
CIOR Milcomp 2022 (Athene, Griekenland) 

De aan de NAVO gelieerde organisatie CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de 
Réserve) organiseert jaarlijks een militaire teamcompetitie (Milcomp) voor reservisten en 
militairen in opleiding uit vele landen. De Milcomp is onderdeel van het zomercongres van de 
CIOR en CIOMR organisatie. De 2022-editie van de Milcomp vond plaats van 31 juli tot en 
met 5 augustus op de Hellenic Army Academy in Athene. Dit jaar namen de volgende landen 
deel: Nederland, Duitsland, Zweden, Verenigde Staten, Groot Brittannië, Estland, 
Denemarken, Finland, Roemenië en Zwitserland. Nederland verscheen aan de start met vier 
nationale teams (van drie personen) en drie deelnemers (reserves) binnen de samengestelde 
gemengde internationale teams. De gemengde internationale teams, die uit reservisten 
bestaat afkomstig uit verschillende landen, kennen elkaar niet en hebben van te voren ook 
nauwelijks met elkaar kunnen trainen. De Nederlandse reservisten lieten van zich horen met 
aansprekende resultaten, want zij gingen bijna allemaal naar huis met één of meerdere 
medaille(s). 

1e wedstrijddag 

De eerste wedstrijddag opende met het onderdeel internationale hindernisbaan (hiba) en 
zwemhindernisbaan, omdat het schietonderdeel was geschrapt in verband met het gevaar 
voor natuurbranden. Beide onderdelen worden als team afgelegd. Dit geeft ook de 
gelegenheid om elkaar te helpen op de hindernissen. Nederland blinkt met name uit op deze 
fysieke onderdelen. Onze teams hebben dan ook goede resultaten geboekt op beide 
onderdelen. Team NLD1 heeft op de hiba zelfs de tweede tijd gelopen (3:20.5 min) terwijl 
Jeroen op de eerste hindernis een fractuur in zijn voet opliep en ondanks dat toch nog de 
eindstreep wist te halen. Erik heeft vervolgens de plek van Jeroen ingenomen in dit team. 

2e wedstrijddag 

De tweede wedstrijddag stond in het teken van een oriëntering van circa 10 kilometer onder 
extreme weersomstandigheden: 34 graden in een ruig, heuvelachtig en droog terrein. Een 
maand eerder had in een deel van het gebied nog een heftige bosbrand plaatsgevonden. De 
teams kregen verschillende oriëntatiekaarten achter elkaar met posten die ze moesten 
aanlopen. Ook op dit onderdeel hebben de teams goed gescoord en gelukkig is iedereen 
ondanks de heftige hitte veilig teruggekomen. De deelnemers hebben genoten van de 
prachtige en bijzondere omgeving met veel hoogtemeters en de enthousiaste Griekse 
ondersteuning. Aan het einde van de oriëntatieloop stond nog het onderdeel 
handgranaatwerpen te wachten. Dat ging niet alle Nederlandse teams even goed af.  

3e wedstrijddag 

Op de derde dag stond het afstand schatten en een casus Combat Casualty Care (TCCC) in 
teamverband op het programma. Bij de TCCC hebben de teamleden gedurende 14 minuten 
de tijd om de fictieve slachtoffers te helpen volgens het MARCH-protocol om af te sluiten 
met het doorgeven van een 9-liner. Het onderdeel TCCC is uiteindelijk gewonnen door Team 
NLD1.  



4e wedstrijddag 

Op de laatste wedstrijddag stond een LOAC-toets (internationaal oorlogsrecht) op het 
programma, gevolgd door de prijsuitreiking en het galadiner. Het onderdeel LOAC is 
uiteindelijk gewonnen door Team NLD4. Bij de prijsuitreiking ging de prijs voor het 
gecombineerde onderdeel hiba en zwemhindernisbaan naar een veteranenteam van 
Duitsland (DEU3). Zij wonnen met een verschil van 2 seconden van Team NLD1. Met een 
sportief gebaar hebben zij de medailles omgehangen bij de teamleden van Team NLD 1. In 
hun speech gaven zij aan dat zij de prijs nooit hadden kunnen winnen als Jeroen de hiba niet 
met een gebroken voet had moeten lopen. 

Resultaten Nederland 

 Team NLD1 (Experienced): 1e plaats 
 Team NLD2 (Novice 1): 1e plaats 
 Team NLD3 (Novice 2): 4e plaats 
 Team NLD4 (Female): 1e plaats 
 Team INT2: 1e plaats Internationale categorie 
 Team INT3: 2e plaats Internationale categorie 
 Team INT1: 3e plaats Internationale categorie  
 Team NLD1 (Experienced): 1e plaats TCCC 
 Team NLD4 (Female): 1e plaats LOAC 


