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VOORWOORD 

1. Doel. Doel van het handboek Cypru is algemene infor
matie te verschaffen die van belang is voor het werken en 
het verblijf van de Nederlandse militair op Cyprus. 

2. De situatie op Cyprus is aan veranderingen onderhevig. 
Daarvoor zal het handboek periodiek worden bijge teld. 
Wijziging, bladen worden niet uitgegeven. 

3. Het handboek treedt niet in de plaats van (delen van) 
bestaande voor chnften. 

4. Commentaar ugge, ties en aanvullingen kunnen wor
den ingediend biJ. 

Operationele Staf BLS 
Bu1eau Communicatie 
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1 CYPRUS 

1.1 ALGEMEEN 

Het eiland Cyprus ligt in het noordoo telijk deel van de 
Middellandse Zee, op ongeveer 70 km ten zuiden van 
Turkije en ongeveer 100 km ten we~ten van Syrië. Nicosia, 
de hoofdstad, heeft ruim 250.000 inwoner . Het eiland is 
verdeeld in een Grieks-Cypriotisch deel (59% van het grond
gebied) en een Turks-Cyprioti~ch deel (37% van het grond
gebied). Beide delen worden van elkaar ge. chetden door een 
VN-bufferzone ( 4% ). 
Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk twee militaire 
bases: de WSBA en de ESBA (We tem- en Ea tem 
Sovereign Base). Deze ba es zijn nog teed~ Brits grondge
bied. Op de WSBA liggen de plaatsen Episkopi en A~rotin. 
Op het terrein van de ESBA ligt de plaa~s Dhe.~eha. Op 
beide bases i een infanteriebataljon aanwezig en ZIJn er er
bindingstroepen en logi tieke eenheden. De R?yal Air Force 
(RAF) is ook op beide bases \' erteg~n~o rd1gd. Zowel_ de 
WSBA als de ESBA heeft de beschtkking over een vlieg-
veld. 

De Cypriotische bevolki~? bes~aat uit ongevee: 850.000. per-
Van dit aantal ztJn zo n 650.000 personen Gnek~-sonen. ' T k c · 

Cypriotisch. De rest wordt gevormd doo~ ~e u~.· s- cfPr~o-
tischc minderheid. De belangrijkste rehg1e ZIJ~. n~ s-
011hodox (78%) en de Islam ( 18o/~ !· De voertalen ZIJn Gneks 
en Turks. De Engelse taal wordt btJna overal gesprok.en. 

0 het eiland worden twee valuta. g~voerd. Op het Griek,
p · · . h deel de Griek -Cypnott- che pond en op hL't Cypnottsc · 0 · Ik 

Turks-Cypriotisch deel de Turkse Lt~a. e w~~sL' 11 0l: r. ' · 1 Cypriotische pond t 3.86 ( wts~t.: 1\0L'r. bedraaot voor J .l 

17 
_ 8~ ]998). Voor 100 Turkse Lira bedraagt (Je tcgt.:n\\ aarul' 

f 0,0009 (wi selkoers van 17-8-1998). 
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Nn'#Awel de eilandbevolking al sind het jaar 2000 v. Chr. 
~ ... •a-uegend etni l:h Grieks i . heeft het vanwege de ed

ldige aan zi h 1d an bezettingsmachten aan allerlei 
buitenland e in l den blootge taan. Na konere en langere 
periode van overh er ing. door bijvoorbeeld de Perzen. de 
Romeinen en de Venetianen, werd Cyprus in 1571 vanuit 
het Ottomaanse Rijk binnengevallen. Deze Turkse bezet
ting duurde tot 1878. De huidige generatie Turk~-Cyprioten 
tarnt rechtstreeks af van de groep Turk e kolonisten die in 

de periode 1571-1878 over het eiland heerste. 
Vanaf 1878 kwam Cyprus, als onderdeel van een af. praak 
tu en de Turkse Sultan en Engeland. onder Brit~ be ~tuur te 
taan. Formeel bleef het eiland echter deel uitn1aken van 

het Ottomaanse Rijk. Toen Turkije in de Eerste 
Wereldoorlog ( 1914-1918) de zijde van Duitsland koos. 
zagen de Engelsen in 1914 hun kans schoon: zij verklaar
den de Turken de oorlog en annexeerden Cypru~. Turkije 
ondertekende in 1923 het Verdrag van Lausanne. Daarmee 
droeg zij haar territoriale en bestuurlijke aanspraken op 
Cyprus officieel over aan de Engelsen. Daardoor werd 
Cypru in 1925 een Britse kroonkolonie. 

Dosis 
Vanaf de jaren dertig waren op het eiland groeperingen van 
Grieks-Cypriotische nationalisten politiek actief. Ze verzet-

zich tegen de Engelse koloniale overheersing en waren 
voorstander van de zogenaamde enosis: de staatkundige 

wording van Cyprus met Griekenland. Begin jaren vijf
de druk van deze groeperingen op de Engelse auto

c,~tlllten toe. Ze werden gesteund door de Grieks-Orthodoxe 
~eJII!lla · het algemeen en aartsbisschop Makarios in het bij

Maar de Engelsen wilden van geen wijken weten. 
~111!1nll w voor de Britten namelijk het belangrijkste stra-
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tegi Lhe . teunpunt in het Midden-Oo ten geworden. Dat 
konden ze niet zomaar opgegeven. ~ 
Vanwege de Engel. e weer pannigheid radicali eerde in de 
loop van de jaren vijftig een deel van de Griek -
Cyprioti:-che nationali ten. Ze organiseerden zich in de 
EOKA (Nationale Organi atie van Cyprioti. Lhe trijden.; . 
Onder leiding van generaal George Griva begonn n ze 
vanaf 1955 een guerrilla tegen de Brit~e gezaghebber om 
de eno is te rea]i eren. 
Tegelijkertijd werd Turkije ..,leed bezorgder. Zij wa bang 
dat Cypru na het eventuele vertrek van de Engeben Grieks 
grondgebied zou worden. Dit zou niet alleen de Turk:-.e 
minderheid op het eiland er11stig in de verdrukking bren
gen. maar ook de stabiliteit in de regio kunnen vt:rstoren. 

Taksim 
Daarom poorde Turkije de Turks-Cyprioten aan tot_ tak
sim: de Turk, -Cyprioti che afsplitsing van het Gnekse 
volk deel en aansluiting (op een eigen ·tuk van het eiland) 
bij Turkije. Toen de EOKA v~rvolgens haar strijd _opvoerde 
en ook de spanning tus. en Gneks- en Turk~-Cypnot.~n tot:
nam. Lagen de Engelsen in dat ?et _niet langer mogt:hJk was 
Cyprus zijn recht op zelfbeschtkkmg te ont~eggen .. Op 16 
au<rustus 1960 stonden zij 97.1 % van het etland at aan de 
on:nwnkelijke Republiek van Cyprus. Het r~sterende 
orondoebied bleef in de vorm \an twee Sovertign Ba e 
Areas 

0

(SBA '") voor militaire dodeinden in EngelsL han-

den. 

Grondwet . 
d "'t , "fl J 960 was 'ooral het samenwerkmg~pr )-De gron wt: u · . . . • . ·~ 

dukt , an Griel\enland. Turk.IJC en Groo_t-Bntt,mmc . Dl: 
· ·h oemeen~chappcn op het t 1land wenkn ~.: r twee etm~c e o . 

I. ·k . b. · betrokl\en. Hoe,\·el de grondwet hl pahtH!t: n 
nauwe tJ s 1 I · c . · · 1 . · de echten \ an de Gneks- ) prwtt L' ll' en bevatte ovet ~..:: . • , c rt"otischc bevolkingsgroepen. \ oeldt n bt'td de Turl\s- YP · ... 
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•ea.sclhal>pe~n zi h ten opzichte van elkaar benadeeld. 
pri ti eh nationalisten voelden zich door de 

BBIW4et bedrogen. an de ene kant. on1dat het concept 
ht d ling aarop de grondwet was geba ·eerd. tot 

--~U/i ld be tuurlijke verhoudingen tus~en Turk.s- en 
-Cypri t n leidde. Daardoor k.regen de Turken in 

gen t eel t el n1acht toebedeeld. Aan de andere 
t mdat de r ndwet op geen enkele wijze beantwoord-

d aan hun tre~ en naar enosis. Het gebrek aan rnaatschap
lijk draag lak \i oor de grondwet deed Cyprus al poedig 

haar onafuankelijkheid in een politiek.-bestuurlijke en 
on titutionele cri ~is belanden. 

Groene Lijn 
T n de eer te president van het eiland, aartsbisschop 

akario , in 1963 de grondwet wilde wijzigen om de ont-
tane impa e te doorbreken. zagen de Turks-Cyprioten dil 

een poging van de Grieks-Cyprioten hen hun rechten te 
ontnemen. Hierop braken onlusten uit tUI;)Sen beide 
gemeen chappen waarbij meer dan vijtbonderd slachtoffers 
vielen. Britse troepen verlieten hun soevereine bases om de 
trijdende partijen van elkaar te scheiden en wisten hen tot 

een wapenstilstand te bewegen. Hierdoor ontstond een 
be tand lijn, de zogenaamde 'Groene Lijn·, die het eiland 
inds 1964 opdeelt in een Grieks- en Turks-Cypriotisch 

deel. 

.3 DE VERENIGDE NA TIES IN CYPRUS 

Veiligheidsraad besloot in maart 1964, op verzoek 
de dan geheel uit Grieks-Cyprioten bestaande regering. 

ternationale Vredesmacht, genaamd UNFICYP (UN 
•ICeJ~ping Force In CYPrus). op het eiland te statione

Deze kreeg op grond van resolutie 186/ 1964 de taak 
ankele wapenstilstand tussen beide bevolkings-
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g~oepen t.e contr leren. Ze moest ook vo rkomen dat er 
ztch o~n1euw gewapende conflicten zouden rd en. 
B.ovendJen riepen de VN-lid. taten de Cyprioti eh b ol
king op hun onderlinge ge chillen zo poedig mogelijk 
langs vreedzame weg te beslechten. Het wa de eer te re -
lutie van een lange reek · die nog zou v lgen. 

Staatsgreep 
Ondanks de aanwezigheid van UNFICYP bleek het e hter 
niet gemakkelijk om Griek. -Cyprioten en Turks-Cyprioten 
via de onderhandelingstafel tot vrede te be\vegen. De itu
atie verergerde zelf , toen in 1967 in Griekenland een mili
taire junta aan de macht kwam die uildrukkelijk haar greep 
op Cyprus wilde ver tevigen. Makario ,. die nog teed pre
sident wa~ en intus en teeds meer was gaan leunen op de 
communistische partij van Cypru ·, had echter maar weinig 
op met het extreem-recht e kolonelsregime in Athene . 
Toen Makarios bovendien vooruitgang leek te b eken 
in zijn onderhandelingen met de Turks-Cyprioti che lei
ders over een toekomstige (constitutionele) tatu · van het 
eiland, pleegde de Grieks-CypriotL che Nationale Garde. 
gesteund door het regime in Athene. in de zomer \ an 1974 
een staatsgreep. 

Turkse interventie 
Makarios werd afgezet en Niko San1p on. een erkend 
voorstander van eno i . kwam aan de macht. Toen wa~ h t 

Turkije dat zich geroepen voelde ~et_ op te nernen vo r de 
be cherming van het Turks-Cypnot1~che be\ olkmg deel. 
Op 14 augustus J 974 'intervenieerde" Turkije. Het bez~n. 
het noorden van Cyprus, waardoor de Turk -C) pnoten t t
telijk de macht kregen over dit deel van het eiland. ruitn 
eenderde van het totale grondgebied. 
Zo'n 160.000 in het noorden_ \voonad1tigt: Gnt:k -
Cyprioten vluchtten naar het zutden van het etlat~ l n 
omgekeerd zochten ruim 40.000 Turks- ~ pnt t n Ull h t 
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ht tot het noordelijke deel. Vanaf dit 
tni he en geografische grenzen samen 

.-.u.~AI1•Aling an het eiland in een noordelijk 
'd lijk Griek -Cypriotisch deel een feit. 

dictatuur in 1974 werd Glafkos 
. r~. ... 4~C' de nieuwe pr 1dent van Cyprus. Op het Turkse 

erd parallel aan de ontwikkelingen op het Griekse 
an het eiland een eigen politiek-bestuurlijke organisa

tilaJttn·~rtuur opgezet. Rauf Denktash werd hier gekozen tot 
'dent. 

1977 en in 1979 kwamen de leiders van het noordelijke 
zuidelijke deel overeen dat de toekon1st van het eiland 

.,..."""'ht moest worden in de totstandkoming van een fede
. met twee gelijkwaardige gebiedsdelen en twee gelijk

. ge etnische gemeenschappen. Op 15 november 1983 
·-.,·aarde Rauf Denktash het noordelijke deel van Cyprus 
-IIII.I.AA~IAelijk en riep de Turkse Republiek van Noord 

(TRNC) uit. 

DE CYPRIOTISCHE KWESTIE 

anaf het moment dat de TRNC werd uitgeroepen, is tus-
beide Cypriotische gemeenschappen een evenwicht 

tXJlstlall waarin tot nu toe geen verandering i~ gekomen. 
TRNC wordt internationaal alleen door Turkije erkend. 
rest van de internationale gemeenschap beschouwt de 

~·..,,..-Cypriotische regering als het enige legitieme en 
llll~e~re'ine gezag op het eiland. Hoewel de internationale 

na 1983 de Cyprioten met vele re~oluties 

~:J•It DMU:Klkt waarin zij worden opgeroepen hun onderlin
NIICbi_l.len bij te l~ggen en de deling van het eiland op te 

ZIJn alle pogtngen nog mislukt. Dat komt vanwege 
a111111~ op elkaar staande standpunten die beide partijen 

tegcn?ver elkaar innemen. Bespreking n tu sen de politie
ke letder~o, van beide gemeenschappen blijken iedere keer 
kan~loos . 
lmtner~, de TRNC ei~t dat zij als een zelt\tandig g\;heel 
wo.rdt beschouwd en dat Zij politiek gelijkwaardig is aan 
Gneks~~yprus .. Zolang deze erkenning uitbliJft, weigeren 
de politieke letders van de TRNC de vredes- en hereni
gingsvoorstellen serieus in overweging te nemen . 
Op hun beurt beschouwen de Grieks-Cyprioten de TRNC 
als een illegale macht. Zij zoeken een oplo sing in de 'OIIe
dige demilitarisering van het eiland. Daarmee bedoelen de 
Grieks-Cyprioten vooral de terugtrekking van de ongeveer 
30.000 Turkse troepen van het noordelijke deel van het 
eiland . 
Deze onverenigbaarheid van standpunten vormt de 
kern van de Cypriotische kwestie, zoals het conflict 
meestal wordt genoemd. 

1.5 UNITED NATIONS FORCE OP CYPRUS 
(UNFICYP) 

Achtergrond 
Het Verenigd Koninkrijk heeft vanaf het begin bijgedragen 
aan UNFICYP. Sinds 1974 is UNFICYP (inbegrepen het 
Britse contingent BRITCON) ontplooid langs de Buffer 
Zone tussen de confrontatielijnen van de Turk ~e 'triJd
krachten en de Grieks-Cyprioti che Nationale Garde. 
UNFICYP bezoekt, buiten de Brit e base , ok de re .. ;t van 
het eiland voor humanitaire, liaison en andere taken. 

VN-mandaat 
Voor UNFICYP geldt het volgende tnandaat dat elkt 1\.: 

maanden door de VN Veiligheid raad )pnit: U\\ ' 1rdt 
geëvalueerd (Veiligheid raadr solutie 186 '~w 4 maart 

1964): 
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-•carving international peace and securtiy 
•"''""""'~ to prevent a recurrence of fighting and. 

ontribute to the maintenance and restora
rd rand a return to normal conditions. · · 

belang an het handhaven van de internationale 
n v iligh id d beste inspanningen verrichten om 

.Jnlll'ft!.tP.UWde ge echt n te voorkomen en, zoveel als nodig, 
dragen aan de handhaving en het herstel van recht en 
n en terugkeer naar nonnale omstandigheden.'' 

Olldracbt UNFICYP 
opdracht van UNFICYP luidt: 

oorkomen van hernieuwde gevechten door het hand-.... 
ha: en van een vreedzame atmosfeer waarbinnen een recht-

dige en langdurende oplossing voor het probleem op 
yprus kan worden gevonden." 

CYP is een open en onpartijdige vredesmacht die 
opereert met toestemming van de Grieks- en Turks
Cyprioten en welke vertrouwt op tact en geduld om proble
men op het laagste niveau op te lossen door onderhandc-
. g. UNFICYP voert twee hoofdtaken uit: 

a. controle van de Buffer Zone om het staakt-het-vuren en 
de be taande situatie (Status Quo) te handhaven~ 

b humanitaire taken. 

Uildraebt 1 (NL) VN Compagnie UNFICYP 
de opdracht van l (NL) VN Compagnie UNFICYP 

binnen het UK Routement Regiment en de Mobi Ie 
;·BB:e Reserve van UNFICYP bij te dragen aan de uitvoe-
-•,'lll'lm de UNFICYP-missie. 

Chef van de Defensiestaf (COS). die de leiding 
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heeft over de cr1·s1·sb h · . · e eersmgsoperaties, is binnen J ( LJ 
VN Compagme UNFICYP een contingentscommandant 
(Commander Dutch c t. . on mgent) aangewezen. Deze 
be~aakt namens de COS al die aangelegenheden die een 
nattonale Nederl~?d~~ verantwoordelijkheid blijven. 
Het betreft daarbiJ biJVoorbeeld de taak die aan 1 (NL) V 
Compagnie U~FICYP wordt opgedragen en rapportage. 
aan de Defensiestaf Teven~ voert de contingenbcomman
dant het administratief bevel over al het inoedceld 
Nederlands personeel. c 

1.6 OPERATIONELE STAF BLS EN SITCEN 

Operationele Staf BLS 
De Operationele Staf BLS is namens de Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten belast met het voorbereiden, onder teu
nen en coördineren van activiteiten met betrekking tot de 
KL-deelname aan vredesondersteunende operaties en aan 
internationale noodhulp. Ook is zij verantwoordelijk \oor 
de thuisfrontzorg van uitgezonden militairen. Daamaa ·t 
vormt de Operationele Staf BLS de kern van de Staf van de 
BLS in oorlogstijd. Daarom wordt de voorbereiding op de 
algemene verdedigingstaak op BLS-niveau gecoördineerd. 

De Operationele Staf BLS be~taat uit een Chef Stafgroep. 
een sectie G 1 (personeel). G 213 (inlichtingen. operatiën en 
opleidingen). G 4 (logistiek) enG 6 (communicatie en con
trol). een sectie Lessons Learned en een ~eL tie 
Wapenbeheersing. In de Operationele Staf BLS zitten daar
naast stafofficieren op het gebied van verkeer en ven oer. 
juridische aangelegenheden. financiee1-economi~che zak.en. 
oeneeskundige aspecten en cuJtureel erfgoed. 
b 

Het Situatiecentrum (sitcen) BLS 
Het Situatiecentrum van de Bevelhebber der Land-
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I u1l \'an de Opera
n 1 _-l uur 1 r d =- b r~.:i!..baar. Ze heeft 

·rationeel ,_. mrum 'oor de BLS. Dat 
-hili nd operauonele aangelegen

imemauonaal waar het om 
r :: t. op e n centraal punt <het sitcen) gemeld 
nun h l _ll en \\orden dan de eventuele maatre
rdm erd 

an het itcen i het fungeren als hét aan
r d a hterban \'an de uitgezonden militiar. 

an kan met alle \'ragen terecht bij het sitcen. 
:: het H en en oor dat belangrijke informatie van 

_I mo=elijk. 'ia de juiste mensen, bij de uitgezon
tr tere ht omt. 

len of alamiteiten informeren maatschappelij
an de MDD altijd persoonlijk de achterban. Je 

= ·_~pen dat het daarom van groot belang is dat 
n o de hoogte i en blijft van jouw verblijfplaats. 

__ r e UJden je 'akantie niet op je huisadres bereik
m t je dat dus doorgeven aan het sitcen. Het sit

h t niet O\ er poorzoekers. 

- 32 2692: bet . Heen i dag en nacht bereikbaar 
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2 TAALASPECTEN 

2.1 GRIEKS 

Uitspraak 

De gebruikte letters en symbolen : 

a als in vader 
eh zachte, stemhebbende g 
D zachte, Engelse the a] in this 
e als in pet 
g als in gj in wiegje 
g" als in Engels goal 
I dunne 1 
o als in pot 

harde. Engelse th als inthink 
\ stemhebbende v 

De overige letters klinken ongeveer hetzelfde 
Nederlands. 

Een, twee, drie ... 

0 mieDen 30 triejanda 
1 en a 31 triejanda ena 
2 Die jo 32 triejanda Diejo 
3 trieja 
4 te sera 40 ~aranda 

5 pende 50 penienda 
6 ek ie 60 ek.;;ienda 
7 efta 70 e\Domienda 
8 ochto 0 ochD,)nda 

9 en Ja 90 enenil nd.t 
10 De ka 100 t:kah.1 

l I ende ka JOl ekat n "'n, 
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12 DoDe ka 
13 Dekatrieja 
14 Dekatesera 
15 Dekapen de 
16 Dekaek,ie 
17 D kaefta 
18 D k.aochto 
19 Dek.aenja 
20 iekosie 
21 iekosie ena 
22 iekosie Diejo 

Begroetingen ... 

Dag meneer x 
Dag mevrouw x 
Goedendag 
Goedenavond 
Hoe gaat het ermee? 
Tot ziens 
Tot straks/zo 

Antwoorden ... 

Ja, natuurlijk 
Nee, het spijt me. 
Dat is goed 
Akkoord 
Ik weet het niet 
Bedankt/dank u wel 
Geen dank 
Ik ben Nederlander. 
Spreekt u Engels? 
Ik begrijp het niet. 

I I 0 ekaton Deka 
120 ekaton iekosi 

200 Diejakosieja 
300 triejakosieja 
400 tetrakosieja 
500 pendakosieja 
600 eksako~ieja 
700 eftakosieja 
800 ochtakosieja 
900 enjakosieja 
1000 gielja 

jasas kierieje x 
jasas kierieja x 
kaliemera 
kaliespera 
tie kanete? 
adiejo 
Sa se Do se liecho 

ne. vevea/veveos 
ogie, liepame 
kal a 
endaks ie 
Deng zero 
efchariesto 
parakalo 
ieme olanDos 
mielate anglieka 
Leehome 
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2.2 TURKS 

Uitspraak 

Zogenaamde lange klinkers (aa, ee) worden in de uit
spraakweergave altijd geschreven als een dubbele klinker. 
Zogenaamde korte klinker worden altijd weergege en met 
een enkele klinker, dat wil zeggen: 
a als in af 
e als in mes 
1 als in Wim 
u als in dun 

De gebruikte letters en symbolen: 

dj als de Engels g in gentie 
J als inja 
g" als de Engelsegin garden 
R niet of nauwelijks uitspreken (een hele lichte r-kJankJ 
SJ als in sjaal 
tsj als de tsj in Tsjeclwslowakije 
w als de winl-Vinter 
ZJ als de Franse j in Je suis 

De overige letters zijn min of meer gelijk ab in het 1 Teder
lands. 

Een, twee, drie ... 

0 sefer 30 otoez 
otoez bier 1 bier 31 

") ieki 32 otoez iek.i ,_ 

3 utsj 
.fO kerk 4 deurt 

5 besj 50 clli 
60 altmesj 6 al te 
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7 jedi 
ekiez 

9 dok< z 
JO n 
11 on bi r 
12 on ieki 
13 on utsj 
14 on deurt 
15 on be j 
16 on alte 
17 on jedi 
18 on sekiez 
19 on dokoez 
20 

.. . 
Jlermt 

21 jiermi bier 
22 jiermi ieki 

Begroetingen ... 

Dag meneer x 
Dag mevrouw x 
Goedendag 
Goedenavond 
Hoe gaat het ermee? 
Tot ziens 
Tot straks/zo 

oorden ... 

Ja, natuurlijk 
ee, het pijt me. 

Dat i goed 
A.UtOOrd 

eet het niet 

70 jetmiesj 
80 ·eksen 
90 doksan 
100 JUZ 
I 01 juz bier 
110 JUZ on 
120 . .. . 

JUZ Jiermt 

200 ieki juz 
300 utsj juz 
400 deurtjuz 
500 besj juz 
600 alte juz 
700 jedi juz 
800 sekiez juz 
900 dokoezjuz 
1000 bi en 

merhaha x bej 
merhaha x hanem 
merhaha 
ieji aksjamlar 
Naselsenez, ieji miesieniez? 
g"ule"g"ule 
sonra g"eurusjmek uzere 

ewet, tabiei 
Hajer, euzur dieleriem 
JejJ 

Tamam 
bielmiejoroem 

2A 

Bedankt/dank u wel 
Geen dank 
Ik ben NederJander. 
Spreekt u Engels? 

Ik begrijp het niet. 

Lasjekkur edenem 
bier sjej deRiel 
Ben haJJandalejem 
ieng/\ieJiezdje konc jmasene 
bieliejor moe oenoez 
siezi anlamejoroem 
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3 MILITAIRE ASPECTE 

3.1 OPTREDENDE GROEPERJ GE 

Turks-Cyprioten 
Algemeen 

Organi atie 

Materieel 

Turken 
Algemeen 

Organisatie 

De Tur -Cyprioten hebben een klein 
leger, aangeduid als TCSF Turki h 
Cypriot Security Force ). Deze troe
pen be taan voor het merendeel uit 
dien~tplichtigen. Daamaa t i- er een 
reservecomponent De Veiligheid -
troepen !:~Laan onder bevd van heL 
op Noord-Cypru gestationeerde I Ie 
Turkse Legerkorp . 

De Veiligheid ~troepen zijn georgani
~eerd in 6 regimenten lichte infanterie. 
Daarvan zijn 4.500 man a tief dienend 
en J 2.000 man re~erve. 

De TCSF beschikt over lichte infante
riewapen en j.., gemotoriseerd. Het 
zwaar-te wapen\\ aar ze over be eh i kt. 
is de mortier J 20 mm. 

Na de invasie in 1974 bleven de 
Turken achter in Noord-Cypru . Dez 
troepen maken deel uit van het n::guli(
re Turk~e legt:r. De Turb.e lege rl i
ding geeft prioriteit aan de op Cypru 
gestationeerde troepen. 

Het Turk~e leger op Cypru i 
niseerd in t:en Lt.::gdkorp . D _tcrkt 
bedraagt 30.500 man. 
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ri -Cyprioten 
lg men 

Organisatie 

terie 

De kern \ an het matt'riecl wurdt 
gevormd door de tank rvl4g en het 
gepanherd personeelsvoertuig rvtll3. 
Dit i ouderwets materitd. Bij Je 
modificatie l\.1-l8A5 is echter een hel
derheidsn:rsterker. \ armtebceld- en 
la erafstandmeter aangebracht. Dit 

'-

betekent een aanzienlijke gcvechts-
waard~verbetering. 

'"-

De Grieks Cyprioti~che Republiek 
heeft een eigen leger. de Nationale 
Garde. De commandant en het meren
deel van de hoofdofficieren zijn 
Grieken. De Nationale Garde bestaat 
uit beroeps- en dienstplichtig perso
neel. Naast de Nationale Garde zijn er 
Territoriale Troepen. Deze troepen 
bestaan voornamelijk uit re,ervisten. 

De Nationale Garde i~ georganiseerd 
in een legerkorps. Het geheel be taat 
uit 12.000 man actief dienend perso
neel. Het kan be~chik.ken over 88.000 
reservisten. Tot 34 Jaar worden de 
reservisten opgeroepen bij de 
Nationale Garde, daarna b1j de 
Territoriale Troepen. 

Bij de Nationale Garde 1s een moder
nisering van materieel zichtbaar. De 
~MP 3 en de T80 zijn kon geleden 
mges.troomd. De politiek gevoelige 
l~venng van de SA-1 0 maakt ook deel 
utt van deze modernisering. 
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Grieken 
Algemeen 

Organisatie 

l\1aterieel 

De ·lX-30 i relati ·f Hl( d ·m h t 

materie ·f van Bnu:ilinan . n ak lij e 
ca~l:á 'c I en Jamraca) I lUd ·rwet~. 

De Grieken lijn niet all en \ ert 2 ·n
woordied in de geledcrl;n van~ d 
Griek\-C) priot1 he lat i nale Gar t 
ze zijn ook nkt ~e11 eig n eenheld op 
Cyprus aam ezig. Dit ontingent La, l 

bekend onder de na, 111 EJd ~. H t 

maakt deel uit van ht.:t re0uhere 
Griek~e leger. 

Eldyk i georganis "t:rd in een brig de, 
met twee pam erinfanlelie bataljons e 
een tankbataljon. 

Eldyk is uitgerust met d~ tank ·1 4 n 
het gepantserde p~.;r. m I voertuig 
Lecmida~. 

3.2 INVLOED WEER EN TERREIN OP DE 
01\'IGEVING 

Weer 
In het gebied heerst een mediterraan klimaat md dJ\>g\: 
\\ drme zomer~o, en \ ocht1ge zachte \vintcrs. D~ temp ratuur
gemiddelden zijn in januari 11 oe en in juh ~~ C. d m. i
mumtemperatuur 1-.omt bo' en de .fO D ~ th::er::.lag 'ah 
gewoonlijk van eind o~tober tot emd apnl. Zij bedra~ gt in I 
vlakte an M '!aoria per jaar gemidJdd 350 mm. A n d 
t..u~ten 'alt gemiddeld .fOO mm tot 500 mm. ·lt.~ ·n I '' 1 

t..ant van de ge bergten \alt 500 t~ t 700 mm r '..! n. In t~. 
zomer drogen vtij\\el alk nYieren uit maar ·k hr nn 11 

blij\ en vloeien. In d~ zeet dn)ge , ·)akte van k'IH\'ria i 11 
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-- D()()(llzalcelijk. In de vlakten vriest het bijna nooit. Op 
hla'lroo#ln blijft de. neeuw maandenlang liggen. 

-.· ... -u·o 
g meen 

H t eiland C pru ligt in het oostelijke gedeelte van de 
"ddelland Ze : 65 km ten zuiden van Turkije en 105 km 

ten e ten \' n yrië. Het eiland is 225 km lang en 95 km 
breed. Het gebied kan op basis van reliëf onderverdeeld wor
den in drie ubgebieden: 
• het Kyrenia-gebergte, het noordoostelijk gedeelte van 

• 
het eiland 
het Troodos-gebergte, het zuidwestelijk gedeelte van het 

eiland 
• de Mesaoria-vlakte. de scheiding tussen de twee geberg-

ten. 

Het Kyrenia-gebergte is een berggordel met een gemiddelde 
hoogte van 600 m. Het gebergte loopt langs de noordelijke 
kust van oost naar west. 

Het Troodos-gebergte beslaat de helft van het eiland. De 
berg Olympus heeft een hoogte van 1950 m en i~ het hoogste 
punt van het eiland. Van het totale gebied is 41 o/o in gebruik 

oor landbouwdoeleinden, 18<k is bos, 10% is weiland en 
25% bestaat uit overig. 

De Mesaoria-vlakte vormt de scheiding tussen het Troodos
en het Kyrenia-gebergte. Hierdoor heeft de vlakte een glooi
end karakter. De hoogte in dit gebied loopt uiteen van 
gemiddeld 53 m in het uiterste zuidwesten tot 180 m rond 

~ waam~ de hoogte in no~rdwestelijke richting 
abteeJmt tot genuddeld 60 m. De helhngspercentages in het 
Jebied zijn over het algemeen laag, minder dan 5%. 

3A 

Flora 

Het T.~oodos- en Kyrenia-gebergte zijn voomamelïk bebo t 
met PIJnbomen en cipressen (naaldbomen . Waar o~voldoen
de. regen valt. worden de rotshelJingen bedekt met ondoor
dnngbaar kreupelhout. 

In de Mesaoria-v.l.akte be taat de vegetatie hoofdzakelijk uit 
veldgewassen, WlJ.ngaarden en citrusbomen. Vegetatie in de 
vorm van bossen 1s alleen te vinden in het noordwesten an 
de vlakte ten noorden van de plaats Morphou. Dit zijn naald
bossen. 
Citrusboomgaarden bevinden zich voornamelijk ten zuiden 
en oosten van Morphou. In het overig gedeelte van de vlakte 
bestaat het landgebruik voor het grootste deel uit akker en 
wijngaarden. De meeste verbou~de gewa sen zijn graan. 
gerst en groenten. 

Fauna 
De op Cyprus voorkomende zoogdieren zijn de moeflon. 
geit, vos. haas, egel en ver~chillende soorten vleermuizen. ln 
de bergrivieren en ~tuwmeren zijn vis en uitgezet en komen 
zoetwaterkrabben voor. Op Cyprus zijn ook slangen: de 
levantadder, de malpolon en de katslang. 
De levantadder wordt door de Cyprioten kufi of :::aittar 
genoemd. Het is de enige slang met giftanden en een b et 
kan dodelijk zijn. Maar de le\antadder valt alleen aan. al ze 
in het nauw gedreven wordt. De Ie\ antadder is uiterlijk t 

herkennen aan een brede kop. een dik lijf en een vale tek -

ning op het lijf. . _ 
Hoewel de malpol on en de kat lang geen g.tt tanden. hebben. 
zijn ze wel giftig, maar niet dodelijk. De ~~1al~~l n 1 t h r
kennen aan een smalle kop en een lang gnJ hJt. D • k t lan.:
heeft een vlekkenpatroon dat lijkt op dat van een luip ·rrd. 
een bleke khaki/camouflage kleurige achtergn. nd. 
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LOED WEER E TERREIN OP 
0 EEL E MATERIEEL 

De temperatuur in con1binatie met de relatieve lLKhtvochtig
heid heeft in l d p het behaaglijkheid~gevoel. Door een 
la e relatie' e tigheid worden hoge ten1peraturen tninder 
nel al drukk n ervaren. ·s Ochtends is het dan zwoeL 

midden op de dae wordt het droog en heet (behalve tijdens 
de ·ntennaanden). Warmteletsel en uitdroging treden op 

anneer je geen rekening houdt met de hoge ten1peraturen. 
Een goede waterdiscipline i, daarom heel belangrijk. 

Bescherming tegen direct zonlicht i~ noodzakelijk. Het dra
gen van lo zittende. volledige kleding biedt een oplossing. 

terieel 
Door de droogte en de hoge temperaturen in de zomer slijt 
het materieel sne11er en zijn veel reserveonderdelen nodig. 
ooral accu' , filters. banden en pakkingen. 

a pens 
apen moet je onder hete en stoffige omstandigheden 

aker choonmaken. 

unitie 
unitie staat bij voorkeur in de schaduw. Het kan statisch 

geladen worden door de vrij droge lucht. De munitieplaatsen 
moeten daarom geaard zijn. 

eertuigen en aggregaten 
banden panning van voertuigen kan sterk oplopen, wan

de auto' geparkeerd staan in de volle zon. Een ont
....,d91 g i niet uit te sluiten als de banden 's nachts te hard 

opgepompt. 

3.6 

Brand tof in voertuigen zet overdag Uit d r de hitte. 
Hierdoor kunnen tot de nok toe gevulde 

y tem n overlopen. 

Aggregaten kunnen overdag o erverhit rak ·n. \annecr zA in 
de volle zon staan en hun wannte niet kwijt kunn n. 

C~n.trole van koelvloeistof yutemen van de vo rtui~en m t 
m1mmaal twee keer per dag gebeuren (de koeJvl1 T tof\ ·r
dampt met warm weer namelijk sneller). 

De druk in ge5loten vloeistof ystemen neemt ook toe d r 
de hitte. Houdt dit in de gaten wanneer je deze controle n )f 
ontlucht. 

Door de hitte treden sneller lekkage , op waardoor de 
bedrijfszekerheid afneemt. 

Voertuigen moeten voorzien zijn van olie met een a;1n dL 
temperaturen aangepaste vi cositei t. 

Brandblussers bij de aggregaten zet je bij voorkeur in de 
schaduw. Daardoor loopt de druk minder snel tte) ho g op. 

Accu's en batterijen 
Accu's werken onder extreme hitte minder g ed: de 'P~ n
nina en capaciteit lopen terug. Een tweemaal daag c i.\ ntr I 
is r~adzaam. Accu· kunnen het beste \ ol zijn. maar ni l 

overvol. Houdt de luchtgaten schoon. ander" J....m dt damp 
accu doen exploderen. Zet de spanningsn:gela;.lf z La_ 
mogelijk. Het gebruik van lokaal gewonnl:n \\,Her '" r d 
accu kan kaJkaansine geven. wat atbreuJ... doet aan de r · n
ning en capaciteit van de accu· ·. Dit 'ooilom j f r h t 

water eerst te koken . 

Bij voorkeur gebruik je JrogL celbatlctijcn. 
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tr nL h ntaterieel 
' h rm n kunnen bij meer dan 45 oe onleesbaar wor-

r _ :or van cotnputers (vooral die n1et interne koeling) 
unn n oververhit raken. De werktemperatuur van bijvoor

ld de Toshiba laptops met Intel processor ligt tussen 
d - 'C "'ls oe e _ en _...,_ . 

Zand en ' tof tasten con1puters en floppy ' s aan. 

Door de zeer droge lucht ontstaat er een stati sche lading . 
Dat kan _ chadelijk zijn voor elektronisch tnateriee1. 

Diversen 
Brandstofopslagplaatsen staan zoveel mogelijk in de scha
duw, of afgedekt. Maar de afdekking mag niet in contact 
komen met de brandstofcans. 

Door de hitte zet brandstof in jerrycans uit. Vul een jerry
can dus niet tot de rand toe vol. 

Res en met gassen en vloeistoffen staan zoveel mogelijk in 
de chaduw. 

Waterop lagplaatsen staan ook zoveel mogelijk in de scha
duw. Bij warmer water neemt de kans op ziektes of infec
ties namelijk toe. Water dat in (zwarte) jerrycans zit, warmt 
zeer snel op. 

Het ingraven van goederen moet vrij diep. De grond warmt 
in de zomer op tot zo'n 60 graden Celsius. Daardoor is het 5 
eenurneter onder het maaiveld nog altijd 45 graden Celsius. 

Tijden~ opslag en transport van vers voedsel is meer koel
capaciteit n()dig. 
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~:~ra~~~e en intense zonnestraling ta\t plastic en eh mr a-
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4 MILITAIR~ VI~IIJJ 

4.1 INLEIDING 

Mil~taire vei li gh~~d .is het totaalpakket aan máäLr ·oeJcn p . 
gebteel van bevelltgmg van gegevens. matL;ricel ·n r n 1 

4.2 BEVEILIGENVAN GEGEVE S 

Be lenl dat bijna alle gegeven~ en al het materieel J 
r 1 werkt, interessant kunnen zijn voor één of meer paruJ n 

daaton ( p de volgende punten: 

~preek geen plannen, acties en tactieken in het bijz Jn 
n andere per~onen en laat je niet uithoren: 

I at geen documenten of andere gegeven~dra-=er n e
heerd achter (bijvoorbeeld tloppy's, notitieb ekj 
stafkaarten voorzien 'van aanwijzingen): 

3. Maak consequent ge brui~ van de juiste opbergmi 

4. Niet beveiligd telefoon- en radio'ver~eer (ook G 
altijd afgeluisterd worden: 

5. Neem bij verplaatsingen alleen sui~t n 
informatie mee: 

6. Bedenk dat ook ongerubricecrde or on~l'lll r 
tie (bijvoorbeeld verlof- of bda Jin_:! ltJ I ll 

baar is: 

7. Lokale tolken en arbci b"-r~h: ht 'll ;ijn \ . 
cli g. Het Llll ; ijn dat ; ij · nt.l ·t n 
Jokale inlicht in~ 'ndi ' rhl 'll 

.J. I 
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ll.lt,E VAN l\1 TERIEEL 

r li r. tal. 

1 u J uitnL ting nooit rondslingeren, want het kan 
zijn ht di~ uitru ung door de partijen gebruikt wordt 
; i t 'ha<1dt ~~ dl? neutraliteit van de missie : 

·1 hè =-1 zorg ulhg om met je wapen, want je wapen 
L oor jou' ci.;en ze lfverdediging. Daardoor ben je 
r z lf çrantwoordelijk voor: 

Beheèrt en onderhoudt je eigen verbindingsmiddel 
goèd. dirkan jouw levenslijn zijn; 

_la k gebruik van de toegewezen opbergmiddelen; 

let in het bijzonder op kostbaar, politiek gevoelig 
enlof moeilijk vervangbaar materieel , zoals wapens , 

erbinding middelen, computers, laptops en HV -kij
ker-. 

4.4 EIGEN GEDRAG EN VEILIGHEID 

Je bent een Nederlandse VN-militair tijdens je optreden in 
C_ pru . Van de Nederlandse militair wordt veel verwacht: 
hij/zij taat in het algemeen goed aangeschreven en 
pre kt dikwijls verscheidene talen. Probeer dit imago in 
tand te houden. Bedenk dat jouw optreden altijd kritisch 

ken wordt. Bedenk ook dat onder spanning de nor-
llien en waarden van anderen kunnen vervagen. Jouw 

rag optreden en zelfdiscipline hebben direct invloed 
ei1igheJd van de vredesoperatie. Zorg dus altijd dat 

a JC el en niet moet of mag doen. Hieronder 
nke]e richtlijnen: 

4.2 
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Wel doen: 

1. Wees onpartijdig en tact i ~eh ' gebruj Y. Je .f!C;fJnd 
stand; ~r-

2. Vermijdt macho-gedrag. Dit roept onnodig agressi iteit 
op; 

3. Wees waakzaam, onderzoekend en oplettend: 

4. Wees beschaafd en goedgemanierd tegeno er andere 
militairen. Ook tegenover andere, soms VIJandig optr -
den de personen; 

5. Ptobeer lokale gewoontes te leren kennen en houdr er 
rekening mee; 

6. Houdt je aan lokale wetten; 

7. Ken de Vuuropeningsorders van Unficyp. draag d 
instructiekaart met deze orders altijd bij je: 

8. Rijdt uiterst voorzichtig. Denk eraan dat kinderen on~e
zien in of op voertuigen klimmen en er af kunnen allen 
met ongelukken als gevolg. Wees erop voorbereid t IJ 
een ongeval de bevolking zeer emotioneel en gr -_I 

kan optreden. Zorg ervoor dat bij een verkeer:ong 
chauffeur zo snel mogelijk in veiligheid wordt g rr ~ r. 

9. Wees altijd en overal alert op de mogeJibj~e J.1fl\\ 

van mijnen en booby-trap . met na~le mn n 
zone en vlak daarbuiten. Verplaats Je all en \ r \ 
de, gebaande wegen of paden. Pa~ op \ . ~ r h "n I 

heuvels; er zijn gevallen bekend \\ .1arh~J IntJil '· r 
ge regenval van de heuveL'. ~laar ~ ~n 'd ~n ::
Biïf uit de buurt van mumtte .. mt.Jll 'n n i 
vo~r zover deze niet van jou\ '1- 'n , nh 't 
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nHiitait~.:n di~ hoger in rang zijn. In 
d ~ro tplicht argc-;chatt Jnaar in de meeste 

n m t: r \\ ordt :~.:~ i~.:us op gelet: 

nlijkt: rdatie , met de lokale bevolking. 
1 nn n zullen tot veel bereid zijn in ruil 
t ttte . Doe daar niet aan mee; 

}_ . p1 1 1 n t eristisch eiland. Je zult dan ook regehna-
u_ m omact komen met toetisten. Let ook tegenover hen 

houding. gedrag en op je woorden! 

t d n: 
em nooit brieven, pakketten of geld mee van en voor 

d I kale bevolking en toeristen; 

Kn p geen relaties aan met lokale bevolking en toeristen; 

el geen adressen of foto's uit, laat je ook niet foto
= eren met lokale partijen; dit kan uitgelegd worden als 
panijdigheid. Laat je ook niet fotograferen als object in 
een groep toeristen; 

B m i je nooit met het optreden van lokale strijdkrach
n o autoriteiten, tenzij uit hoofde van jouw dienst. In 

hun ptreden kunnen andere normen worden gehanteerd 
n Jij gewend bent; 

geen oto' , van : 
I< ale strijdkrachten , 

rl >g~~chade 
an j nnan ellende 
mJhtatre <>hjecten, 

J r( uwen. 

1 , .:J J ervan dal f<>l<>grafcren in overige ~ituaties 
< , (;lflt.;fl < pi even , 
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6. ~-eng je ~1 ~~t in polJIJ ekc <Jf rc l ig~t 
1 

~ 
ZIJn moedJjke en gev()cli (Je (Jfldu 

.. . 6 
onpartijdigheid kunnen aantasten-

7 Doe geen zaken met lokale strijd rachten n 
anders dan uit hoofde van je funct1e· 

8. Vergaar geen oorl ogs~ouvenir!). Gev(Jnden 
kunnen geboobytr(.J pped 1.ijn. Aangeboden 
andere oorlogsbuit) Lijn vaak illegaäl: 

9. Gebruik geen drugs en bemoei je al hel maal m :t 
drugshandel; 

I 0. Ga niet op eigen houtje humanitaire aLti HèJL n 
pi >Oien (EHBO-uitrus ti ng wegge\ en, gezmnen 
ren). Dit wordt snel als part ij digheid ui tg legd: 

IJ. Toon niet jouw relatieve rijkdom aan de pi 
bevolking. Ga bijvoorbeeld nie t in hun Zl 

een uitgebreide barbecue houden: 

12. Ga nooit een leegstaand huis gev.'oon uit ni u 
heid in; het kan geboobytrapped zijn. Ou -
met name in en in de directe omge\ i n ~ \, n d 
zone. 

J 3. Je kunt op Cyprus getuige zijn \ an g~ r~ m 
d , d B ~ Illüei ·,e hier nooit m~~- maar m. k aa . e . 
ding van. 



n tll r~- maatr gelen kan het natuurlijk toch 
m n LH 1 in ~ ·n situatie terecht komt, die leidt tot 

lli .... h i L 1;1 i l "llt. leidtLOsnel n1ogelijk het voorval 
, mmandant. 'Odat de be olgen zoveel n1ogelijk 

'( 1 d n h r 1 k.t. Zowel jouw eigen veiligheid als 
.ii n j '( ll .! t' n het slagen van de missie zullen in 

lln~ri.)k mlt tfllan 0 en van het naleven van de regels en 
h t tij ti~ m l I n an incidenten. 
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5 DRILLS NG 

5.1 WIJ ZIJN VREDESTROEP A Ot. 

De Organisatie van de Verenigde Natie\ belichaamt de 
hoop op vrede van alle mensen ter wereld Het Hand\ e t 

van de Verenigde Naties verei~t derhalve dat al het pet ~ >
neel de hoogste gedrags- en integriteitsnormen handhaa t. 

Wij houden ons aan de Richtlijnen voor Internationaal Huma
nitair Oorlogsrecht voor Strijdkrachten dte Vrede~hand
h, ren Ie Operaties Ondememen voor de Yeremgde N,niö en 
, , n le relevante delen van de Universele Yerklanng 'an de' 

e h n van de Mens als basis voor onze nonnen. 

Wtj, l Js vredestroepen , vertegenwoordigen de erenigde 
N'- ti , en zijn in dit land aanwezig om het ~e helpen nch re 
her t llen van het trauma van een contlJct. \\. e. moer~n 
daarom bewust bereid zijn om specifieke beperkmgen m 

enbare en prive-leven te aanvaarden om on..., ' erk re 
ons op . d N . t ' tre\ en doen en de idealen van de Yeremg e attes na e s . 

-. . b a·llde vootTechten en immunitetlen \\ or-Er zullen ons ep,' 
1 

en d 
I cl krachtens overeenkomsten n .. 

den _ver e~ ties en het gastland die slecht... b dl elJ ZlJil 

Yeremgde a , de rede te handha' en . D ' r-
om o~s in staat ~e s:~~:tidgemeenschap en de pl~nL hJ~~ 
wachungen van nen zijn en onze dad n. utrL1-
bevolking zullen hoog glei spm:uwkeurig vvordL'll g ,, '-)lg i. 
. en ons gedrag zu en nG .._ tmgen 

Wij zullen altijd: " . 1 en gcdi~l'ipltn' ri 
• Ons op een professtone e 

gedragen; 
1 Ons wijden aan h. t r aliseren vat 

de Verenigde Natt s: 

n 
• 

5.1 



• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

---~ ...... t n de mi ie begrijpen en hun bepalingen 
n· 

t mili u an het gastland eerbiedigen: 
PI lijke gewoonten en praktijken eerbiedigen door 

u twording van en respect voor de cultuur. gods
dien t. tradit i en seksegebonden aangelegenheden: 
De inwon r m het gastland met eerbied, beleefdheid 
n achtine handelen: 

Onpartijdig, integer en tactvol handelen: 
De zieken en zwakken steunen en helpen: 
Onze VN-meerderen gehoorzamen en de hevelsketen 
eerbiedigen: 
Alle andere leden van de vredeshandhavende missie 
eerbiedigen ongeacht hun status. rang, etnische of 
nationale afkomst. ras, geslacht of geloofsovertui
gmg; 
Correct gedrag onder de leden van de vredeshandha
vende troepen steunen en bevorderen; 

et gekleed gaan en ons behoorlijk gedragen; 
On verantwoorden voor alle gelden en éigendommen 
die ons zijn toegewezen als leden van de missie; en 
Zorg dragen voor al het VN-materieel dat aan onze ver
antwoordelijkheid is toevertrouwd. 

ij zullen nooit: 
De Verenigde Naties of onze eigen naties in discrediet 
brengen door ongepast persoonlijk gedrag, het verzui
men van onze plicht of misbruik van onze positie als 
vredestroepen; 
De mi sie in gevaar brengen door ons handelen: 
Overmatig alcohol gebruiken, drugs gebruiken en/of 
handel drijven in drugs: 
Onbevoegd mededelingen doen aan externe instanties, 
inbegrepen persverklaringen; 
nfonnatie verkregen door onze tewerkstelling oneigen

ÜJ bekend maken of gebruiken: 

5.2 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Onnodig geweld gebruiken of iemand di in h hteni 
wordt gehouden. bedreigen: 

~andeli~?en uitvoeren die zouden kunnen leiden t 

lJchamehJk(e), sexue(e)){eJ of p ychologi eh e) eh 
aan of leed van de plaatselijke bevolking. \O ral Hou
wen en kinderen: 
Sexuele relaties aangaan die afbreuk z uden unnen 
doen aan onze onpartijdigheid of aan het welzijn \ an 
anderen; 
Beledigend of onhoffelijk zijn tegenover het publie ·: 
Eigendommen of mateneeJ van de Verenigde ·atie 
opzettelijk beschadigen of misbruiken: 
Oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik maken Yan \ r
tuigen; 
Verboden souvenirs verzamelen: 
Deelnemen aan illegale acti\ iteiten. corruptie- of onb -
hoorlijke praktijken: 
Pogen om onze po. itie aan te wenden \'Oor per oonlijk 
gewin, oneigenlijke \ ergoedingen aanvragen of\ erg -
dingen accepteren waar wij geen recht op h bben. 

Wij beseffen ons dat nalatigheid om binnen deze ri htlijn n 
te handelen: . . 
• Afbreuk kan doen aan het vertrouwen 111 de Ver m=d 

Naties: 
• Hetgeen door de missie I" bereikt in ge\ aar kan l ren-

• 
gen: . 
Onze statu'\ en \ cilighcid aJs vredötroepen m = ::rr 

kan brengen. 

Bron: United Narions D I IrTin 111 

Operation.,;Training nit 





DL CHT 

f 1L' bun'!:t'nnede\ erker een belangrij
r i di ging \ an ons land en aan vrede 
1 ld . Ik houd mij daarbij aan de vol-

1. I r b r h "t b :te uit mijzelf te halen en ben bereid 
n 1 üjn fouten te leren. 

I t n in n1iin houding en gedrag dat ik er trots op ben 
ij d KL te werken. 

I · heb al: lid van een team n1ij n collega's nodig en zij 
h bben mij nodig. Daarom voel ik mij mede verant

:)rdehjk Yoor hun welzijn en spreek hen zo nodig 
n p hun doen en laten. 

Ik ben 'erantwoordelijk voor een juist gebruik van het 
materiaal en de gelden die mij zijn toevertrouwd en van 
d dien ten die mij worden geboden. 

Ik denk bij al mijn handelen aan de veiligheid van mij
ze) en an mijn omgeving. Daarom ook vermijd ik 
drug en matig ik mij in het gebruik van alcohol. 

6. I , rbiedig de mensenrechten en houd mij aan de 
reg I 'an het oorlogsrecht. Ik behandel alle mensen 
_ lij ~ aardig en met respect en verleen als het kan 
ulp aan medemensen die in nood verkeren. 

r d taken die mij zijn opgedragen professioneel 
> mder moeilijke omstandigheden en zei fs bij 

aar reigen leven. 

5.(; 

8. 

)) 5.4 

Ik misbruik de macht die .. k' 
· IDJJ än worden o 

nooJt. In opdracht zal ik geweld gcb "k ~ ._ n 
meer dan nod · 0 · .. ru, n mäar m r 

tb IS om ffiiJn taak te olbr ·n, n 
Iedereen, z~ker mijn tegenstander, kan er e: ht r 
rekenen dat tk vas tberaden en vas thoudend ben. p 

GEDRAGSCODE MET TOELICH~ I G 

Inleiding 

U heeft zoj uist de gedragscode KL gelezen. In cht 
punten is kernachtig aangegeven hoe wij ons al KL-mè e
werkers behoren te gedragen. Nu denkt u mi~ L'11ien: "die 
gedrdgscode, dat weet ik toch allemaal aL dar is ro h met 
nieuws". Dat klopt. De code is een \'Cn\ oording \ .. n n r
men en waarden die we in de KL al langer mer elk::~ r 
delen. 

Toch denken we dat het goed is die normen en \ ar n 
op te schrijven. Ze verbinden immers juist uÏè elemem n 
waarvan we allemaal vinden dat ze nodig zijn 1111 e n org~
nisatie als de KL inhoud te geven. Of u nu .;e' onden r
zorger, monteur. chauffeur of commandant benr en f u nu 
werkt in Duitsland, Nederland of elders in dè ' r l . ."' 
code geeft houvast, vergroot de saamhorighèid n d\\ in:t 
tot nadenken over uw eigen handelen. Dè co fè' ;. · r r 
burgermedewerkers en militairen. van so.lda.H 11..11 ;. 

Tevens zorgt zo' n code ervoor dat de ~L tn d' 
ving beter herkenbaar en daardoor gel OL) I\\ .l.lrdt.:- 'r 

Er zij n nog ander" rede net~ 1111 d~' ~ 'dr.l.:- ' 

leggen. De o ergang van een dt~n: tplt~.: ht tl.l.ll 

ligersleger. de uitv ering \ ·:m L' l'l~t,l~..'h~,. t lil~ 
de grote herstructurering \ .m i' Ltll~l' J,ll ' 

noodza kelijk dat de KI ~ t :m ~ 

5.ï 



er a 'ht. De code beschrijft die 

n die ge\ ·en ' te houding i vastgelegd in 
et- en r -=-elge\ ing. handboeken en voorschrif-

. Dit 111 akt uit ring afdv,, ingbaar. Een ander deel van 
IL te h udtn _ laat zich niet in regels vatten. Voor 

t l i: het .. n belang dat iedere KL-medewerker ervan 
rtui _d i ~' d t Jte houding belangrijk voor zijn functione

ren i:. ln1meL. uit veiligheids-. hygiëne- of andere overwe
gen i: het goed te begrijpen dat we ons zo (moeten) 

a.::-en. 

Hierna \ 'ordt de gedragscode verder toegelich t. Deze 
t eli hting kan de basis vorn1en voor de di scussie die u 

'-

innen uw eenheid of team over de gedragscode heeft. 

Ik Ie ·er als militair of als burgermedewerker een 
belangrijke bijdrage aan de verdediging van ons land 
en aan \Tede en veiligheid in de wereld. Ik houd mij 
daarbij aan de volgende gedragscode. 

De Koninklijke Landmacht von11t san1en met de 
Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de 

T oninkJijke lVIarechaussee de Nederlandse krijgsmacht. De 
krijg macht i één van de zeer weinige organisaties in de 
amenle ing die in bepaalde om tandigheden geweld n1ao 

g bruiken. Dit geweld wordt dan gebruikt om de helanoen t~ 
erdedigen die onze regering vaststelt. Dit is bijvoo;beeld 

h t ge al anneer de interne veiligheid in ons land in gevaar 
omt of \\ anneer on grondgebied of dat van één van onze 

nd enote~ wordt bedreigd. Maar ook als internationale 
t de men enrechten worden geschonden. 

de taak an de krijgsmacht zich op de uitvoerino 
opdrachten o r te bereiden Dit moet 

0 
o · p een 

S.H 

• . ' S .. -. .• -:. . 

geloofwaardige Inanier gebeuren Naast de b t.. . h · . . SCi!I H!! 0 er 
oogwaardtg matenaal is het van groot belano dat ~eder 

KL-medewerker,. burger en militair. zich realiseen dat hiJ 
do?r ~~n professiOnele uitstraling aan deze geloofwaardi!!-
heid biJdraagt. -

Burgermedewerkers en militairen doen dit ieder \ anun 
hun eigen verantwoordelijkheid en po~itie. Daarom zal een 
burgermedewerker bij het lezen van de code vaak een andere 
b Ie ing hebben dan zijn militaire collega. In de zin nede ·,k 
houd n1ij daarbij aan de volgende gedrag code' wordt de 
per onlijke betrokkenheid van eenieder Q:e\ raa2:d om zi h 

'- '-

bmnen zijn mogelijkheden maximaal in te zetten. 

probeer het beste uit mijzelf te halen en ben 
bereid van mijn fouten te leren. 

atuurlijk probeert u géén fouten te maken. maar '"aar 
er t wordt. \\orden nu eenmaal fouten gemaakt. 

Daaron1 moet u niet bang ziJn om fouten te maken. 
Immer . an fouten kunt en wilt u leren. Ook van ander-
man fouten. 

U kent de gevolgen van uw eigen handelen. l -t • t 

open voor aan- en opmerkingen : ~n ander~n O\ r 1 

functioneren. U gebruikt die po~ ttt e \ e ~nnek om u 
functioneren te ve;beteren. U toont initiattef en p~1 1 n. 

2. Ik toon in mijn houding en gedrag dat i . r tr t

op ben bij de KL te werken. 

Het is be 1 angrij~ dat de K~. t a~ -- n uit . 
samenleving zinvol of noodzakeliJ ~ .l ' ht n ur_n .. 
de KL in de ogen van de :am --nl '\ m~ . g ' I . t 

I t d 'l 'lt' )111 ' '1) I 111 1- I zijn . KL-personee moe 4 4 l =-
uitstralen . 

-q .. 



t ~'atnenl ving van de KL heeft, is 
<... 

l l ri 'ht_ Ying in de n1edia en op de recht-
nt·l 't n tijdens bij oorbeeld open dagen of in 

hj · rkeer. ge 'OOn op straat. 

nt 1tnba~ ad\:: ut \ an de KL. Door een positieve 
1tt tr1lin~ draagt lok u bij aan een positief beeld . Dit 
- ldt ni l ·1lleen 'oor diegenen die door hun functie vaak 
in 1nt·1ct kotnen tnet de san1enlev ing zoals bewakings

r · nee I en voorlichters, n1aar voor iedereen. Uitstraling 
r 1kt u door er verzorgd en correct bij te lopen en u fat
niijk te gedragen. Hiervoor is innerlijke en uiterlijke 

i· ~ïpline uitern1ate belangrijk. 

Het uniforn1 erdient bij zondere aandacht. U bent in 
unif~rn1 onn1iddellijk als vertegenwoordiger van de KL 
h r enbaar. Een slordig of onvolledig tenue doet afbreuk 

n U\ uit traling. 

. I · h b als lid van een team mijn collega 's nodig en 
zij hebben mij nodig. Daarom voel ik mij mede 
eranh oordelijk voor hun welzijn en spreek hen 

zo nodig aan op hun doen en laten. 

erken binnen de KL betekent werken in een team. 
11e leden 'an dit team leveren als vakman en collega 
n nmi bare bijdrage aan het resultaat. Het team 1noet 

er ~ . unnen ert_rouwen dat alle teamleden ook onder 
1h e om tand1gheden deze bijdrage blijven leveren. m 

ederzïds ~:trouwen .. tot stand te brengen , is 
r bclangnJk dat WIJ elkaar als profe sio 1 
belangstelling en respect tonen voor elk n~ 

h d . d , aat, 
u en met te ers behoefte aan privacy en _. , eet-
aar (>m < an, dragen hieraan biJ. u ve .. d . rmtj t 

.I 0 

rodd_el _en achterklap en laat zich . , . 
van Intunidatie dan ook. nJet tn met we1ke orm 

Van u, zeker als u leid. f 
een voorbeeld bent en dat ~ n~ogge~etb. tw~rdt d' en\ acht dat u 

11 \OOr e men a hter 
uw co ega en onderoe~chikte u r k . . . 

b · maa t nooit rm s ruJ 
van een door rang of functi e erkregen macht po it ie. 

.:'-Is lid of leider van een team bent u er \erant \\Oor
deltJk voor ~at ieder lid van het team. dus ook uzel f. zi h 
houdt aan afspraken die binnen het team gemaakt zijn. l 
preekt anderen erop aan ab zij zich niet aan de ~emaa _ 

lt.: afspraken ho uden. Alleen dan ont taat een te~m~ee t 

dt al~ anzelfsprekend wordt en aren en die een Q~ede 
ta kUlt ot:ring mogelijk maakt. --

. Ik ben verantwoordelijk voor een juist gebruik 
van het materiaal en de gelden die aan n1ij zijn 
toevertrouwd en van de diensten die mij worden 
geboden. 

Voor de uitvoering van uw taak kuntube chikken r 
vaak kostbaar materiaal. Gelden kunnen aan u zijn tL 

trouwd en u maakt gebruik. van door de KL aan-=- bL n 
diensten. Hiermee worden onder andere factlll it n ~._ p I t> t 

nebied van vervoer, huisvesting. voeding en ont\\ i lm-=
; n ontspanning bedoeld. U gebruikt ma~~ri~l.::ll. g I 
diensten alleen voor het doel waarvoor ZIJ ZIJn l .... " j 
niet voor privé-doeleinden. 

De KL besebi kt over modern en hol .:!\\ .ur i i:- I 

I D. 1 onderhoud en onderhl)ll i 1..) . t ~ aa . Jt vraag · . , 
gebruiker kunt u deze k.ostcn dtr, '1 b '~ll\ 1~.. i 

ldl·a etl zuinin OJ1llT~lal met hel nut tt.lll 1. zorgvu b c c 
i'' ))r'' -hr'' 1 toevertrouwd en het op L - · 

houdt. betekent dit lag 're k.lbl 'll t ' 'thit 

5.11 



n h t tn tt ri'lal zodat het 
r u h t n Lh g h 3 "'ft. 

lijn h· nd 1 n ·lan de veiligheid v_~n 
lÎ. n nl~ 'in . Daaronl ook vernujd 
i ik n1ij in het gebruik \'an alcohol. 

rin., , an U\\ dien ~ t dient u de veilig
' n. Of u nu een n1achine in een werk
r ad-blo k be1nant. per oneel en mate

r n met uw voertuig, een kazerne bewaakt 
n een := hietoefening, u bent verantwoo~de-

e 'edt2:heid van uzelf en van uw omgevmg. 
erd e~t bijzondere aandacht wanneer u n1et 

t name 0111 Yeiliqheid redenen is de handel in en het 
n _e ruik an d~g ~ hoe dan ook erboden. Ook het 
· -an 1 ~ohol tijden de dien ti om veiligheidsrede

. t t eqe ~taan. Om dezelfde reden dient u ook buiten 
1 n tur ~matig te zijn in het gebruik van alcohol. 

, erbiedi de mensenrechten en houd mij aan de 
reoe an het oorlogsrecht. Ik behandel alle mensen 

i. r aardig en met respect, en verleen als het kan 
ulp aan medemensen die in nood verkeren. 

L tr edt op in internationale verbanden in alle 
an d reld. Om uv. pdracht naar behoren uit te 

r n. i 1117Jcht in de waarden en normen van 
n n cu t r~n dan ook onmisbaar. 

' n er hil n<.tar ~cksc, huid~o,kJeur , geloof of 
handelt <.til n met evenveel rc'-~pcct en 

· u ztch c u1< io maakt aïn di~o,criminatic. U 

.12 

zult uw eigen edrag en a 
lopend op moeten t eb n 

U biedt hulp aan medem n n 
binnen en buiten de land gr nzen 
om tandigheden. wanneer u 
niet in gevaar komt. 

De juiste uitvoering an de 
gen kenni van het oorlog re ht. z at 
oorloQ:. handelinQ: een mi daad or t Z 

..... ..... 

mer kon1en. 

7. Ik voer de taken die mij zijn po 
neel uit, ook onder moeilijke 
zelfs bij gevaar voor eigen Ie en. 

Profe ·sionee] betekent in eer t m t 1 

eL taat. U be hikt O\ er de ~on in n 
en incassering 'ermogen die n d1= ZI n 

'-

taakuitvoerinQ:. Het i. u ei~en r 
deze zaken op het jui te peil te h u ,3n 
elk moment een beroep op u ' ürden = 

D t b,3tekent prL)i -aarnaa.· '-
d t 11 111 de )\ ri . .!e r llll n ere raaQ: zo~ . _ r-e ..... 

is beschreven. 

U bent b~?rei i U\\ 1.1.1" 

\\ Ordt è r\ (.)L)J" L)~ g ~.' k l j )ill )111 f 111 I 

I 11 \ 'l' u , ,, crk.. t ... dL '11 t • =-
loopt. ~ t.l .lt u 'l) t ll \\ l 1.1 

d.lt 111 ' ( ; i ·h lll ' 



h di ntij kan " ·orden gegeven 
. 1 ik ge"' ld gebruiken, maar 

O( i i ont ntijn taak te volbrengen. 
r ntijn te en tand er, kan er echter op 

t ik a .. tberaden en vasthoudend ben. 

n ordi ot een oroanisatie die voor de ui tv oe--. ;::. :::;-. 

u t 1ak be~ch t t )\er geweldsn1iddelen. Daarbij 
_nu· ti t r ht · otnen waarin u geweld moet 

. l handelt in de geest van de situatie en voor
Il - nlik ran de macht die u is gegeven. Ook 

it n1eer geweld dan nodig is otn uw taak te 

Tijd n~ het operationele optreden is het, voor een 
n _ nelle uitvoering. noodzakelijk bevelen van uw 

r ren nauwgezet op te volgen. Bij een veranderde 
ordt \ an u verwacht dat u handelt in de geest van 

1andanr. Alleen dit garandeert slagvaardigheid van 
nheid. Een be\'el ontslaat u echter nooit van de plicht 

1J de uitYoering van de opdracht schending van de 
e hten of het oorlogsrecht te voorkomen. 

Dn etekent niet dat de uitvoering van de opdracht op 
d plaat komt. Integendeel~ iedereen en zeker uw 

tander moet er~p rekene.n dat u gelooft in uw eigen 
n d~t u ~~I~ middelen die u ter beschikking staan en 

1onahtett zult gebruiken om uw opdracht uit te 

. J 

6 PER 00 

6.1 HYGIËNE TE VELD ... 

Het optreden van de Koninklijke LandrJI á ~ 
van vredesondersteunende operaties Jr 

11 
çrt :. _ .-

de KL onder omstandigheden \\ aarin ~ ~ ~ 
se he standaard niet i gegarandeerd nJof 

1
;- _:: 

waar een klimaat heerst. dat pe i a] mar tr-- J..J
om dezelfde arbeid prestatie te kunnen lc: _ ~ 
Nederland zijn gewend. Verder komt h-t ~-= 
intensief contact met buitenland e mnitau- .::=-

r mogelijk een andere hygiëni ~che tanda _ o
d n en n1ogeJijk meer en andere infe tiezie T=>-
Iag n. 

De geschiedeni. heeft geleerd dat niet-ge\ e t 
de belangrijk te oorzaak zijn van ern1inderiu ~ 
baarheid. Optreden onder prünitie\ e on1_ 
zowel tijdens oefeningen. in ooriog~ti_id L ij 
operaties. kunnen leiden tot een aann1er eliJ · 
gevechtskracht van de individuele oJd t r t .=. 

afnan1e van de gevechtswaarde 'an de eenh 1 

ais erevol o van infectieziekten eniL f 1I 
~ b b 

on1standigheden. Een groot gededt 
aevechts\~erliezen i~- te voorkomen d 
b 

ring van hygiëne te 'elde en door _r" I 

Het is daaron1 belangrijk. dat op elk m 
• Het personeel n1eer be" u.-t '-rit ~ 

dei an instructie l?n ) f n 111~ . 
individuele h .!It'n t" IJ" 

• Met dit bl? lai;.! .... ml?t turn ' h r I 
\ an de ge' ... ,,;t. kr.l 'ht ' ,· it -

• De com•nand.lnt '11 l ' i. 
zijn 'oor: 
a) h't" ,, ij n .111 l tr 



n. 

l h t 2. bt d ·m I h_'gi .. n te ' ld 

ï'n 
r nlqke h ',..,i ··ne kan leiden tot het m1 ver
r hi r ;aar ~~ p r ~ oonlijke, dus pri é-aangele
n d indi tduel militair; iets dat hij kan doen 

Jt =- ldr. JUL' t op dit gebied, het tegenovergestelde. 
IJH u meerderen zijn verplicht hun toezichthoudende 

m 1 b rrekking tot het welzijn an de eenheid uit te 
n n: e mlliraire art erplicht hen daarin bij te staan 

n ~ ~ d Leren. 

njn de ont. reking aan de ·inger an de soldaat-kok of 
nne1eren onder zijn nagel niet alleen een persoonlij

~ ngelegenheid, maar kunnen deze een aanzienlijk 
r de eenheid als geheel vormen. 

r nlijke hygiëne vormt een belangrijk onderdeel van 
m lre = Jen tot her 'oorkomen en indammen van epide-
011 en. Zi kten dte kunnen voorkomen en zich epidemisch 
unn n ' r pr iden zijn o.a. clift rie, besmettelijke Iever-
nt t me, =riep, bacteriële h rsenvliesontsteking, longont
l cl eh crgiftiging, kinderverlamming, Ioopgraaf

nt ·ri , ryfu., paratyfus en aandoeningen zoals 
n Bang, de ziekte van Weil, miltvuur, Q-koorts 

relraagbare aandoeningen. 
l n ZIJn niet alleen en gevaar voor de individu Ie 

m "r k VOJf de in1ctbaarheid van de geh Ie een
rl cl n he ft laten 11cn dat infectieziekten vaak 

t \ IOorzakcn dan oorlogsvcrwonclingen. 

,.2 

Aspecten v~~ persoonlijke hy Jiëne 
De l ersooni!Jke hygiëne omvat g 
• gezond leven · 

' 
• verzorging en training van het ltch·. . • I ... . actm 

lygtelll sche organisatie van de d· r·k. 0 

• indien mogeliJ.k c . age 1J s~.: acuvnellen, 
en venwtchttge ve -0 1· 

drie fasen van de dag· 1 e mg tusse tt de 
- slaap/rust 

werk 
akueve ontspanning; 

• h~t treften van preventieve maatregelen tegen infectie-
Ziekten 

Juist in oot logstijd zijn slaap en rust gedurende gevec ht~pau
zes, en hiJ langere onderbrekingen actieve om~pannmg z ab 
sport, een absolute noodzaak voor het handhaven Jn een 
opl!male conditie en I of gevechtsk.racht. Een een~re verei re 

oor . en ge~onde levenswijze en het bestanu Zijn tegen 
1 <.1nnrngen, t:-. onthouding van. of tenminste vem1mdenn~ 
Jn het gebruik. van stimulerende middelen zoab nic rme e~ 

1lcohol. 

I~khaamsverzorging 
l tLftdamsveiLorging betreft vooral de huid ab xgani d1 
b liiiL'Ie t 'gen het milieu en de lichaams )peningen al" p ten

trdc O\ er btLngcr:-. en ·u ·s1 rei I r-., van tesmeltelijk 111.1tCtt.t.d 
(laL'Le , spu tum (slijm en speeksel). urine) . 
De runetiC \ an de huid ~li s barri ' IC tegen ziektekiL11k n 11 111! 

al, :tl-., de1e beschadigd raakt door trauma's , \ ' tbt.m !in~ . 

\'ef"llift llliJlll door ChCI11 ÏL':l]Ïën 01' door straltll~ l b h. -c c c 

dt!.!,lk hu1d dit..: !Lvt..:ns besmt..:t is, is niLt in sta.\! h.tn l h 1-
m~ndc t..:n tcmperatuurrcgt:kndL' taak uittL' \l)Lt n 
Vcuorging van de huicl. harLil L'll nagsl" I" 111L' l .111 ''ll n h~ 

om de individut..:lc gc?on lh ·id IL' \\ll:llhl)t gl n. m:1.11 '~ m 
de gemecnsch<tp te bt..:sd t..:rm n ll ~L'll lk' m 'lt 'lq1- ' I n 
De minimak vcrcisten 'oor dL' d:t~l'lqk lt 'h,\.\m 
ging 1ijn : 

l.J 



o rk ur k )ft knippen. 

ter en zeep voor elke ntaaltijd en 
ilet of latrine. 

n van het gehele lichaant, 
n d uche. eventueel met koud water. bijvoorbeeld 

r n improvisatiedouche te gebruiken. In elk geval. zo 
lij dagelijks wassen. Gebruik liever geen washand
mdat ze een bron van ziektekiemen kunnen worden. 

a lke a~ beurt wrijf je de huid droog met een handdoek, 
omdat vochtige delen van de huid gevoelig zijn voor 

himmelinfecties. 

andeo poetsen na elke maaltijd 
En 1eder geval voor het slapen gaan. desnoods op geïmpro

. rde wijze. Aangetaste tanden leiden namelijk tot ern
'ge gezondheidsschade (hart. nieren en gewrichten). 

Tanden poetsen betekent ook bescherming tegen infecties 
en erval in de mond. 
Reiniging gebeurt met een tandenborstel en drinkwater (of 

ookt water) door de tanden een aantal minuten te bor
len met een verticale beweging van het tandvlees naar de 

tanden en kiezen (de z.g. rood-wit techniek). Alle voedsel
resten moeten grondig worden verwijderd. 
I. er geen tand~asta. dan is keukenzout een prima vervan
gmg. anneer Je. geen tandenborstel hebt, kun je je vingers 

n. De rmmten tussen de tanden kun je ook, als dat 
schoonmaken met naaigaren. Onder deze omstan

diJl,_.llal moet je na de maaltijd je mond twee minuten 
Jen met zout drinkwater (2 theelepels per liter). 

6.4 

NU: De tandenbor'-ltcl in v····h· 1 . . "' iilll 1111.!\ h I lt 
ntct uttlencn, ~o,lccht~ <.1< ( . 

11c 1ll' ' aar 
'H een per\o Ht ge rUJkcn . 

Dagelijks scheren 
Elektri~ch ~cheren i~ in ooJlog~- . ..1 . 

. . . . . . l:H oe en om lánd•gh ·d n 
n1et alttjd mogeltjk. Voor het d·tgeliJk , h . 

( . l: llal~c l:ren kun te 
warm water en een zeepoplo\~ing' g h .. k . , h · . . · 't: 1 UJ l;J1 111 pla t an 
sc eercreme. GebrUJ k Je koud water 1 •1 . . . 

, . • 0 C lCCr JC jl; zdf~ 
met een_ droog scheerme~Je, dan kan je huiJ ma kehJ'k 
beschad1gd raken. 

NB: Om .infectieziekten, zoaJs scrum-hepatiti~ (h.:veront
stekmg) te vermijden, mag het schccrmel) !echt 
door een persoon worden gebrUt kt. 

Haarverzorging 
Lang haar kun je onder veldomstandigheden moeilijk wa -
sen en daardoor vormt het een ideale verzamelplaats oor 
hoofdluizen. Bovendien bedreigt lang haar de veiligheid 
van de mi litair (slecht sluitend ga~masker). 
Daarom moet het haar kort ziJn om onder alle om tandig
heden de nek, slapen, ogen en oren vrij te houden én om 
het gasmasker veilig te laten aansluiten. 
Het haar moet dagelijks worden gekamd en ten min te c n
maal per week gewassen worden met ~hampoo of zeep. 

Knippen en reinigen van vinger- en teennagel 
Vina-ernaa-els moeten extreem kort worden gt:hL ud n. 

b b d' Lange teennagels kunnen aanleiding ge.ven tot verwon m=-
van de tenen; vooral bij mar~cn levert Jn problemen'- p. 
Let er vooral op dat het uiteinde van dt: grote tl.:e~m. ~ I 
recht wordt afgeknipt. Rond afgck.niptc. nagd grL tdl ~n : 
dil kan leiden tot nagelbedontstekmg du.: Lk mar 'a~r(h_
heid van de militair emstig kan vermindcn:n. 

Voetverzorging 
Aan je oeten moet je veel aandadlt bl ll l n. \ 

6.S 



•- lij .- tn t koud water; drie keer per week met zeep, 1naar 
it dir kt ·tor u1 rnars. 
ral d plooien tussen de tenen n1oeten n1oet je zorgvul

i_ ' ·a- .- n L'll drogen. Na een mars is het belangrijk de voe-
t n t ma.-, r n na het assen. 

Tr k elke dag schotlt: . okken aan. Uitsluitend DROGE sok
k n aantrekken. Natte ,'okken veroorzaken voetproblemen en 
h lpen tnee aan de ontwikkeling van voetschimn1el (en in 
k 1ude on1standigheden heb je kans op een Joopgraafvoel) . 
Bij jeuk tussen de tenen (vooral tussen de 3e en 4e of .fe en 
_- teen) n1oet de onderdeelsatts worden geraadpleegd van
' regede waarschijnlijkheid van voetschin1mel. 

Bij voet ·chimmel moeten schoenen en sokken tegen schim
mel w relen behandeld. Hiervoor los je een anti-schimmel-
t 1f op in water bv. een 3,5% form alineoplossing waarin je 

de okken wast om herbesn1etling te voorkomen. Schimmel 
in je Jaarzen bestrijdt je door de gevcchtslaarzen te behande
len met lappen gedrenkt in forn1 alineoplossing van 3 tot 4 7r. 

eJ enige uren laten inwerken. 

Pre\'entie van infectieziekten 
Infectieziekten ontstaan door besmetting van een organbmc 
met ziektekiemen. De uitdrukking: 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 
1 'an groot belang tijdens Cbops. 
In ecties kunnen worden overgedragen door contact. , o.a. 
e ueel overdraagbare aandoeningen, via de lucht, o.a 
nep/ erkoudheid, ia ontlasting en urine, o.a. via besmet 

J nlof water en do r bijtende of stekende insecten 
a. JUJzen/ teken/ vlooien/ muggen etc . ' 
an de ( on~ur tinJ.er·ties zijn de sexueel overdraagbare aan

d nm n mclus1cl HIV I A lOS de n1eest voorkon1encle 0 
< r Jlle 'OA 's geldt: p 

' 1.} IET() 1 VRIJ VEILIG. 

Luchtinfectie worden ove d 
zen, hoesten of spreken Vorgek ragen ia de Iu ht do r m -
d . or om grote be , Ik. . 

en, zorg voor een goede ventilatie .. o m dichthe-
en gebruik een zakdoek b .. h . ' be. lnJd tofophopin~ 

IJ et mezen Met ·. d .__ 
zomermaanden (juni tot september) . . name liJ en de 
met een grote kans op overd h I het droog en toftig 
1 f · · rac t an luchtmfectie 
n ect1es Vla be~met voed~el f . . · 

d . n . . o water ZIJn te voorkomen 
OOI t:'een onvetllg Water te drinken Dr· k d -· ll · · fl "' · · . . · m us a een \ a ter 

Uil essen, vern1IJd Ijsklontjes in frisdrank nJ f 
con umptie-ijs . VermiJ.d het aeb . . k e o on\erpa ~r 

o rui van on oe\\ a en 
gr nte en ongekookt voed~el en eet geen o 'e~eble ~en 

ds lre t n. ... 

In~ tie d r bi~t~nde of ~tekende insecten zijn te , oorko
m n d r zo wc1mg mogehjk huid bloot te ' tellen en door 

rbhJf- l:l1 slaapruimte insectenvrij te houden. 

G ËNE VAN KLEDING EN UITRUST! rG 

en 
an het uniform heeft m de loop van de ge:chie

lll e n bl: langnjke verandering ondergaan. Vroeger \ a: 
p Imai rt: functie van een uniform het kunnen herkennen 

,m 1 I end of vijand. De 'uniformiteit' van het huidi~e 

g echtstenue heeft oornamelijk een functionele beteke-
111. 

::.1 t n te stellen aan militaire kleding: 
aangepast aan de ei~en van het ge\ echt: 
bescherming tegen weersinvloeden: 

• 
• 
• 

• 

hestand tegen mechani~che en cht:mt 'h 
( e, treme temperatuur~.,in loeden/ lam 'r 'll i . 
comfortabel en licht om te drag ' 11 

Het reinigen van de kleding 
Vuile kleding 'ermind 'rl )l)IJh) 'lll i I:.. 



De slaapzak 
V OOidat je in je slaapzak kruipt, moet je eem je bovenkle-
ding boeucn uitdoen (lllCenemen in de laapza). 

ge klop je de laapzak uit en bang je het 011. --
Matu:l.1CU op om te drogen. Dit vau1~Vqte coa-. .. -. 

&eQ1m=DiJC de laap pJaatsiYD• lUL 



Ll l t 1 T OP YPRU ALGEMEEN 

<. )J h t v rblijf op yprus zijn er gezondheidsrisico's, 
zo 'd lp hd gebied van klin1aat als op het gebied van infec
ti i ktt:n. Het klitnaal van Cyprus kent warme, droge 
om r · (april lol scptctnber) en koele, natte winters . 
H::middcld is dt: ll.: mperatuur gedurende de zomer 3 I o 

lsius n1d 1naxima tot boven 40° Celsius. 

6.6 PREVENTIEVE MAATREGELEN TEGEN 
WARMTELETSELS 

Ten1peratuur, vochtigheid, activiteit en kleding zijn d 
belangrijkste factoren van invloed op onze warmtehui shou
ding. Vo rzo gsmaalregelen komen nu aan de orde 

clin1atisering 
nige preventie verkrijg je door ervoor te zorgen dat het 

lichaan1 zich aanpast aan de warn1e omgeving. Voor een 
' ezenlijke acclitnatisering is een periode van twee weken 
nodig bij eet geleidelijke opvoering van de mate van bloot-
telling aan hitte en lichamelijke inspanning. 

Maar die aanpassing gaat binnen twee weken weer verloren 
al het lichaam niet regelmatig wordt blootgesteld aan hoo~ 
temperaturen. Het lichaan1 past zich in11ners aan door e~n 

randerde zweetklierwerking en door een efficiëntere bloed
circulatie .. In ee~ ':.arme omgeving is de zweetproduktie 
h ger, begmt zelfs biJ een lagere ten1peratuur, transpireert het 
< er en grc ter oppervlak en bevat het zweet minder zout. 

i g 
Hou re ·ening met enerzijds de beschermende eigensch _ 

1 ,a · , a ·· c1 ap an cu1ng en anucrziJ s de belastende eigenschap 
t d k 

. pen. 
en vcntn woor e c 1zc m het voorschrijven van het 

c 

- F.-·· .. 1- . . 

Zorg dat kleding ook aan de h o 
doen . Yo t Cn t ~chc ' en blijft \ql 

Voedingstoestand 
Gedurende warmteom ... tand· 1 d 

•
1 1g1e en ka d 

111en. De energiebehoefte i cd· ~ e eetlu t afne-
. ~ <-ln ook mmd h · 

rcge ln1at1 g gebruik. van lichte 1 .. d er. oe 1 het 
"ol .d . ". maa liJ en, b\. )Oe hr 

tJ c- 1 eI , "111 b e L.m g oor het o .I I p o (Ir-· P pet 1ouden \ an h t 
n1 eau en de voedmo stoestatld h 

1
. e zout-

e · van et tchaam. 

ctiviteit 
Pas 
tm V 
tt r n 

r 

'c ~i. iteit aan vvarmtebelastend 0111\tandioh d 
1 111 1 1 I t • · t · · c e en 

l at: 1\ 1tetten 111 de tijden \\aar piektem era-
rkomen (tussen 12.00 en 14.00 uur A-tijd). p 

I hi i Wal mtebelastingsomstandigheden is een 
t 1\ , nr.z i~n i ng Jat gecombineeru IS met een ju i t 

td. I ramt ng op ranhoenering van water i niet 
gezien van het feit dat mensen met 'ochttekon 

uwhaar gaan functioneren , wordt de kan op het 
n va n een warmteletsel sterl verh ogd. 

hoge warmtebelasting kan de vochtbehoefte 1pl )-
1 n l t t \\ ee liter water per uur in de heet"te penode n 
d d g. Bij matige. lichamelijke inspanning en gemiddel
de w er omstandigheden zal de waterbehoefte een h" l 
ltt r per uur bedragen . Het is dan het b \k om )ill de-
30 minuten te drinken . 
Dorst is gee n goede maat voor de hoeve "lheid \ at · l 

ieman<.l moe t d1 in ken om in de vochtlxh )eflL lil h t 

lichaatn te \ Oorzien . Be langrijk i\ daatom t 'n lml n 
drinkbeleid te hanteren . Kort \OOr dt aan ln 
acti e drinkt de per\oon verplicht '11 h ' t 

minimaal 0.3 l . 
NB: Te lang ervoor dt i nk. 

Tijdens het utt\CK'rL'l1 

1.11 



lh l 1\ - \i 1\ 

l \ I \ l \I 
\ tt \ tl h ft 

~U 1 tl'ntperatuur 
ho~ r dan 30" 

l1t r 2-+ uur 

L litèr/_4 uur 

tur 13 litèr/24 uur 

' ht\.. n ~ umptie. dus 
Jr •. mk lL 

at p rson eI even-

drc nken ordt. 

,m z JUt. eveel 
b l~mmcrt de 

• 11 W' ll ll lc letsL: I 

z t \ ·lltH 11 1 • 

Jltf/llll , i 

IJ ' 11 I I i 

vu · • 11 aa11 h 1 lr1r 

pl:l /.Olll I ., lit 
Nooit zouttabkil ·r o1 

spock:Jl. Lr I unnen (hn r 

\Vanntchloolstdli• ~ 
Proheer door organi at 

aan \V~tnnk lL' mini1n .. tli re 

• lk ho >11 ll: t mpc1 atun::n 
I 4. 00 u Lil : 

• 

• 


	DSCN2603
	DSCN2604
	DSCN2605
	DSCN2606
	DSCN2607
	DSCN2608
	DSCN2609
	DSCN2610
	DSCN2611
	DSCN2612
	DSCN2613
	DSCN2614
	DSCN2615
	DSCN2616
	DSCN2617
	DSCN2618
	DSCN2619
	DSCN2620
	DSCN2621
	DSCN2622
	DSCN2623
	DSCN2624
	DSCN2625
	DSCN2626
	DSCN2627
	DSCN2628
	DSCN2629
	DSCN2630
	DSCN2631
	DSCN2632
	DSCN2633
	DSCN2634
	DSCN2635
	DSCN2636
	DSCN2637

