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Legerkorpsoefening 1988 Free Lion

Na de oefeningen Big Ferro (1973), Saxon Drive
(1978) en Atlantic Lion (1983), vindt medio sep-
tember van dit jaar weer de vijfjaarlijkse oefening
van het Eerste Legerkorps plaats en wel onder de
naam Free Lion.

Voor de eenheden van het legerkorps is het oefe-
nen een essentieel onderdeel van de totale oplei-
ding, en het concentreert zich aanvankelijk voor
een belangrijk deel op het niveau van de compag-
nie of overeenkomstige eenheid. Teneinde ook de
compagnieën of overeenkomstige eenheden in on-
derling verband, gesteund door de gevechtsonder-
steuning te laten oefenen, vinden ook oefeningen
in groter verband plaats. Ten aanzien van de fre-
quentie van die oefeningen in groter verband is,
rekening houdend met het leger vormingssysteem,
met de geldende diensttijd voor dienstplichtigen,
met de roulatiefrequentie van beroepspersoneel
en met de belasting die deze oefeningen meebren-
gen, een minimale frequentie vastgesteld. Zo
wordt ieder bataljon éénmaal per jaar geoefend,
een brigade éénmaal in de drie jaar en een divisie
eens per vijf jaar.

Behalve het oefenen van de eenheden te velde
worden ook oefeningen gehouden voor de staven,
de zg. commandopostoefeningen (CPX'n). Deze
CPX'n, die vanaf het bataljonsniveau tot en met
de legerkorpsstaf ten minste eenmaal per jaar
plaatsvinden, hebben voornamelijk tot doel pro-
cedures te beoefenen waarbij de onderlinge coör-
dinatie tussen hogere en lagere eenheden, alsme-
de de samenwerking tussen eenheden/staven van
de NAVO-partners (interoperabiliteit) een voor-
name plaats innemen.

Hoe waardevol het oefenrendement van deze
CPX'n ook is, het blijft noodzakelijk periodiek het
in theorie beoefende aan de praktijk te toetsen.
Bovendien geldt voor een oefening met troepen te

velde (FTX) op legerkorpsniveau dat daarbij een-
heden/staven kunnen worden geoefend die pas
volledig aan hun trekken komen indien veel en uit-
eenlopende soorten eenheden aan een oefening
deelnemen.

Ten slotte is het uiterst nuttig de KL-bijdrage aan
de NAVO aan een periodieke oefening te onder-
werpen, teneinde de doelmatigheid van haar func-
tioneren en de effectiviteit van haar optreden te
toetsen en daarmee haar inzetbaarheid te demon-
streren. Dit laatste facet krijgt dit jaar nog een ex-
tra dimensie gelet op de aanwezigheid van een
groep waarnemers in het kader van de CVSE-ak-
koorden.

Projectorganisatie

Voortbouwende op de ervaringen, opgedaan bij
de eerder gehouden oefeningen, werd een pro-
jectteam opgericht onder leiding van een officier
uit de sectie G3. Onder dit projectteam is een aan-
tal werkgroepen gevormd met als taak de uitwer-
king van een aantal deelaspecten. Het geheel is
geplaatst onder toezicht van een stuurgroep,
waarvan de Legerkorpscommandant, de Chef Staf
en de hoofden van de Generale-Stafsecties deel
uitmaken (zie afb. 1).

In deze bijdrage zal aan de hand van onderstaande
punten een beeld worden geschetst van de belang-
rijkste aspecten van de oefening Free Lion:

— de voorbereidingen op het gebied van de oe-
fenplanning;
— de deelneming van mobilisabele eenheden;
— de deelneming van buitenlandse eenheden;
— de informatievoorziening;
— het Bezoekers- en perscentrum;
— de schadecontroleorganisatie;
— de globale opzet van de oefening. t>
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Voorbereidingen

Alvorens met de verdere uitwerking van een oefe-
ning kan worden begonnen, dient een aantal voor-
bereidingen te zijn getroffen. Daartoe behoren
o.m. het vastleggen van het te gebruiken oefenge-
bied en het bepalen van de deelneming van de ei-
gen, zowel als van de buitenlandse grote eenheden
(m.a.w. divisies, brigades). Het te gebruiken oe-
fengebied dient te worden vastgelegd bij de staf
van de Northern Army Group (Northag). Deze
staf behartigt op zijn beurt de coördinatie met het
Duitse ministerie van defensie. Zo worden ruim
tevoren de te gebruiken oefengebieden en de ge-
wenste deelneming van buitenlandse eenheden
vastgelegd.

Oefengebied

Het Duitse grondgebied is verdeeld in een aantal
oefengebieden (afb. 2); het zou logisch zijn dat
het Nederlandse legerkorps in beginsel in gebied
C oefent. Er zijn echter in overleg met de territo-
riale Duitse instanties beginselafspraken gemaakt
met betrekking tot de rustperiodes, die na de oefe-
ningen in de gebruikte gebieden in acht zullen
worden genomen. Zo geldt onder meer dat na oe-
feningen waaraan meer dan 12.000 man en 2000
rupsvoertuigen deelnemen (o.m. dus de leger-
korpsoefening) dat gebied een jaar lang niet meer
voor een dergelijke omvangrijke oefening wordt
benut. Aangezien de oefening Certain Strike in
1987 in de gebieden B en C is gehouden, werd aan
het Eerste Legerkorps gebied D als oefengebied
toegewezen.
Afb. 2 Het oefengebied (gearceerd: geen oefengebied) >•
1 natuurpark Lüneburger Heide, 2 Brits oefengebied
Soltau-Lüneburg, 3 NAVO-oefengebied Bergen-Hohne,
<—> hoofdrichting van de oefening

Kenmerken van het oefengebied

Oefengebied D wordt in het noorden begrensd
door de algemene lijn Osnabrück, het Mittelland-
kanal, (Hannover niet inbegrepen), Ütze-Gif-
horn; in het oosten door de „innerdeutsche Gren-
ze" (tot op een afstand van 5 km), in het zuiden de
algemene lijn Hamm BAB 44, Uslar, Göttingen,
Duderstedt (zie afb. 3).
Het gebied heeft een aantal noordwest-zuidoost
lopende heuvelruggen (Deister, Süntel, Ith, Harz
enz.). Het wordt doorsneden door een groot aan-
tal waterlopen (Weser, Leine, Innerste, e.a.) en
telt vele grote en kleine steden. Het gebied wordt,
overeenkomstig de wens van Wehrbereichskom-
mando (WBK) II, in de oost-westrichting benut,
hetgeen betekent dat alle heuvelruggen en water-
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Afb. 3 Het oefengebied voor Free Lion

MITTELLANDK"""' M1NDEN
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MITTELLANDKANAL /

lopen in feite dwars op de richting van de manoeu-
vre liggen. Voorts kent het gebied een groot aan-
tal beperkingen in verband met kuuroorden, wa-
terwin- en natuurbeschermingsgebieden, alsmede
de zaadveredelingsbedrijven. Het is een land-
schappelijk zeer fraai gebied.

Gelet op de mogelijkheden en beperkingen werd
voor de manoeuvre in het kader van de oefening
gekozen voor de strook Helmstedt-Hildesheim-
Hameln-Paderborn.

Deelnemende grote eenheden

Om een soepele onderlinge samenwerking en
steunverlening (interoperabiliteit) binnen North-
ag te bevorderen is overeengekomen dat de le-

Afb. 4 Hoofddoelstelling FTX Free Lion

1. Het oefenen van divisie-, brigade- en overeen-
komstige staven in de planning en uitvoering
van verschillende gevechtsvormen onder rea-
listische tijd-ruimtefactoren.

2. Onderdeelsvorming van deelnemende parate
en mobilisabele eenheden.

3. Het beoefenen van deelaspecten van vigerende
operatieplannen.

4. Het beoefenen van interoperabiliteitsaspec-
ten.

5. Het beoefenen van samenwerking van land-en
luchtstrijdkrachten.

6. Het presenteren van de Koninklijke landmacht.

gerkorpsen bij oefeningen in beginsel eenheden
uitwisselen. In dat verband is besloten dat aan de
oefening Free Lion onder meer zal worden deelge-
nomen door een Amerikaanse en een Duitse een-
heid.

Oefendoelstellingen

Uiteraard is het belangrijkste uitgangspunt voor
een oefening het vaststellen van de hoofd-oefen-
doelstellingen. Zij vormen het kader waarbinnen
het geheel wordt opgebouwd. Voor deze oefening
zijn ze geformuleerd als vermeld in afb. 4. Elk op
zich leiden zij tot een groot aantal subdoelstellin-
gen.
Het oefenen van de staven (doelstelling 1) werd
reeds besproken. Doelstelling 2 (de onderdeels-
vorming van parate en mobilisabele eenheden)
geeft het belang aan dat wordt gehecht aan het oe-
fenen van het laagste niveau: de teamvorming.
Het accent wordt hier dus mede gelegd op de aan-
dacht, die moet worden gegeven aan de opleiding
en vorming van de mobilisabele eenheden. Zeker
voor deze eenheden geldt dat een goede voorbe-
reiding noodzakelijk is om het maximale rende-
ment uit de oefening te halen.
De derde doelstelling spreekt ook voor zichzelf en
behoeft geen nadere toelichting. Het beoefenen
van interoperabiliteitsaspecten krijgt door de
deelneming van een groot aantal buitenlandse
eenheden een zeer sterk accent. >
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Afb. 5 FTX Free Lion — Blauw
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Cold-Fire en de legerkorpsoefening.
Als al deze doelstellingen worden verwezenlijkt is
dat tevens de garantie dat ook de zesde doelstel-
ling — presentatie van de Koninklijke landmacht
— op de gewenste wijze wordt gerealiseerd.

Deelneming van mobilisabele eenheden

In onderling overleg met de ondercommandanten
l Lk is de deelneming van de mobilisabele eenhe-
den als volgt vastgesteld:

— een tankbataljon;
— twee afdelingen artillerie Ml 14*;
— een afdeling artillerie Ml 10*;
— een geniebataljon;
— de staf van een geniebataljon;
— een vouwbrugcompagnie;
— het mobilisabele deel van de Vaste-Oever-
brugcompagnie;
— drie rayon verbindingscompagnieën;
— een eskadron Koninklijke marechaussee;
— een Legerkorpsverzorgingsbataljon (stafdeta-
chement, bevoorradings- en herstelcompagnie);
— een materieelverzorgingsbataljon (stafdeta-
chement, een materieelbevoorradings- en een le-
gerkorpsherstelcompagnie);
— het stafdetachement van een aanvullings-
plaatsbataljon;

* Deze eenheden nemen deel zonder hun geschut doch overi-
gens compleet; d.w.z. dat alle technische en tactische procedu-
res kunnen worden beoefend, met uitzondering van het uit-
brengen van vuur (dat personeel wordt dan ook niet opgeroe-
pen).

— een squadron lichte vliegtuigen.

Daarbij kwam nog dat Commandant l Legerkorps
heeft bepaald dat de mobilisabele aanvullingen
van de parate deelnemende eenheden dienden te
worden opgeroepen, én dat de functies die bij de
parate eenheden in oorlogstijd door mobilisabel
personeel worden vervuld gedurende deze oefe-
ning eveneens door dat mobilisabele personeel be-
horen te worden vervuld. Een en ander betekent
een deelneming van ongeveer 6000 man mobilisa-
bel personeel.
Om de hiervoor nodige voorbereidingen op goede
wijze te kunnen vervullen werd een aparte werk-
groep mobilisabele eenheden ingesteld. Deze
heeft zich o.m. beziggehouden met de toe te wij-
zen vredeslokaties, de planning van opkomst- en
afwikkelingsprocedures, de opleidings- en vor-
mingsprogramma's, e.d. Dankzij de uitstekende
samenwerking met de sectie Mobilisatievoorbe-
reiding van het Nationaal Territoriaal Comman-
do, het Commando Herhalingsoefeningen, het
Korps Mobiele Colonnes en de niet aflatende
steun en inventiviteit van alle betrokkenen is op
dit gebied goede voortgang geboekt.

Deelneming van buitenlandse eenheden

Bij oefeningen van enige omvang (brigadegeleide
bataljonsoefeningen en groter) wordt binnen de
Northern Army Group principieel de interopera-
biliteit als oefendoelstelling opgenomen. Dat is
het gevolg van de standaardprocedure om bij deze
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Afb. 6 FTX Free Lion — Groen
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oefeningen zo enigszins mogelijk buitenlandse
deelneming te plannen. Bij een oefening op leger-
korpsniveau is een dergelijke deelneming uiter-
aard van enige omvang. Bij de oefening Free Lion
is de volgende buitenlandse deelneming voorzien.
Bij l Divisie ,,7 December" (Blauw): een Duitse
pantserinfanteriebrigade en zestien antitankheli-
kopters (afb. 5); bij 4 Divisie (Groen): een Ameri-
kaanse pantserbrigade, een Duits verkenningsba-
taljon, een Brits infanteriebataljon (luchtmobiel),
een Brits antitanksquadron (afb. 6). Voorts hou-
den beide divisies rekening met de inzet van een
Duits parabataljon. Ten slotte is voor beide divi-
sies een eov-eenheid van compagniessterkte ge-
formeerd, waarbij aan de zijde van l Divisie
versterking is ingedeeld uit een Duitse Eloka-com-
pagnie; bij 4 Divisie is de versterking afkomstig
van een Brits verbindingsregiment. Alle eenheden
worden bovendien voorzien van eigen scheids-
rechters. De inzet van deze eenheden in het ver-
band van een Nederlandse divisie veroorzaakt een
acute behoefte aan coördinatie. De hieruit voort-
vloeiende contacten op het gebied van afstemming
van procedures, tactiek, logistieke ondersteuning
enz. zijn een vorm van interoperabiliteitsbeoefe-
ning die reeds ver voor de oefening de realisering
van die doelstelling zeer nabij komt.

Informatievoorziening

Voorafgaande aan de oefening

Binnen de Duitse territoriale militaire organisatie

is het Wehrbereichskommando II aangewezen als
gesprekspartner voor l (NL) Legerkorps. Voor
deze oefening werd binnen de staf van dat Kom-
mando een projectofficier uit de sectie G3 aange-
wezen, die optreedt als intermediair voor alle za-
ken die door tussenkomst van, of in samenwerking
met, WBK II dienen te gebeuren.
Behalve de normale aanmelding van de oefenin-
gen die in de Bondsrepubliek worden gehouden
dient een groot aantal instanties te worden geïn-
formeerd omtrent opzet, verloop, schadeaspecten
e.d. Daarvoor is sedert 1986 een formele regeling
getroffen, die erin voorziet dat zowel op het ni-
veau van Landesregierung, Bezirk- en Kreisbestu-
ren, alsmede de militaire evenknieën van deze in-
stanties, resp. WBK, VBK en VKK, achtereen-
volgens en, in tijd gezien, juist geprogrammeerde
briefings plaatsvinden. In de maand augustus die-
nen dan nog drie voordrachten te worden ver-
zorgd voor de bevolking, waar dan vertegenwoor-
digers van landbouw-, milieuorganisaties e.d.
worden voorgelicht. Deze briefings worden steeds
gevolgd door een persconferentie voor de lokale
pers.
Voorts dienen ook de minister van defensie, de
Defensieraad, de Bevelhebber der landstrijd-
krachten, de ondercommandanten van BLS, de
ondercommandanten van Commandant l Leger-
korps, ComNorthag, 2ATAF en de commandan-
ten van de deelnemende NATO-eenheden te wor-
den geïnformeerd.

Een geheel andere serie informatiebriefings vindt
plaats voor de deelnemende hulpleiders, voor de
schadeorganisatie, voor het personeel van het Be-
zoekers- en perscentrum (BPC) en ten slotte ook
voor de te oefenen eenheden. Dat deze briefings
niet allemaal door de projectofficier of zijn team
worden gehouden spreekt vanzelf. Deelnemers
vallen onder de competentie van hun commandan-
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ten, schadeorganisatie en BPC vallen onder de
verantwoordelijkheid van hun chefs. De hulplei-
dersorganisatie is echter voor rekening van de pro-
jectofficier en Staf Eerste Legerkorps.

Ten slotte zal ook de informatie van de pers de vol-
le aandacht dienen te krijgen. Met medewerking
van de Directie Voorlichting zal door de Leger-
korpscommandant, de projectofficier en het hoofd
van de sectie Voorlichting van de Legerkorpsstaf
de informatie aan de media op de gebruikelijke
wijze worden verstrekt (persconferentie(s)). Ook
hier geldt dat tijdige en adequate informatie in het
belang is van een goed beeld over de oefening.

Tijdens de oefening

Tijdens de oefening vindt de informatievoorzie-
ning plaats via het perscentrum, dat zich in de on-
middellijke nabijheid bevindt van de Leidersstaf-
lokatie in Stadtoldendorf. In nauwe samenwer-
king met de Presse-Offizier van WBK II wordt de
informatievoorziening van de betrokken Duitse
bevolking geregeld. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van „Lautsprecher-Trupps", te versprei-
den vlugschriften, en communiqués via de media.
Uiteraard wordt hier ook de informatie aan de
pers geregeld, maar dit aspect valt geheel onder de
competentie van het perscentrum.

Bezoekers- en perscentrum

Het is een goed gebruik dat bij oefeningen van
deze omvang een Bezoekers- en perscentrum
(BPC) wordt ingesteld, dat de Leidersstaf ontlast
van alle activiteiten, die deze — overigens zeer be-
langrijke — nevenaspecten meebrengen; zeer be-
langrijk, want de bezoeker neemt een indruk mee
van alles wat hij van l Legerkorps heeft ervaren
en zal die indruk ook weer uitdragen. Voor de pers
is de berichtgeving over de oefening zelfs het voor-
naamste doel van het bezoek.
Om de stroom van bezoekers een goed op elkaar
afgestemd programma te kunnen bieden en om te
bereiken dat men inderdaad een goed verlopende
actie kan zien en niet onnodig door het oefenge-
bied rijdt op zoek naar de acties, heeft Comman-
dant l Legerkorps besloten het Bezoekers- en
perscentrum bij deze oefening tevens te belas-
ten met het houden van een instructieve verdedi-

gingsoefening op het reeds ter beschikking staan-
de oefenterrein Sennelager. Commandant 43
Pantserinfanteriebrigade werd belast met de or-
ganisatie en voorbereiding van het geheel. De
nieuwe verdedigingsdoctrine, waarmee zowel
troep als commandanten zich inmiddels vertrouwd
hebben gemaakt, leent zich zeer goed voor een
dergelijke oefening. Uit het oogpunt van presen-
tatie van de Koninklijke landmacht — één van de'
hoofddoelstellingen van Free Lion — is een opzet
gekozen die een juiste indruk verschaft over de or-
ganisatie, de werkwijze en de moderne gevechts-
voering van de eenheden binnen brigadeverband.
Nieuw ingevoerde, resp. op korte termijn in te
voeren, (opleidingshulp)middelen maken deel uit
van de presentatie.

Het Bezoekers- en perscentrum voor Free Lion
zal als volgt optreden. In Stadtoldendorf (tevens
de lokatie waar de Leidersstaf zal worden onder-
gebracht) zullen het VIP-Bezoekerscentrum en,
fysiek daarvan gescheiden, het Perscentrum wor-
den ingericht. In Sennelager zal het Bezoekers-
centrum worden ingericht.

Schadecontroleorganisatie

Schadecontrole bestaat uit schadepreventie, scha-
deopsporing/melding en schadebestrijding/ver-
goeding. Schadepreventie is weliswaar niet het
spectaculairste maar, gerekend naar de deelne-
mers aan de oefening, wel een zeer belangrijk fa-
cet. Daaraan wordt dan ook veel aandacht be-
steed. Zo zal op de kaart 1:50.000 van het oefen-
gebied een opdruk worden aangebracht met de
beperkingen van het gebied. De verspreiding van
die kaart is zodanig dat per voertuig een set aan-
wezig zal zijn. In het informatieboekje, dat aan
alle deelnemers wordt uitgereikt, zullen gedrags-
regels voor deelnemers en in het bijzonder voor
chauffeurs worden opgenomen. Ten slotte zullen
alle commandanten in de mondelinge informatie
aan hun onderdeel aandacht besteden aan dit as-
pect waarbij het gebruik van een videoband of in-
structiefilm over schadepreventie zal worden ge-
stimuleerd.

Organisatie en werkwijze

In eerste instantie zullen alle deelnemende eenhe-
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den op bataljonsniveau een schademeldingsteam
instellen. Op brigadeniveau zullen schadeliaison-
teams worden opgericht, bestaande uit een offi-
cier, een onderofficier en een chauffeur. Door
zorg van 101 Geniegevechtsgroep/41 Geniebatal-
jon zullen zes regionale schadecontrolecellen wor-
den opgezet; deze beschikken over een adminis-
tratief apparaat, en hebben een beperkte genie-
wegonderhoudscapaciteit alsmede een (aantal)
veegmachine(s) ter beschikking. Voorts beschikt
zo'n regionale cel over tien schadezoekteams, die
een zelfde sterkte hebben als de meldings/liaison-
teams.
Ten slotte wordt het geheel overzien en gecoördi-
neerd door de centrale schadecoördinatiecel. Dat
zich in deze organisatie een groot aantal meldin-
gen en schadeprocedures afspeelt moge duidelijk
zijn. Vanuit deze centrale organisatie regelt de
schadecommissaris Krijgsmacht ook de financiële
afwikkeling.

Globaal oefenverloop

Uiteraard behoort de inhoud van de oefening voor
de spelers zoveel mogelijk een verrassing te blij-
ven. De bevelsuitgifte aan Blauw en Groen heeft
in april plaatsgevonden en is gevolgd door uitge-
breide verkenningen tot op het laagste niveau tij-
dens de verkenningsoefening Lion Trek.
Globaal voorziet het oefenschema in de volgende
activiteiten. In de week van 12 tot 17 september
zullen Leidersstaf, BPC en Damcon zich gereed
maken voor de werkzaamheden in hun respectie-
ve lokaties. De 101 Verbindingsgroep houdt een
groepsoefening Signal Free, en het Legerkorps
Logistiek Commando zal een opbouwoperatie uit-
voeren om de logistieke ondersteuning van meet
af aan op peil te hebben.

Vanaf 15 september zullen de verplaatsingen en
de voorbereidingen daartoe beginnen. De wég-
verplaatsingen zullen als vredesoperatie worden
uitgevoerd, waarbij met 104 Verkenningsbataljon
ervaring zal worden opgedaan met een door de ge-
hele eenheid uit te voeren verplaatsing over de
weg. Een begeleidend team van DPKL/gedrags-
wetenschappen zal de eenheid volgen en over de
consequenties rapporteren. De treinverplaatsing
zal eveneens worden aangegrepen om meer erva-
ring op te doen met het geïmproviseerd afladen

van rupsvoertuigen met behulp van mobiele kop-
ladingen.

Na aankomst in het oefengebied zullen de oefe-
nende eenheden in een verzamelgebied worden
ondergebracht, waar de laatste gevechtsvoorbe-
reidingen worden getroffen, verkenningen wor-
den afgerond en voorbereidende werkzaamheden
worden uitgevoerd voor de komende acties (gra-
ven van opstellingen, leggen van hindernissen
e.d.). Door de Groene partij (4 Divisie) zal dan
vervolgens het aanvallende gevecht worden ge-
voerd, terwijl de Blauwe partij (l Divisie ,,7 De-
cember") het verdedigende gevecht zal voeren
met inbegrip van het voeren van het vertragende
gevecht tot de voorste rand van het Blauwe weer-
standsgebied. Gelet op de waterhindernissen in
het gebied zal Groen daarbij rekening moeten
houden met het overwinnen van de Leine en de
Weser, en Blauw dient zich bij het voeren van de
verdedigende/vertragende gevechten te realiseren
dat, behalve het uitbuiten van deze hindernissen,
ook de achterwaartse overschrijding ervan voort-
durend zal moeten worden veilig gesteld. Voor de
genie is er een aantal prima mogelijkheden om het
nieuwe brugslagmaterieel te benutten (vouwbrug-
en vaste-oeverbrugmaterieel). Een aantal pantser-
infanteriebataljons zal de kans krijgen de (weer)
aangeschafte aanvalsboten in te zetten.
Gevoegd bij het feit dat beide partijen van huis uit
de beschikking hebben over antitankhelikopters
en zullen worden geconfronteerd met de inzet van
luchtmobiele eenheden zal deze oefening een
groot aantal zeer interessante aspecten hebben.

Samenvattend mag worden gesteld dat de oefe-
ning Free Lion, waarbij twee eigen divisiestaven,
drie eigen brigades en een groot aantal leger-
korpseenheden, te zamen met een groot en geva-
rieerd aantal buitenlandse eenheden, door het
legerkorps worden geoefend, een unieke gele-
genheid biedt om de inzetbaarheid van l Leger-
korps in NAVO-verband te demonstreren. Bij de
voorbereidingen, die aanvankelijk door de projec-
torganisatie alleen werden getroffen, zijn succes-
sievelijk spelers en hulpleiders steeds meer be-
trokken. Met name gold dit de voorbereidende
CPX Little Lion en de verkenningen voor de oefe-
ning Free Lion die in april hebben plaatsgevonden.
De noodzakelijke coördinatie en de onderlinge af-
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stemming van de procedures (interoperabiliteit)
tussen de eigen en de buitenlandse deelnemende
eenheden heeft daarbij een formidabele injectie
gekregen.

Slot

Mede als gevolg van de CPX Little Lion en de ver-
kenningsoefening Lion Trek is binnen het Eerste
Legerkorps de aandacht volledig gericht op de oe-

fening Free Lion. De daarin aan de spelers van
Blauw en Groen in het kader van de uitgegeven
operatiebevelen opgedragen taken zijn, gelet op
specifieke problemen die zich in het beschikbare
oefengebied zullen voordoen, niet eenvoudig,
maar met de te verwachten inzet, inventiviteit en
het professionalisme van alle deelnemers zal de
oefening Free Lion een uitstekende indruk kun-
nen bieden van de Koninklijke landmacht in het
algemeen en van het Eerste Legerkorps in het bij-
zonder.

U bent actief dienend officier van KL of KLu,
maar gaat binnenkort de dienst verlaten.

U wilt echter wél graag maandelijks de Militaire Spectator blijven ontvangen?
Dat kan: als lid van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap

(contributie f 30,- per jaar; buitenland f 40,-) vindt u hem iedere maand in de bus, en
tevens viermaal per jaar „Mars in Cathedra".

Meld u als lid bij de secretaris: Denijsstraat 135, 2551 HJ Den Haag.
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