


Door Alex van Noye

De APROC (Air-centric Personnel 
Recovery Operatives Course) is 
een cursus waarbij redelijk jonge 
vliegers gekwalificeerd worden 
mensen te redden achter de 
vijandelijke linies. De cursus vind 
elk jaar plaats in een ander land. 
Dit jaar is Nederland het gastland 
van deze training waaraan 
ruim 20 helikopters en zo’n 500 
deelnemers aan mee doen. 
Mensen die achter vijandelijke 
linies zijn gestrand om wat voor 
reden dan ook, dienen gered te 
worden en vervoerd te worden 
naar een veilige omgeving. De 
mensen die gered moeten worden 
zien een helikopter landen waar 
infanterie uit zal komen, die 
vervolgens hen zal ondervragen 
om te checken of de persoon in 
kwestie ook de juiste persoon 
is. Wanneer mensen medische 

verzorging nodig hebben, dan zal 
die ter plaatse meteen geleverd 
worden. Vervolgens zal de persoon 
die gered is meegenomen worden 
in de helikopter om hem of haar 
naar een veilig onderkomen te 
brengen. De training duurde van 
21 mei tot 6 juni. Aan de training 
hebben tijdens deze editie zeven 
landen deelgenomen. Deze 
landen waren Nederland, 
Spanje, Frankrijk, Italië, 
Groot-Brittannië, 
Zweden en Polen. De 
eerste twee dagen van de 
cursus waren theorie dagen. In 
totaal waren er 18 helikopters 
en gevechtsvliegtuigen die 
deelnamen aan de training. Op 25 
mei maakten de deelnemers van 
de APROC eerst een verkennings-
vlucht over Nederland om vooral 
de landingsgebieden beter te 

leren kennen. Het werkelijke 
vliegprogramma van de APROC 
begon uiteindelijk op maandag 
28 mei. De vliegcursus bestond 
uit 8 cursusdagen waarbij negen 
oefengebieden in Nederland en 
België werden gebruikt.

Personnel Recovery (PR) wordt 
in Europa verzorgt door het 
European Personnel Recovery 
Center (EPRC). Het EPRC is 
de organisatie die de APROC 
trainingen verzorgt in de 
desbetreffende gastlanden. 
Het EPRC is met zijn hoofdkwartier 

Op vliegbasis Gilze-Rijen vond van 21 mei 2018 t/m 6 juni 2018 de internationale cursus 
APROC 2018 plaats. Het doel van deze cursus is om vliegers en extractie troepen te trainen en 
kwalificeren in Personnel Recovery. Gedurende deze cursus zullen de bemanningen trainen 
in verschillende gebieden in Nederland en België. De geschiedenis leert dat personeel dat 
geïsoleerd raakt in een vijandelijke omgeving een grote impact kan hebben op het thuisfront en 
de politiek. Er zijn tal van voorbeelden uit het verleden waarin mensen in de verkeerde handen 
zijn gevallen. Door deze voorbeelden is het European Personnel Recovery Center opgericht.

APROC
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gebaseerd in Viterbo in Italië. 
Op 8 juli 2015 werd het EPRC 
opgericht, met als doel de 
Europese capaciteiten op het vlak 
van PR te verbeteren. Het EPRC is 
samengesteld door personeel uit 
verschillende krijgsmachtdelen 
van de zeven deelnemende 
landen: België, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje 
en het Verenigd Koninkrijk. 

Het EPRC draagt bij tot 
het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke PR 
procedures en het ondersteunen 
van trainingen en cursussen. 
Het gevangen houden van NATO 
personeel in een gebied dat 
vijandelijk is, kan een significante 
negatieve impact hebben op 
operationele veiligheid en het 
moraal van gelegerde troepen 
en publieke ondersteuning van 
missies. De alliantie heeft daarom 
de opdracht opgesteld om een 
systeem op te zetten dat militair of 

civiel personeel kan terughalen die 
geïsoleerd zijn geraakt.
 
Personnel Recovery is de som 
van alle militaire, civiele en 
diplomatieke middelen die 
nodig zijn om personeel dat 
geïsoleerd is geraakt terug te 
halen. Hierbij kunnen alle ideeën 
worden geopperd om dit te 
bewerkstelligen. Het is dus echt 
een proces waarbij men “out 
of the box” moet denken en 
handelen. De gehele crew van 
vliegers tot loadmaster en de 
extraction crews zelf, moeten 
tot in de details samenwerken 
om de missies tot een succes te 
maken. Een geïsoleerde situatie 
is: een moment in een gebied 
waarbij men zelf geen controle 
meer heeft over een situatie. 
Men is dan geïsoleerd volgens de 
doctrines van de NATO. Militair 
of civiel personeel kan om wat 
voor reden dan ook gescheiden 
zijn van hun eigen groep of 

eenheid. In dit soort situaties 
moet men zien te overleven, uit 
handen blijven van een agressor 
of zelfs zien te ontsnappen aan 
de agressor totdat er hulp komt 
van het PR team. Situaties zoals 
een vliegtuig crash of een vlot 
op zee zijn heldere voorbeelden 
van geïsoleerde situaties. Deze 
situaties zijn heel duidelijk, 
maar komen uiteindelijk het 
minste voor. De minst opvallende 
situaties kunnen in de praktijk de 
gevaarlijkste zijn. Er zijn echter 
ook minder voor de hand liggende 
voorbeelden van dergelijke 
situaties. Zo kan ook een kapotte 
auto in het veld of een ongeluk 
met de auto een geïsoleerde 
situatie opleveren.

Voorbereid zijn op isolatie
Als je geïsoleerd bent, dan hoeft 
dat niet meteen een grote impact 
te hebben en meestal kom je er 
wel weer uit met wat hulp.

 Als je echter in landen zoals Mali 
of Syrië geïsoleerd raakt, dan is het 
gevaar van een ander kaliber door 
mogelijke vijandigheid. Het kan 
je ook overkomen in bijvoorbeeld 
Zweden en dan is er ondanks dat 
het een vriendelijk land is ook 
een gevaar, simpelweg omdat 
je dood kunt gaan door de kou. 
Binnen de NATO zijn er richtlijnen 
opgesteld die het risico van de 
isolatie vaststellen. Deze richtlijn 
wordt aangegeven als de SERE 
(Survive, Evade, Resist, Extract) 
richtlijn. Deze richtlijn definieert een 
set aan tactieken, technieken en 
procedures die geïsoleerde mensen 
houvast geven om te overleven 
in elke omgeving. De richtlijnen 
omvatten aanbevelingen om ervoor 
te zorgen dat men niet gevangen 
wordt genomen of hoe men kan 
ontsnappen uit de handen van 
een agressor. En tot slot omvat de 
richtlijn het proces over de extractie 
uit het gebied, of dat nou een eigen 
actie is of met de hulp van een 
extractie team. 

Men krijgt bij defensie SERE training 
op drie levels afhankelijk van de 
functie die men heeft. Level A krijgt 
al het personeel en bevat de theorie 
lessen. Bij een Level B training kijkt 
men bij een demonstratie hoe 
het in zijn werk gaat. Tot slot is de 
hoogste training Level C, waarbij de 
cursist er alleen voor staat en zelf 
moet zien te overleven. De laatste 
training die men krijgt bij defensie 
is de Pre-Deploy training. Sommige 
situaties zoals bijvoorbeeld 
overleven in een woestijn kan 
men niet trainen in bijvoorbeeld 
Nederland. Men traint dan eerst in 

de omgeving bij aanvang voordat 
de uitzending van de militairen 
in dat gebied begint. Zo kan men 
wennen aan het gebied en vergroot 
men de overlevingskansen wanneer 
men geïsoleerd raakt.

De Impact van Isolatie
Het is wereldwijd bekend dat er 
een negatieve impact kan ontstaan 
als er personeel geïsoleerd raakt. 
Iedereen in de wereld heeft wel 
eens gehoord van Gary Powers. 
Dit is het klassieke voorbeeld van 
de negatieve impact van iemand 
die gevangen wordt genomen op 
vijandelijk terrein. Men spreekt 
meer dan 50 jaar later nog steeds 
over dit opmerkelijke verhaal. Gary 
Powers vloog met zijn U-2 spionage 
vliegtuig over de Sovjet Unie om 
foto’s te maken van het land. Over 
PR was totaal nog niet nagedacht 
in die tijd, want men dacht dat die 
U-2 zo hoog vloog dat die niet kon 
worden neergehaald. Mocht het 
toestel onverhoopt neerstorten, 
dan was de kans dat de piloot het 
zou overleven dusdanig klein dat 
hier bijna geen rekening mee werd 
gehouden. En mocht de piloot het 
overleven, dan had hij altijd nog 
een cyanide pil om zelfmoord te 
plegen voordat hij gevangen zou 
worden genomen. De Amerikanen 
waren op alles voorbereid, dacht 
men. Hij werd neergeschoten, 
overleefde de crash en maakte 
geen gebruik van de cyanide pil. 
De impact van dit voorval kwam 
op het moment dat de Russen en 
de Amerikanen net bezig waren 
met een overleg over de reductie 
van hun nucleaire arsenaal. De 
Amerikaanse president kreeg van 

zijn Russische ambtgenoot te horen 
dat ze een Amerikaanse vlieger 
gevangen hadden genomen die was 
neergehaald boven hun land. Deze 
negatieve impact was van grote 
invloed op een belangrijk deel van 
de wereldpolitiek op dat moment.

Een ander voorbeeld waarom 
goede PR-training noodzakelijk 
is, is de mislukte PR in Iran tijdens 
de Operation Eagle Claw in 
1980. Bij deze mislukte actie om 
Amerikaanse militairen te bevrijden, 
zijn veel mensen omgekomen bij 
een mislukte reddingsoperatie. Tot 
aan deze reddingsmissie, hadden 
onderdelen van het leger nog nooit 
met elkaar getraind op dit soort 
extractie missies. Maar omdat ieder 
onderdeel mee wilde doen aan 
deze zogenaamde high visibility 
missie, werd er een joint operation 
opgezet. Deze missie was totaal 
niet voorbereid en niemand was 
hiervoor getraind. Een van de lessen 
die hier werd geleerd was dat alle 
legeronderdelen getraind moeten 
zijn om gezamenlijk dit soort 
PR missies succesvol te kunnen 
uitvoeren. Naast het falen van de 
missie, speelde deze missie een 
groot aandeel in het niet herkozen 
worden als president van Amerika 
voor Jimmy Carter. Hij was mede 
hierdoor de eerste president in 
de Amerikaanse geschiedenis die 
niet een tweede termijn mocht 
zitten. Dit soort missies hebben 
dus een hoge impact voor zowel 
de militairen als de politiek. In 
1994, voltrok de volgende wijze 
les voor de Amerikanen zich toen 
in Mogadishu in Somalië een 
Amerikaanse Blackhawk werd 
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het trainen van hun personeel 
door ze trainingen, oefeningen en 
operaties aan te bieden zoals dat 
door de landen is vastgesteld. Het 
uiteindelijk doel is dat de militairen 
van alle landen gestandaardiseerd 
te werk gaan. Hierdoor kan men 
sneller, efficiënter en veiliger te werk 
gaan. Dit alles komt ten goede aan 
de mate van succes bij een operatie 
in een oorlogsgebied. De succesrate 
en de snelheid waarmee een actie 
wordt uitgevoerd gaat hierdoor 
drastisch omhoog. De organisatie 
van het EPRC is opgebouwd 
uit personeel dat afkomstig is 
uit alle zeven partnerlanden 
op verschillende functies. Het 
voorzitterschap van het EPRC 
rouleert om de paar jaar. Nu heeft 
het EPRC een Italiaanse kolonel als 
commandant, later dit jaar zal een 
Duitser zijn positie overnemen. Het 
is dus een kwestie van tijd voordat 
alle landen een keer het commando 
hebben gehad over de organisatie. 
In totaal bestaat de organisatie uit 

vijftien posities die elk hun eigen 
functie hebben. De organisatie 
wordt ondersteund door vier 
Italiaanse Host Nation Support 
posities.

APROC doelstellingen
De belangrijkste cursus die het 
EPRC aanbied is natuurlijk de 
APROC (Air-centric Personnel 
Recovery Operatives Course). Zoals 
de naam air-centric al aangeeft, 
focust de cursus zich alleen op PR 
met de hulp van helikopters. Er zijn 
naast het air-centric gedeelte nog 
veel meer manieren zijn om PR uit 
te voeren. Enkele voorbeelden van 
andere methoden voor PR zijn het 
gebruik van pantservoertuigen, 
Special Forces en zelfs 
onderzeeboten. Al deze manieren 
van PR kan een land op nationaal 
niveau trainen. Bij een extractie met 
helikopters gaat het in de praktijk 
totaal anders. Dit kan volgens 
hem namelijk alleen als je in een 
multinationale omgeving samen 

hierop traint. PR met helikopters 
kan men zien als een grote puzzel. 
Alle landen hebben stukjes van 
de puzzel in hun bezit, maar geen 
enkel land bezit alle middelen om 
de hele puzzel alleen compleet te 
maken. Om deze reden moeten 
de landen hun armen ineen slaan 
om deze manier van PR mogelijk 
te maken. Deze manier van PR is 
goedkoop en effectief. Het zou voor 
elk land nagenoeg onbetaalbaar 
zijn om op nationaal niveau PR 
uit te voeren met helikopters. De 
focus van de APROC cursus ligt op 
het multinationaal optreden van 
alle PR Task Forces. Daarnaast ligt 
ook de focus op het volgen van 
het proces waarbij de gestelde 
procedures nauwlettend moeten 
worden gevolgd. Fouten die 
gemaakt worden bij het plannen 
worden meteen zichtbaar bij de 
werkelijke uitvoer van de missie. 
Tijdens de debriefing worden de 
cursisten meteen geconfronteerd 
met hun fouten zodat men het een 

neergeschoten. De militairen die 
overleefden moesten twee dagen 
hevig vechten om levend uit de 
strijd te komen. Deze actie zorgde 
ervoor dat Bill Clinton genoodzaakt 
was om alle militairen uit Somalië 
terug te trekken binnen een paar 
maanden. Voor de Amerikanen 
waren al deze lessen genoeg om 
gespecialiseerde PR eenheden op 
te zetten.

Isolatie in Nederland
De voorbeelden die zijn aangehaald 
zijn natuurlijk allemaal voorbeelden 
uit de Verenigde Staten. Men kan nu 
denken dat men in Europa niet in 
deze situatie kan belanden, omdat 
men hier wat minder aanwezig is 
in de wereld. Niets is echter minder 
waar. Ook hier in Nederland zijn er 
een aantal pijnlijke voorbeelden 
van geïsoleerde situaties die 
schaamte en gevoelige politieke 
gevolgen hebben gehad. Het 
grootste voorbeeld is het Dutchbat 
3 detachement geweest in 

Srebrenica in het voormalige 
Joegoslavië. Tijdens dit isolement 
was een heel bataljon van de 
landmacht de controle kwijt 
over een heel gebied, waardoor 
het Bosnisch-Servische leger 
etnische zuiveringen uitvoerde. De 
Nederlandse militairen hadden 
daar niet de middelen en de 
macht om terug te vechten om 
dit te voorkomen. Tot op de dag 
van vandaag wordt hier nog over 
gediscussieerd in de politiek. Ook 
het verhaal van Arjan Erkel, een 
medewerker van de internationale 
hulpverleningsorganisatie Artsen 
zonder Grenzen (AzG).  is een 
goed voorbeeld. Hij werd bekend 
doordat hij in de zomer van 2002 
werd ontvoerd in Dagestan en 
daar 607 dagen gevangen zat. Een 
recent voorbeeld van een mislukte 
extractie vond plaats in 2011 toen 
de bemanning van een Nederlandse 
Lynx gevangen werd genomen in 
Libië. Deze situatie kostte maximale 
diplomatieke onderhandelingen 

om de bemanning weer vrij te 
krijgen. Al deze voorbeelden 
zijn voor een aantal Europese 
lidstaten de reden geweest om 
het European Personnel Recovery 
Center (EPRC) op te richten dat zich 
gespecialiseerd heeft in de extractie 
van geïsoleerd personeel.

Organisatie van het EPRC
Het EPRC is in het leven geroepen 
om de landen van de Europese 
Unie en de NATO te helpen bij het 
trainen en opleiden van militairen 
die hun personeel kunnen 
terughalen uit isolatie. De missie 
van het EPRC is hierbij om het 
concept van Personnel Recovery te 
standaardiseren door concepten 
en doctrines op te stellen. Het 
continue blijven verbeteren van 
de PR concepten, bestaat uit vier 
fasen die worden toegepast. Deze 
fasen zijn: voorbereiding, planning, 
uitvoering en aanpassen. Het 
EPRC zorgt er voor dat de partner 
landen ondersteuning krijgen bij 

Foto links: De Merlin van de 
Italiaanse Marine vertrekt nadat de 
gewonden - die gered zijn - veilig in 
de helikopter zijn ondergebracht.

Foto rechtsboven: Een Mi-24 Hind 
cirkelt rond om het terrein op de 
grond te beveiligen. Deze helikopters 
blijven op afstand om het overzicht 
te bewaren.

Foto rechtsonder: Deze Super Puma 
landt op de Ederheide tijdens de 
eindoefening van de APROC. De 
transporthelikopters worden ingezet 
om de extraction eenheden te 
droppen.
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dag later opnieuw kan proberen 
om het op de juiste manier uit te 
voeren. De cursus wordt alleen 
overdag uitgevoerd. Hier kan over 
gediscussieerd worden, maar het 
doel is dat men leert en dat gaat het 
beste bij daglicht.
Het hoofddoel van de air-centric 
cursus is het onderwijzen en trainen 
van helikopterbemanningen met 
weinig tot geen ervaring. Deze 
groep wordt vooral getraind in 
het plannen en uitvoeren van 
complexe missies gebaseerd op 
een PR scenario. De complexiteit 
zit hem in het multinationale 
verband en het samenwerken met 
helikopters van een ander type uit 
andere landen. Een tweede doel is 
het trainen van de ervaren vliegers 
tot Rescue Mission Commander 
(RMC). Dit wordt bereikt door deze 
groep de leiding te geven over 
de uitvoering van deze complexe 
missies. Hierbij moeten de ervaren 
vliegers ook de task force briefen 
en na de missie rapporteren aan 
het hogere command. Ook het 

trainen van de Extraction Forces 
(EF) op de grond is een hoofddoel 
van de cursus. Bij de training van 
de EF wordt de nadruk gelegd op 
leiderschap, waarbij men volledig 
moet deelnemen aan de planning 
van de missies tijdens een PR 
scenario. Het samenwerken tussen 
de vliegers van gevechtsvliegtuigen, 
helikopters en de commandanten 
van de EF is een uitdaging, want al 
deze partijen moeten samen tot een 
plan komen om de missie succesvol 
uit te voeren. Dit lijkt simpel, maar 
in de praktijk ontdekt men dat 
deze partijen allemaal een andere 
taal spreken en andere disciplines 
toepassen. Het secundaire doel 
van de APROC is het trainen van 
de Airborne Early Warning (AEW) 
bemanningen die de missie 
coördineren. Ook de bemanning 
van de Rescue Escort (RESCORT) 
worden getraind als de On Scene 
Commander (ONC). De ONC’s zijn 
tijdens de APROC de vliegers van 
de gevechtsvliegtuigen die het 
overzicht bewaren tijdens de gehele 

extractie. Tot slot worden ook de 
EF getraind op het verlenen van de 
medische zorg in het veld aan de 
slachtoffers die gered worden.

Compositie APROC Task Forces
Tijdens de APROC zal het dagelijkse 
vliegprogramma bestaan uit 
een drietal Task Forces (TF). 
Deze TF’s zijn opgebouwd uit 
een aantal onderdelen die elk 
hun eigen rol hebben in het 
geheel. Elke TF bestaat uit een 
tweetal Recovery Vehicles. Dit 
zijn twee transporthelikopters die 
gebruikt worden om militairen te 
transporteren en voor MEDEVAC 
(Medical Evacuation). In de TF 
vliegt ook een transporthelikopter 
mee die de EF aan boord 
heeft. De transporthelikopters 
worden tijdens hun vlucht en de 
landingen beschermd door een 
tweetal Rotary Wing RESCORT 
assets. Deze RESCORT’s zijn twee 
gevechtshelikopters die het 
landingsgebied veilig stellen voor 
de transporthelikopters. 

Tot slot bestaat de TF uit een 
tweetal Fixed Wing RESCORT’s. 
Deze groep bestaat uit een tweetal 
gevechtsvliegtuigen die als 
observator hoog boven het toneel 
vliegen. Deze toestellen kunnen ook 
worden ingezet in de CAS (Close Air 
Support) rol indien nodig. Naast 
deze drie TF’s, zijn er ook een aantal 
support onderdelen actief die een 
APROC missie begeleiden. De eerste 
is de Airborne mission Command 
post, dit is doorgaans een AEW 
vliegtuig dat de controle heeft over 
de hele operatie. Op de grond zal 
er een GBAD dreigingssimulator 
worden toegevoegd aan de cursus 
wat de training realistisch maakt. 
Op de grond zullen er drie Ground 
OPFOR (Opposition Forces) actief 
zijn rondom de landingsgebieden. 
Deze eenheden zullen het de 
extraction forces lastig maken 
tijdens de PR missie. Tijdens de 
missies zijn er in totaal drie FARP’s 
(Forward Arming and Refuelling 
Point) actief, waarbij elke TF zijn 
eigen FARP krijgt toegewezen. En 
tot slot zullen ook Intel en mentors 
actief zijn tijdens de APROC missies.

Deelnemers APROC 2018
Het merendeel van de deelnemers 
bestaat uit de zogenaamde 
Recovery Vehicles (RV) in de vorm 
van transporthelikopters. De 
Nederlandse Luchtmacht levert 
een RV in de vorm van een Chinook 
helikopter van het 298 Squadron. 
Ook Spanje levert een helikopter, 
want Ala 48 uit Cuatro-Vientos bij 
Madrid is met een AS332 Super 
Puma als RV betrokken bij de 
APROC. Ook de Franse Marine levert 
een RV tijdens de cursus. De Fransen 

doen mee met een NH90NFH 
Caiman van het 33 Flottille uit 
Lanvéoc/Poulmic. De Italiaanse 
Luchtmacht levert een HH101 
Caesar helikopter die te herkennen 
is aan zijn zwarte kleurenschema. 
Deze karakteristieke helikopter is 
van het 15° Stormo uit Gioia del 
Colle. Ook de Italiaanse Marine 
levert een UH101 Merlin als RV 
tijdens de APROC. Deze helikopter 
is van het 1° Grupelicot uit Sarzana. 
De Britse Marine vliegt mee met een 
tweetal EH101 Merlins van het 845 
NAS uit Yeovilton. De Zweedse RV 
deelname uit een UH-60 Blackhawk 
uit Linköping/Malmen. Naast deze 
RV deelnemers zijn er ook Rotary 
Wing RESCORTS (RW) betrokken bij 
de APROC. De Nederlandse RW’s 
bestaan uit een tweetal Apache 
helikopters van het 301 Squadron. 
De Polen leveren voor de RW rol een 
tweetal Mi-24 “Hind” helikopters uit 
Inowrocław mee. Tot slot zijn er uit 
Frankrijk ook nog twee AS555AN 
Fennec helikopters aanwezig in 
de RW rol uit Orange. De Fighter 
RESCORT (FW) zal bestaan uit een 
drietal EF2000 Eurofighters van het 
4° Stormo uit Grosseto. Ook vliegen 
er twee F-16’s mee uit Nederland 
vanaf vliegbasis Volkel van het 
312 Squadron. De missie wordt 
gecoördineerd door een E-3 Sentry 
van de NATO en een E-550 CAEW 
uit Italië.

Opbouw van de training
Naast al de vliegende deelnemers 
zullen er ook een vijftal Extraction 
Forces deelnemen aan de oefening. 
De militairen die de actie op de 
grond voor hun rekening zullen 
nemen zijn afkomstig uit Frankrijk, 

Groot-Brittannië, Italië, Spanje 
en Zweden. In totaal doen er aan 
deze editie van de APROC 547 
deelnemers mee, waarvan er 186 
tot het doelpubliek van de oefening 
behoord. Dit betekent dat er voor 
elke deelnemer aan de APROC 
ongeveer twee ondersteunende 
mensen beschikbaar zijn. Tijdens 
een APROC missie zal een Task 
Force een persoon of meerdere 
personen moeten redden uit 
een geïsoleerde situatie in de 
aangewezen landing zone. De 
opbouw van de training loopt 
uiteen van simpele PR missies tot 
aan complexe scenario’s waarbij 
echt oorlog wordt gevoerd. Aan 
het begin van de APROC zal de 
tegenstand minimaal zijn. Er zullen 
hooguit wat boze burgers zijn die de 
EF zullen uitjoelen bij hun extractie. 
Naarmate de cursus vordert, gaan 
deze mensen met zand gooien en 
nog later zullen gewapende burgers 
in het terrein rondlopen. Weer een 
fase later zullen er gewapende 
militairen rondlopen en uiteindelijk 
moet er een klein vijandelijk leger 
worden uitgeschakeld om de 
geïsoleerde personen te redden. 
Bij al deze scenario’s zijn er 
andere rules of engagement van 
toepassing die moeten worden 
ingeschat door de missieleiders. 
Er gelden internationaal gezien 
andere regels voor het omgaan met 
burgers of militairen. Het ter plaatse 
inschatten van de situatie is een 
belangrijk aspect van de APROC 
cursus. Alle beslissingen worden in 
de debriefing uitvoerig besproken 
na de missie en lessen worden 
geleerd uit de ervaringen die zijn 
opgedaan.
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Trainen van Task Forces
Dagelijks gaan er drie Task Forces 
op missie vanaf Gilze-Rijen. Er zijn 
in het gebied rondom Gilze-Rijen 
drie richtingen waarin gevlogen 
wordt. Deze gebieden bestaan 
uit een noordoostelijke zone, 
een zuidoostelijke zone en een 
zuidwestelijke zone die zich in 
België bevind. De noordoostelijke 
zone bestaat uit drie landings-
gebieden in Gelderland, namelijk 
de Leusderheide, het Stroezand 
en de Ederheide. In dit gebied is 
de FARP geplaats op vliegbasis 
Deelen waar de helikopters 
als onderdeel van de oefening 
dagelijks een tussenstop zullen 
maken. De zuidoostelijke zone ligt 
in de provincie Limburg. De TF’s 
zullen daar landen in de gebieden 
de Crayelheide, de Weerterheide 
en de Kruispeel. De FARP in de 
zuidoostelijke zone bevind zich 
op vliegbasis Volkel. Tot slot 
bestaat de zuidwestelijke zone in 
België uit de landingsgebieden in 
Ursel, Zoersel en Leopoldsburg. 
De FARP in dit gebied ligt op 

vliegbasis Woensdrecht. 
Tijdens de vlucht vliegen 
de helikopters een route 

waarbij ze ongeveer 200km 
zullen vliegen voordat ze aankomen 
in hun target area. Alle missies 
zouden worden gevlogen in de 
middag uren tussen 1400 uur en 
1700 uur. De drie Task Forces 
zouden dagelijks vertrekken vanaf 
Gilze-Rijen met een interval van 
20 minuten. Tijdens de APROC 
is het de bedoeling dat de Task 
Force geheel willekeurig wordt 
samengesteld. De deelnemers 
vliegen in willekeurige formaties 
met verschillende typen 
helikopters. Ook de EF’s worden 
willekeurig in de verschillende 
helikopters geplaatst. Dit betekent 
dus dat een Britse EF niet in een 
Britse helikopter wordt gezet, maar 
bijvoorbeeld in een Spaanse of 
Italiaanse helikopter.

Aan het einde van de cursus wordt 
de gehele cursus kort geëvalueerd 
en aangepast waar nodig. Voor 
deze eindevaluatie komen alle 

missiecommandanten 
bij elkaar en worden 
alle aspecten naast 

elkaar gelegd. De cursus 
wordt bij volgende edities op 
dezelfde manier aangeboden 
met de geleerde lessen uit de 
voorgaande edities. Ruim na de 
cursus, op het hoofdkwartier in 
Italië, zal de APROC nog eens 
uitgebreid geëvalueerd worden. Na 
ruim twee weken intensief trainen, 
kwam op 6 juni de APROC ten 
einde. De deelnemers zijn met deze 
intensieve cursus klaargestoomd 
voor het echte werk, waar men 
mensen die geïsoleerd zijn geraakt 
achter de linies komt recoveren. 
De Slogan van het EPRC is dus met 
recht “That Others May Live”, want 
al deze bemanningen zetten zich in 
voor de veiligheid van alle militairen 
en burgers uit de Europese Unie en 
zijn partners. Volgend jaar zal de 
APROC plaatsvinden in Spanje op 
Zaragoza en zal er weer een nieuwe 
lichting militairen worden getraind 
in het ambacht dat men Personnel 
Recovery noemt. n
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