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Juniorleadership en extreme 
omstandigheden
Het complete programma duurt ongeveer 
drie maanden en begint met een koudweer-
training bij de Noorse school voor Winter 
Warfare. Deze ligt op een kazerne ongeveer 
150 km noordelijk boven Oslo in de plaats 
Elverum. De training die wordt gevolgd is 
de Allied Officers Winter Warfare Course 
(AOWWC). Deze cursus wordt NATO-
breed georganiseerd door het Center of 
Excellence Cold Weather Operations (CoE 
CWO). In de cursus wordt een basis van 
overleven in de extreme koude omstandig-
heden aangeleerd met daarnaast een basis 
infanterie voetoptreden in het arctisch ge-
bied. Een bijkomend aspect aan deze cursus 
is dat hier aan actieve vorming wordt gedaan 
van junior leaders. De extreme weersomstan-
digheden en de bijbehorende risico’s vor-
men daar een passende leeromgeving voor. 

Verdieping in het Cis domein
Na deze zes weken durende cursus wordt 

het programma voortgezet met een verblijf 
op een kazerne in Rena, een plaats die 30 
km noordelijk ligt van Elverum. Op deze 
kazerne ligt het enige volledig beroepsbatal-
jon, alle overige Noorse eenheden werken 
nog met dienstplichtige soldaten. Dit is het 
zogenaamde Telemark bataljon. Tijdens dit 
verblijf worden diverse oriënterende werk-
bezoeken gebracht aan verschillende verbin-
dingsdienstonderdelen van de Noorse De-
fensie. Als afsluiting van de periode volgt een 
inzet in noord Noorwegen bij het Noorse 
verbindingsbataljon in Bardufoss. Met dit 
bataljon is deelgenomen aan de jaarlijkse 

warme samenwerking in koud noorwegen

Het Noors-Nederlandse Army Cooperation Initiative (ACI) programma vormt 
de kapstok voor een breed scala aan Noors-Nederlandse ‘verbinding’ activiteiten. 
De jaarlijkse Nederlandse deelname aan de Allied Officers Winter Warfare Course 
(AOWWC) is daar een voorbeeld van. Dit jaar viel de eer te beurt aan tlnt Van 
het Reve. Frank heeft als Nederlandse verbindelaar allereerst deelgenomen aan de 
AOWWC en aansluitend aan de NATO oefening Cold Response 2012. Hiermee 
treedt hij in de voetsporen van collega verbindelaren afkomstig van 43 Mechbrig 
en 11 Luchtmobiele brigade. In dit artikel een verslag in woord en beeld van de 
AOWCC 2012.

Tweede-luitenant ing. F.R. van het Reve, Operationeel Ondersteuningscommando Land 101 CIS Bataljon
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NATO oefening in dit gebied. In 2012 was 
dit de oefening Cold Response. Na deze 
oefening zit het programma erop en heb je 
de Noorse verbindingsdienst ook onder ope-
rationele omstandigheden zien optreden.

wereld erVaring
De gehele periode is een waardevolle inves-
tering voor mij en voor de verbindingsdienst. 
Het biedt ongekende mogelijkheden voor 
een actieve kruisbestuiving tussen meerdere 
ervaringswerelden. Het geeft inzage in al-
ternatieve wijzen van werken, werken met 
andere technologieën en werken onder ex-
treme omstandigheden. Dit alles biedt een 
basis voor een beter begrip en mogelijkhe-
den voor de verbreding van de internatio-
nale samenwerking.

sfeerimpressie
Soms zeggen foto’s meer dan 1000 woor-
den. Daarom bij dit artikel zeven foto’s die 
een indruk geven van de entourage van de 
Allied Officers Winter Warfare Course 2012.

Groepsfoto deelnemers Allied Officers Winter Warfare Course 2012

Schieten onder winterse omstandigheden bij verminderd zicht

Groepsonderkomen in besneeuwde omstandigheden Schieten onder winterse omstandigheden


