCET) uitvoert, met een peloton van het 25e  
Regiment Parachutiste Commando (25 RPC SF) uit BURKINA FASO en een 
peloton van Senegalais Forces Specieles 1SFS) uit Senegal, te NIGER. Voor 
verdere achtergrond informatie van deze JCET en de oefening FL14 verwijs ik 
naar oefenorder FLINTLOCK 2014/JSO gtr -de instructieorder FLINTLOCK 
2014/KCT. 

b. Rapportage periode: 03 mrt — 09 mrt 2014. 
c. Veiligheidssituatie 

i. Algemeen: Cfm dreigingsappreciatie MIVD. Omgeving DIFFA is er een 
verhoogde dreiging (zie rapportage 02). Specifiek is deze week gesproken 
over een aanslag tijdens de closing ceremonie in DIFFA. Er zijn voor de 
FLINTLOCK oefening extra veiligheidsmaatregelen genomen omgeving 
DIFFA (NFDK). Voor de TAHOUA regio zijn geen extra maatregelen 
genomen. De situatie lijkt redelijk stabiel en veilig in de TAHOUA regio, in elk 
geval daar waar de deelnemers van FLINTLOCK omgeving TAHOUA komen. 

ii. Incidenten: Op 03 mead was er een opstootje gaande in TAHOUA. Een 
politieagent heeft een taxichauffeur van zijn rijdende brommer geslagen 
omdat deze zonder helm reed. De chauffeur raakte zwaar gewond. In 
TAHOUA worden hier en daar banden in de brand gestoken op kruispunten. 
Dit was uit protest, met als doel om de verantwoordelijke politieagent gestraft 
te krijgen. Dit was puur gericht tegen de politie. Zowel de lokale bevolking als 
de aanwezige FLINTLOCK militairen ondervonden hier geen hinder van. ten 
maal hebben wij moeten omrijden naar ons trainingsgebied doordat er een 
paar straten afgesloten waren. Huidige status onbekend. 
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2. OPDRACHT  
Neem deel met detachementen van het KCT en MARSOF aan de oefening FL14 
vanaf 14 januari tot en met 10 maart 2014. Voer in het eerste gedeelte een Pre 
Exercise Training (PET) uit in SENEGAL en BURKINA FASO, gevolgd door het 
JSOTF-TS geleide trainingsprogramma in NIGER. Uitvoeren van een bilaterale 
training door een KCT detachement met troepen van BURKINA FASO gedurende de 
gehele trainingsperiode. 

3. UITVOERING 
Oogmerk JSO: 
De oef FL14 beidt uitstekende mogelijkheden om met internationale partners en 
Afrika-anse landen te trainee en te oefenen. Vobr de NLD 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 SOF netwerk uitgebreid en doet een aantal officieren en 
onderofficieren ervaring op in het werken in een internationale staf (met N-
Amerikaanse, Europese en Afrikaanse partners). 

a. 	Algemeen  
i. Personeelsterkte: 3/7/10 
ii. Geen personele bijzonderheden. 
iii. Een NLD operator is deze week 1 dag ziek geweest. Om onverklaarbare 

redenen heeft hij een halve dag met zware buikrampen op bed gelegen. Er 
is een echo gemaakt bij de Amerikanen, dit Ieverde niks op. Waarschijnlijk 
is het een combinatie van weinig drinken en hitte geweest. 

b. 	Activiteiten  
i. 03 mrt begin oefenweek 3 JCET 
ii. 04 mrt bezoek Lt-Col 411111110Cdt Fransen in NIGER) 
iii. 06 mrt bezoek generaal Linder (C-SOCAF) en CDS NIGER. 
iv. 07 mrt bezoek Lt-Col IOW (C-CSOR) 
v. 07 mrt WDET aangekomen in TAHOUA 
vi. 08 mrt bezoek Commodore Ten Haaf + NLD delegatie 
vii. 09 mrt Senegalese detachement uitgevlogen 
viii. 09 mrt einde oefenweek 3 JCET 

c. Joint Combined Exercise Training  
i. JCET week 3 had voor FLINTLOCK begrippen een hoog operationeel 

tempo. Er zijn vier door het TOC TAHOUA gestuurde operaties uitgevoerd, 
alien niv-4 operaties. Een HRO, een vehicle interdiction in combinatie met 
een raid (2x) en de CULEX. De CULEX bestond uit een simultane raid op 
twee 'AQIM locaties' (simulated) voorafgegaan aan een Recce fase (zie 
bijlage C en D). 

ii. Behandelde onderwerpen naast de operaties; 
Niv1: Comms (Harris-5800), Navigeren (koers schieten en afpassen), PT, 
Statisch schieten (diverse houdingen), medisch (Alle geleerde handelingen) 
Niv2: Train de trainer (vtg optreden), SOUT (geschakelde ruimte) • 
Niv3: RehearseIs tbv deeltaak in niv 4 operaties. Vehicle interdiction, raid, 
bereden patrouilles, vehicle check points, aanval, diverse vormen van 
vijand contact en gewonden afvoer. 
Niv4: Operatie Arraignee, Operatie Gepard, Operatie Pieuvre 
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iii. TOC TAHOUA is een enigszins functionele TOC geworden. Nog lang niet 
functionerend zoals een gemiddelde WPN TOC. Bijlage C en D zijn 
illustratief voor het behaalde niveau van het TOC in TAHOUA. 

iv. Kap Gueye (SEN) en Elnt Palm (BF) hebben de niv-4 acties om en om 
uitgevoerd als COS. Beiden waren werkzaam in de J3 cell van TOC 
TAHOUA. Dit gaf beide officieren de gelegenheid om dat wat gepland werd 
ook daadwerkelijk uit te voeren. De Amerikanen hebben een programma 
om Afrikaanse officieren die positief opvallen te trainen in Amerika. C-ODA 
0425 gaat kap Gueye (SEN) opgeven. 

v. De Closing ceremonie op 09 maart was een redelijk intormele afsluiting. Er 
zijn door de verschillende landen geschenken uit gewisseld. 

d. Planning 
i. 09 mrt vertrek SEN detachement 
ii. 10 mrt vertrek BF detachement 
iii. 11 mrt vertrek NLD detachement 
iv. 12 mrt vertrek cargo NLD detachement + VVDET 

e. Algemene ontwikkelingen van invloed op de missie.  
NSTR 

f. Knelpunten in de uitvoerinq van de missie 
NSTR 

g. Verwachte actie van KCT/JSO  
Geen 

4. LOGISTIEK  
a. Personeelslogistiek: geen bijzonderheden 
b. Materieellogistiek: 

i. Het KCT / MARSOF materieel is in orde en compleet. 
c. Financien: Er zijn geen grote onvoorziene uitgaven gedaan. Uitgaven zijn 

volgens de raming. 
d. Medisch: geen bijzonderheden, muv pnt 3aiii 

5. COMMUNICATIE:  
a. Alle noodzakelijke middelen zijn aanwezig echter beperkt (zie rapportage 01). 

6. OVERIG:  
a. Lt-Col 111111110 is voor drie dagen op bezoek geweest op kamp 

TAHOUA. De Lt-Col 411111110s de cdt van de drie Franse teams in 
FLINTLOCK. Normaal gesproken werkt de Lt-Col an* in het 
hoofdkwartier in PARIJS. De Franse eenheden die aanwezig zijn in 
FLINTLOCK komen van diverse SF eenheden te weten: Marine 
Commando en ler Regiment Parachutiste d'Infanterie de Marine. Lt-Col 
1111111111 gaf aan dat de primaire reden van de Franse aanwezigheid bij 
FLINTLOCK het werken in Frans / Engelstalig internationaal verband is. 
Verder heeft hij meerdere malen aangegeven dat de Fransen het erg op 
prijs stellen dat NLD mee gaat doen met MINUSMA. 
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b. De USSOFLE onderofficier die in BF enige dagen bij het NLD 

detachement is geweest (zie FLINTLOCK rapportage BF 02) is de laatste 

week van FLINTLOCK bij het NLD detachement in TAHOUA geweest. 

USSOFLE geeft aan dat het oprichten van een CT-cie bij het 25e  
Regiment Parachutiste Commando een speerpunt is van SOCAF. Deze nieuwe 
CT-cie gaat getraind en uitgerust worden voor binnenlandse taken. BF schijnt 
veel gebruikt to worden door terroristische / criminele organisaties als 
doorvoerland. Generaal Linder (C-SOCAF) had specifiek interesse in het niveau 
van 25e  Regiment Parachutiste Commando. 

c. Sgt1 	 heeft via J2 TOC TAHOUA intell bemachtigd omtrent 
verschillende groeperingen en kopstukken in MALL Dit is enigszins gedateerd 
(2012). Dit zal afgegeven worden S2 KCT. 

d. De Nederlandse VIP delegatie, onder leiding van Commodore ten Haaf heeft op 
08 maart een bezoek gebracht op kamp TAHOUA. In een tijdsbestek van 5 uur 
heeft de delegatie toch alle trainingsgebieden, het kamp van FLINTLOCK en 
TAHOUA gezien. 

e. Het programma van FLINTLOCK wordt elk jaar ambitieuzer. De planning voor 
FLINTLOCK 2015 is een cross-country organisatie. Het CEMOC en de drie 
overige locaties zullen dan verspreid worden over meerdere landen. De 
gepiande landen zijn Tsjaad, Niger, Nigeria en Kameroen. 

4 



Bereden optreden 

VIP bezoek Commodor 

Bijiage A 
	

FOTO IMPRESSIE 
Rapportage 03 FLINTLOCK 2014 
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Bijlage B Training Schedule Flintlock 2014 

UNIT: B Co.. 4th  Bn., 10th SFG (A 
	

TRAINING WEEK: 01 
	

INCLUSIVE DATES: 19 FEB — 09 MAR 
WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 16 FEB Commander's Time / 
Prep for Training 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

Commander's Guidance C 

MON 17 FEB 
0900-UTC 

Coordination's / Prep for training Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

TUE 18 FEB 
0900-UTC 

Coordination's / Pre. for training Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 
%WI VIAIVAM1V - 

WED 19 FEB 
0800-UTC 

Coordination's / Prep for training 

Opening Ceremonies 
Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

THU 20 FEB 
0630-UTC 

0630-0730 Bundle Resupply Class 
0900-1200 Intel Cycle 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 NEEMEIMIEBEE 

Tahoua, NIGER SFODA 10th SFG(A) GSOP D 

FRI 21 FEB 
0630-UTC 

0900-1200 Patrolling classes 
1200-1300 Lunch 
1300-UTC Communications classes 
1800-UTC Patrolling Prac Ex (Night) 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

SAT 22 FEB 
0630-UTC 

600/1946-5)  fWer.0.0tal.,-:  
0900-1200 Communications classes 
1200-1400 Lunch 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

1400- 1800 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 
REOCCURING EVENTS  

4E; 

DESCRIPTION  
D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 
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WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 23 FEB 
RECOVERY 

Tahoua, NIGER SFODA 
RIGGERS 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

MON 24 FEB 
0630-UTC 

6 '7  AMeattbli 0:i USW 4 l'''' Tahoua, NIGER SFODA 
RIGGERS 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 
0800-1200 OPORD/FRAGO Class 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 CMO Classes 

TUE 25 FEB 
0630-UTC 

0800-1200 Mounted Patrolling Class 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 CMO Classes 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

WED 26 FEB 
0630-UTC 

taro ,Z)WgiooliM Agli614N,, 
0800-1200 CMO Classes 
1200-1400 Lunch 

Tahoua, NIGER SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

1400-UTC CMO Site Survey / 	 ' 
THU 27 FEB 
0600-UTC 

°4i° 3,0QatreaMtAV-1451T-Min-i, aa 03).v, 
Mounted Patrolling Practical Exercise / MEDSEM 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 
CA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

FRI 28 FEB 
0630-UTC 

0800-1200 Tactical Questioning 
1200-1400 Lunch 
1400-1800 Cordon and Search classes 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

10th SFG(A) 
GSOP 

D 

SAT 01 MAR 
0630-UTC 0900-UTC Cordon and Search Practical Exercise 

Tahoua, NIGER WPN 
SFODA 

Commander's 
Guidance 

D 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 

REOCCUR1NG EVENTS  

DESCRIPTION  
D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 
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WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM 'REFERENCES UNIFORM 

SUN 02 MAR 
RECOVERY 

Tahoua, 
NIGER 

ALL 10th SFG(A) GSOP D 

MON 03 MAR 
0630-UTC 

0900-1200 Hasty Vehicle/Vehicle Interdiction Checkpoint class 
1200-1300 Lunch 
1300- UTC Hasty Vehicle/Vehicle Interdiction Practical Exercise 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

TUE 04 MAR 
0630-UTC 

0700-0800INSAftato_ r;1 Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 
0900-1200 Mowatedammilminajai imClass ierien/Senegalese) 

1200-1300 Lunch 
1300-UTC Mounted Checloiiii Practical  Exercise (Nigerien) 

WED 05 MAR 
0600-UTC 

0800-1200 Mounted Chec • oint Class Burkina Faso 

TBD: CASEVAC AM AnaZAJO 
1300-UTC Mounted Checkpoint Practical Exercise (Burkina 
Faso/Senegalese) 

TBD: CASEVAC PM 	,R 0 "-;d ,,r, 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

THU 06 MAR 
0630-UTC 

0900-1200 Dismounted Checkpoint Classes 
1200-1300 Lunch 
1300-UTC Dismounted Checkpoint Prac Ex (Day-Night) 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th! SFG(A) GSOP D 

FRI 07 MAR 
0600-UTC OPORD Issue for CULEX 

Planning 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10th SFG(A) GSOP D 

SAT 08 MAR 
0600-UTC Rehearsals 

Tahoua, 
NIGER 

WPN 
SFODA 

10thISFG(A) GSOP D 

DATE PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 
	

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 

REOCCURING EVENTS  
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DESCRIPTION  
D-Diry Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 

WHEN WHO WHAT WHERE BY WHOM REFERENCES UNIFORM 

SUN 09 MAR Culminating Event 

Closing Ceremonies 
Tahoua, NIGER WPN 

SFODA 
10th SFG(A) GSOP D 

MON 10 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

TUE 11 MAR OUTLOAD I MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

WED 12 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

THU 13 MAR OUTLOAD / MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP D 

FRI 14 MAR OUTLOAD I MOVEMENT Tahoua, NIGER ALL 10th SFG(A) GSOP C 

SAT 15 MAR Tahoua, NIGER SFODA Commander's Guidance C 

PREPARED: 09 FEBRUARY 2014 
	

SIGNATURE: ORIGNINAL SIGNED 

REOCCURING EVENTS 

DESCRIPTION  

D-Duty Uniform (as specified by the trainer or by the CSM) P-PT Uniform (as specified by the TM SGT) 
F-Field Uniform (as specified by the senior NCO on the FTX/Deployment) Appropriate C-civilian attire 
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