
                                                                         

Verslag van het MILCOMP van 16.07.2021 – 17.07.2021 
Als onderdeel van het CIOR Summer Congress  
 

Tijdens het CIOR zomercongres wordt gebruikelijk de CIOR Militaire Competitie (CIOR MilComp) 
gehouden. Door het, wederom vanwege COVID, geannuleerde fysieke zomercongres in Athene, 
Griekenland, stelde het MilComp Committee medio mei 2021 voor om door de deelnemende landen 
fysieke trainingen en wedstrijden te laten organiseren om de veerkracht en zichtbaarheid van 
MilComp-atleten en de bereidheid om te trainen te demonstreren door middel van het maken van 
een video of verslag.  
 

De watersnoodramp in Limburg reduceerde deelname aan de wedstrijden 
Op basis van bovenstaand kader heeft de Nederlandse MilComp staff op 16 en 17 juli een informele 
nationale wedstrijd georganiseerd. Door diverse omstandigheden konden veel deelnemers op het 
laatste moment niet deelnemen aan de wedstrijd (ook als gevolg van andere militaire inzet zoals de 
watersnoodramp in Limburg). Uiteindelijk hebben 1 dames team en 1 heren team aan de wedstrijd 
meegedaan. In teams van 3 personen werd deelgenomen aan de volgende onderdelen:  
• Internationale hindernisbaan (500 meter, 20 hindernissen) in militair tenue. 
• Zwemhindernisbaan (50 meter, 5 hindernissen) in militair tenue, zonder schoeisel. 
• (Tactical) Combat Casualty Care-test. Deze werd individueel afgenomen door Walter Henny. 
• Oriëntering in militair tenue: parcours van 7-8 km met verschillende kaarten. In de 
oriëntering waren opgenomen mapreading en afstandsschatten alsmede handgranaatwerpen en een 
test in internationaal humanitair recht (LOAC). 
 

Video van de activiteiten is beschikbaar via facebook 
Van de wedstrijd is een video gemaakt die gedeeld is met de andere deelnemende landen.  

Tijdens de wedstrijd volgde een defensiefotograaf een van de deelnemers (Evelien). Dit is gedeeld 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=180776257417571&id=100064555934837). 

 
We zoeken nog enthousiaste en fitte collega´s 
Mocht je interesse hebben, wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en fitte collega reservisten van 
alle krijgsmachtonderdelen en militairen in opleiding aan de NLDA. Voor meer informatie en 
aanmelden, zie www.cior.nl. In oktober beginnen we met het nieuwe seizoen. 

 

KAPTMARNS Marco Veerman 


