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in de hedendaagse operationele omgeving waarin veel is 
veranderd de afgelopen paar jaren. Het boek is in het NATO 
militair Engels geschreven waarmee het de interoperabiliteit 
bevordert en het juist gebruik van de Engelse (militaire) taal 
ondersteunt. 

HB TO vormt de brug tussen de bovenliggende Doctrine Publi-
catie Landoperaties (DPLO) en het onderliggende Handboek 
Tactical Activities. Deze drie publicaties vormen samen de 
backbone voor het denken over optreden op tactisch niveau.

HB TO benadrukt de gelijktijdige uitvoering van tactische  
activiteiten in zowel de fysieke, de menselijke als de informatie- 
omgeving om effecten te creëren teneinde de militaire doelstel-
ling te bereiken. Doctrinair is hierbij het optreden in de men-

Naast de reeds bestaande publicatie over ‘Tactical activities’ 
die vooral het optreden op bataljonsniveau beschrijft, vult 
HB TO het gat van de enigszins op de achtergrond geraakte  
kennis over tactisch optreden op formatieniveau. Maar ook 
eenheden op lagere tactische niveaus moeten bekend zijn met 
de inhoud van HB TO om het eigen optreden in het hogere 
verband te kunnen begrijpen.

HB TO geeft commandanten en hun staf richting en prakti-
sche handvatten bij het plannen, voorbereiden, uitvoeren en 
evalueren van offensieve, defensieve en stabiliserende tacti-
sche operaties. Door middel van krijgshistorische voorbeelden 
aangeleverd door het NIMH en de laatste inzichten van NATO 
wordt in duidelijke figuren de lezer weer beeld en gevoel ge- 
geven bij grootschalig optreden in diverse operatiethema’s en 

Lkol b.d. John Roosken, Land Warfare Centre

De Landmacht heeft er een nieuwe doctrinepublicatie bij die relevant is voor een brede doelgroep, het Handbook Tactical 
Operations (HB TO). Tijdens de Landmachtraad van 13 november 2020 kreeg commandant Landstrijdkrachten, luitenant- 
generaal Martin Wijnen, het eerste exemplaar aangeboden uit handen van de samensteller, lkol b.d. John Roosken van  
het Land Warfare Centre (LWC). Dit vond plaats na een presentatie op 1,5 meter afstand en in de virtuele aanwezigheid  
van alle ondercommandanten.
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om er invulling aan te geven een lege 
huls blijft. Maar het blijft doctrine. Deze 
is beschrijvend van aard en niet voor-
schrijvend. 
Een toekomstig conflict of crisis zal 
nooit zo zijn zoals we die misschien nu 
verwachten. Daarom moeten we flexibel 
blijven in de toepassing van onze doc- 
trine en blijven we die continu aanpas-
sen. HB TO dwingt ons (deels) om hier 
invulling aan te geven.

HB TO boek is digitaal benaderbaar  
via het publicatieportaal. Ook zijn er 
hard copies aanwezig die verdeeld gaan 
worden over de eenheden en de ken-
niscentra.

en het Land Trainings Centre (LTC) 
besteden extra aandacht aan de intro- 
ductie en implementatie van het hand-
boek. In (loopbaan) opleidingen en staf- 
trainingen brengt het LTC de kennis 
over. Er is ondermeer een e-learning 
module gemaakt en militairen die vra-
gen hebben over de inhoud van het 
boek kunnen kijken bij de Frequently 
Asked Questions (FAQ) of krijgen per-
soonlijk antwoord.
Uiteindelijk ligt de uitdaging bij de ge-
bruiker om zich de materie eigen te 
maken en zelf conclusies (de ‘so what’) 
te trekken. Essentie is dat er voldoen-
de ‘new’ staat in het HB TO dat zonder 
geestelijke inspanning van de doelgroep 

selijke- en informatieomgeving ‘nieuw’. 
Gebruik makend van een comprehen-
sive approach worden activiteiten zo 
mogelijk uitgevoerd in samenwerking 
met joint, interagency, multinational en 
public (JIMP) partners.
Het handboek is afgestemd op de re-
cente ontwikkelingen binnen de NATO- 
doctrine. Hierdoor vervangen de joint 
functions in the land environment de 
bekende combat functions. 
Dit betekent een uitbreiding met de 

(joint) functions CIMIC en Information, 
wat goed aansluit op de eerdergenoem-
de introductie van de drie omgevingen. 
Door het adagium ‘NAVO tenzij’ vindt 
de lezer bijvoorbeeld ook nieuwe ont-
wikkelingen op het gebied van de forms 
of manoeuvre en de tactical activities 
maar ook op het gebied van termino-
logy.

Onderwerpen die in HB TO meer diep-
gang hebben gekregen zijn bijvoorbeeld: 
de frameworks, deception, riskmanage-
ment en battlespace management maar 
ook het optreden in front van de vrw, 
passage of lines en de river crossing 
operation. Medewerkers van het LWC 

Lgen Wijnen met HB TO

“Een toekomstig 
conflict of crisis 
zal nooit zo zijn zoals 
we die misschien 
nu verwachten.”


