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SITUATION REPORT 
 
 
DATUM  : 041530 OKT 20 
 
Evenement  : 2020 LSC 
 
Eenheid : CIOR MILCOMP 
 
Steller   : KAPTMARNS (R) mr. M.J.C. Veerman 
 
Onderwerp  : verslag workshops periode 28SEP2020 t/m 30 SEP2020 
 

1. Samenvatting huidige status: 
De grootste jaarvergadering van CIOR wordt elke zomer in een ander land 
gehouden en wordt elk jaar door een ander lid van CIOR georganiseerd. Tijdens 
het zomercongres wordt gebruikelijk ook de CIOR Militaire Competitie 
gehouden. In 2020 is het congres kleiner en later dan normaal vanwege Covid-
19. Het 2020 Late Summer Congress (LSC) is georganiseerd door Estland in de 
hoofdstad Tallinn. Op 28, 29 en 30 september 2020 hebben virtuele workshops 
plaatsgevonden van de CIOR Milcomp. Deze workshops vonden dagelijks 
plaats van 16:00 uur tot en met 18:00 uur (CEST). Hieronder een beknopt 
verslag van de workshops met daarin de highlights (actueel en vooruitblik) en 
welke elementen relevant zijn voor NLD-reservisten. De agenda is vooraf door 
de secretary beschikbaar gesteld, maar is tijdens workshop 1 aangepast.  
 
Item 1b) Hosting a MILCOMP – How to stage a competition guide 
LtCol Antonio behandelde dit agendapunt. Hij is de TD voor de komende 
Milcomp in Griekenland. Hij verwees hierbij naar twee relevante documenten: de 
laatste versie van permanent regulations (March 2020) en How to stage a 
competion. Dit laatste document is tijdens de workshop behandeld. 
Uitgangspunt van het committee voor de periode voor het houden van een 
Milcomp is minimaal 8 a 9 dagen. Naar mijn mening zou dit maximaal 7 dagen 
moeten bedragen inclusief reisdagen (tenzij de Milcomp plaatsvindt in een land 
buiten Europa). Ik zal hierover met de NLD-reservisten in discussie gaan. 
Volgens het document is het aantal deelnemers van een Milcomp sterk 
afhankelijk van de locatie van de competitie, het nationale budget en het 
reservistensysteem. Ik vraag mij af of deze constatering is gebaseerd op feiten 
of op basis van veronderstellingen (eg. op basis van een enquete). Ik zal 
hierover vooraf aan de MWM vragen over stellen. In het document is een 
overzicht opgenomen van competities over de periode 2007 tot en met 2019 met 
daarbij o. het aantal deelnemende teams en landen. De laatste 10 jaar is het 
aantal deelnemende teams en landen gedaald. Ik zal hierover vooraf aan de 
MWM vragen stellen. 
 
Item 1d) Hosting a MILCOMP – Orientating (reflections by TD’s) 
Maj Kim behandelde dit angendapunt. Tijdens de workshop werden de 
uitgangspunten van de MOM behandeld. Met name werden aandachtspunten en 
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tips gedeeld met Maj Vakis van Griekenland. Als aandachtspunten werden o.a. 
genoemd; transport, wachttijd, veiligheid (weersomstandigheden), wapens, 
aantal militairy skills (minimaal 2), etc. Maj Vakis gaf aan te denken aan het 
opnemen van de klimtoren in de MOM. In de permanent regulations (March 
2020) zijn aanpassingen gemaakt met betrekking tot kleding en schoeisel tijdens 
de MOM. Het document permanent regulations (March 2020) en de betreffende 
bijlagen (appendix 6b en 7) gedeeld met de NL-Milcompstaff. Tijdens de MWM 
zal discussie gevoerd worden over het meenemen van een mobiele telefoon (in 
een gesloten envelop) tijdens de MOM voor noodsituaties.  
 
Item 1d) Hosting a MILCOMP – Schieten (reflections by TD’s) 
Hierbij ging de discussie met name tussen de TD’s en Maj Vakis. De schietproef 
zal in Griekenland plaatsvinden op een open buitenbaan. Er is geen electronisch 
systeem beschikbaar. Het is nog niet zeker voor welk standaard geweer door 
Griekenland gekozen gaat worden. Bij het pistoolschieten is gekozen voor de 
Glock19. De schietbaan bevindt zich op 3km van de kazerne.  
 
Item 1d) Hosting a MILCOMP – Hindernisbaan (reflections by TD’s) 
Hierbij ging de discussie met name tussen de TD’s en Maj Vakis. De 
hindernisproef zal plaatsvinden op een nieuwe betonnen NAVO standaard 
hindernisbaan. 
 
Item 1d) Hosting a MILCOMP – Zwemproef (reflections by TD’s) 
Hierbij ging de discussie met name tussen de TD’s en Maj Vakis. De zwemproef 
zal plaatsvinden in een olympische zwembad (50m).  
 
Item 2a) Hosting a MILCOMP – Lessons Learned (Estonia 2019) 
Maj André behandelde dit agendapunt. Tijdens de workshop werden de min- en 
pluspunten van de competitie in Estland behandeld. Eindconclusie is dat er te 
weinig vrijwilligers beschikbaar waren om tijdens de competitie te helpen.  
 
Item 2b) Status of the 2021 MILCOMP Preparations – Athens, Greece 
Maj Vakis behandelde dit agendapunt middels een presentatie. Hij is de Director 
of Competition van Griekenland. De competitie vindt plaats tussen 30 juli en 7 
augustus 2021 op en nabij de Hellenic Army Academy in Vari (circa 35km ten 
zuiden van Athene). Alle proeven vinden plaats op of nabij de kazerne. De 
onderkomens zullen op korte termijn worden verbouwd (geen airconditioning 
aanwezig). Griekenland is reeds ver gevorderd met de voorbereidingen.  
 
Item 2c) MILCOMP Safety Plans / Risk Assessment 
Capt Grant behandelde dit agendapunt. Capt Grant heeft een concept Safety 
Plan / Risk Assessment opgesteld naar voorbeeld van het veiligheidsplan van 
de AVRM. Dit document dient als aanvulling op het document How to stage a 
competition guide als hulpmiddel voor het organiserend land. 
 
Item 3a) Planning and Staging a CCC Competition 
Col Walter behandelde dit agendapunt met behulp van een presentatie. Tijdens 
de MWM zal een discussie gevoerd worden over de benodigde hulpmiddelen. 
Dit om kosten van het gastland te beperken.  
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2. Afgelopen periode: 

a. Werkzaamheden uitgevoerd: 
 22092020, groepsoverleg. 
 28092020, workshop 1. 
 29092020, workshop 2. 
 29092020, groepsoverleg. 
 30092020, workshop 3. 
 01102020, groepsoverleg. 

 
b. Resultaten behaald: 

 Contact gelegd met diverse stakeholders van de CIOR Milcomp (eg. 
lijst met contactgegevens) 

 Inzicht gekregen in CIOR Milcomp organisatie 
 Documenten ontvangen: permanent regulations (March 2020), CIOR 

Milcomp - How to stage a competition, safety plan/risk assessment 
document (draft September 2020), After Action Report – CIOR 
MILCOMP 2019 

 
3. Volgende periode: 

a. Werkzaamheden uit te voeren: 
 Presentaties workshop opvragen bij CAPT Grant 
 Vragen opstellen voor de Mid Winter Meeting (MWM) in februari 2021 

(doelstelling, reden minder deelnemende teams/landen, 
hervormingsmaatregelen, etc.) 

 Deelname aan de MWM in februari 2021 
 
b. Te behalen resultaten: 

 Contact leggen en onderhouden met diverse stakeholders 
 Vereenvoudig de Milcomp naar een moderne, flexibele vorm 
 Deelname CIOR Milcomp aantrekkelijker maken voor landen en teams 
 Grotere deelname NLD-reservisten aan CIOR Milcomp tegen een 

lagere trainingsarbeid (lager budget) 
 NLD-reservisten internationale ervaring laten opdoen 
 NLD-reservisten internationale netwerk laten opbouwen 
 Meer participatie en bewustwording van NLD-reservisten CIOR 

 
4. Samenwerking met KVNRO: 

 Samenwerking van de CIOR-stuurgroep vanuit KVNRO met het CIOR 
Milcomp team is momenteel heel actief. Met de aantreding van het nieuwe 
KVNRO bestuur dient deze samenwerking te worden doorgezet.  

 
5. Samenwerking met CIOR Milcomp comittee: 

 Wat mij opviel is dat aan de workshops weinig (gemiddeld 12) deelnemers 
deel namen. Een substantieel deel van de deelnemers aan de workshops 
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bestond uit de chairman, secretary en technical jury (3). Daarnaast lieten 
een hoop landen verstek gaan, waarvan een deel zich had afgemeld bij de 
secretary, maar waarvan het grootste deel niets van zich had laten horen. 
De landen waarvan de HoD deelnam aan de workshops waren: NL, VS, 
RO, DE, FI, BE, EE en GR.  

 
6. Benodigde additionele expertise: 

 N/A 
 

7. Eventuele risico’s: 
 N/A 
 

8. Belemmeringen: 
 N/A 
 

9. Registratie uren: 
 Declaratie uren via DIDO bij eigen eenheid 

 
 


