E

“Het is net of je in een
computerspel zit”
Alexander (15) houdt wel van een
beetje avontuur. Een klimwandje
neemt hij zonder problemen, survivallen is gesneden koek. Maar
kan hij zich ook redden tussen de
sterkste en stoerste mannen uit
het Nederlandse leger, het Korps
Commando Troepen? Hij ging een
dagje met ze mee op training.
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Trainen met de groene baretten
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Alexander: ‘Ik moest onder water ontsnappen
uit heel zware uitrusting. En meelopen toen de
commando’s een boot binnenvielen. Natuurlijk
gingen we dat eerst oefenen. Je moet vooral
niet in paniek raken, maar rustig nadenken over
wat je hebt geleerd tijdens de training. Soms
leek het net alsof ik zelf een computerspel
terecht was gekomen! Commando zijn lijkt me
best gaaf. Je doet de dingen die elke jongen wel
wil doen.’

Wat: commandotraining Waterrijke Gebieden
Waar: in de Bergsche Maas en de haven van Rotterdam
Wat moet je kunnen: klimmen, springen, schieten, in volle
			
vaart uit een speedboot vallen
Het spannendste: met 30 kilo bepakking in het water
			
kletteren en dan niet verdrinken
Stoer om te zien: commando’s die aan een touw uit
			
de helikopter glijden (fast ropen)

Wil je Alexander in actie zien bij de
commando’s? Ga naar onze site voor de
filmpjes.

Alexander doet twee dagen lang mee met
alle oefeningen van de commando’s. Eerst
oefenen in een zwembad en het water van de
Bergsche Maas. Zware trainingen met een
speciaal droogpak aan. ‘s Nachts slaapt hij
in de kazerne. De volgende dag gaan ze naar
Rotterdam. Daar ligt een oud Tsjechisch schip
waarop het het leger oefent. Ze bestormen het
schip van alle kanten. Vanuit een speedboot,
vanuit het water via een tijdelijke ladder of via
de ankerkettingen. Alexander leert hoe hij zijn
collega commandos moet helpen en hij speelt
een paar keer de slechterik. Daarbij wordt er
flink op hem geschoten met verfkogels.
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Het Korps Commandotroepen (de groene baretten) heeft
als taak het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties. Wat die precies zijn, weet niemand, want hun missies
zijn topgeheim! Om commando te worden moet je niet bang
zijn aangelegd en je moet ruim anderhalf jaar trainen. Eén
van de onderdelen is deze training Waterrijke Gebieden.
De commando’s leren bijvoorbeeld de leiding van een schip
over te nemen en daarna de vijand uit te schakelen.
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