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Alweer een jaar voorbij, tijd voor dé synthese-oefening van de Info Ops Gp.   

De Reserve is, zoals vorige keer, verantwoordelijk 

voor de WHITE CELL, de role-play. Het scenario is 

ongeveer hetzelfde als vorig jaar, deze keer 

nemen echter ook Duitse, Deense en Nederlandse 

teams deel aan de oefening. Voor hen zijn echte 

tolken aanwezig, wat het realisme alleen maar 

ten goede komt. Vrijdag komen de deelnemers en 

role-players toe in Vlasmeer.  Veel minder comfortabel dan de K-blokken, we 

slapen met +60 man in een hangar… zzzz. Die eerste dag briefen de PLANNERS  hun teams en wordt de 

planning voor de role-play opgestart. De acteurs zelf kunnen nog niet veel doen en zijn een beetje 

teleurgesteld. Op woensdag is er DV-day (distinguished visitors), de activiteiten worden de zaterdag al 

gebrieft en geregiseerd. Dit wordt het hoogtepunt van de week, alles moet perfect verlopen!                        

Alle locaties worden verkend en het Cimic Center (CC) wordt ingericht in een leegstaand winkelpand in het 

centrum van LPB. Zondag starten de evenementen, ontmoetingen met burgerinstanties, PLAY & NO-PLAY.  

De teams worden gevolgd door een Coach, die hen begeleidt en evalueert. De evenementen volgen elkaar 

minder snel op dan vorig jaar, de teams krijgen daardoor iets meer tijd voor rapportering en voorbereiding. 

Ook in de white cell is het iets rustiger omdat veel scenes in het CC en op lokale 

marktdagen gespeeld worden. Toch is het iedere dag weer puzzelen om alle 

rollen in te vullen en het transport te regelen.  Deze keer is er iedere namiddag 

een EXCON-briefing (Exercise Control) , waar de praktische aspecten voor de 

volgende dag worden besproken, zeer nuttig. Deelname aan de CUB 

(Commanders Update Briefing) wordt beperkt gehouden. Waarschijnlijk omdat 

de akoestiek niet echt geschikt is voor een groot publiek. De reservisten 

ondersteunen mekaar optimaal, alles verloopt volgens plan. Ondertussen 

worden de vriendschapsbanden versterkt en wordt de fantasie geprikkeld. Dit zorgt voor acteerprestaties op 

niveau Hollywood! Ontmoeting met de nieuwe burgemeester van Hasselt, Imam en bezoek aan een 

asielcentrum zijn evenementen NO PLAY, met de echte personen.  Gesprekken met ‘rusthuis-directeur’, 

‘Dokters van de Wereld’ en ‘UNOCHA’ zijn PLAY  en passen in de 3 story-lines. Op de DV-day zijn de VIP’s  o.a. 

getuige van een gijzeling en een betoging. TPT’s en TCT’s (Tactical PSYOPS & CIMIC Teams) kunnen hier hun 

skills  goed demonstreren, deze keer ter ondersteuning van politie en brandweer. Alles loopt gesmeerd, die 

avond veel glimlachende gezichten bij onze chef’s… Op donderdag worden een aantal scholen bezocht en 

staat voor ieder team een ontmoeting met een ‘rebel 

leader’ op het programma. Die ontspoort en er wordt 

op hen gevuurd, TIC incident. (Troops In Contact) Dit 

neemt de stress een beetje weg, waardoor na de line-

up, genoten kan worden van een deugddoende BBQ.  

Wat waren die verse groentjes lekker… 

Het contact met onze actieve collega’s verliep nog vlotter dan vorig jaar. We voelden ons gewaardeerd, en 

kregen alle vertrouwen. Niet evident als je maar één keer per jaar samenwerkt.  

Opnieuw kreeg ik de opmerking dat role-play voor ons de ideale job is. We zagen onze eenheid van 

dichtbij aan het werk, zeer leerrijk. Het professionalisme en de inzet van alle aanwezigen was echt 

bewonderenswaardig. Ik stel voor om alle bescheidenheid te laten varen en vanaf nu onze nieuwe naam 

Ci-MEG (Civil-Military Engagement Group) met nog meer trots uit te dragen...      
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