Hoesy’s Kosovo dagboek
Bijlage A: ‘Militaire afkortingen voor Dummies’
Afkorting
1CC
ACOS Spt

Voluit & Informatie
1 Korporaal-Chef (zie ook www.mil.be)
Assistant Chief Of Staff Syupport: assistent van de COS voor alles wat
ondersteuning van de troepen aanbeland (personeel, logistiek en medische aspecten)

ADC

Adjudant-Chef (zie ook www.mil.be)

AML

Aérodrôme Militaire – Militaire Luchthaven: ‘vrije’ zone waar militaire en hun
familie voor vertrek en aankomst mogen komen

BELKOS

Belgisch Detachement in Kosovo te Mitrovica

BELUFIL

Belgian Luxemburg Force in Lebanon: Belgische-Luxemburgs detachement te Tibnin
in Lebanon

Cdt

Commandant, de graad! (zie ook www.mil.be)

Comd

Commandant: bevelhebber van een eenheid

COS

Chief Of Staff: baas van de staf die moet zorgen dat alles in goede banen geleid
wordt

Kapt

Kapitein (zie ook www.mil.be)

Kol

Kolonel (zie ook www.mil.be)

LEGAD

Legal Adviser: adviseur van de generaal en de staf betreffende wettelijke
problemen

LMT

Liaison and Monitoring Team: ploeg die een vinger aan de pols houdt in Kosovo door
contacten met de bevolking te leggen. De Belgische teams vertrekken vanuit Novo
Selo en werken te Leposavic en Zvecan.

Maj

Majoor (zie ook www.mil.be)

MNTF-N

Multinational Task Force North: de troepen in het noorden van Kosovo

NCC

National Contingency Commander: hoogste Officier in het hoofdkwartier van de
operatie, meestal ook de hoogste officier van een natie

SNR

Senior National Representative: hoogste Officier in een deel van de operatiezone
waar een land aanwezig is

1CC

1 Korporaal-Chef (zie ook www.mil.be)
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ACOS Spt

Assistant Chief Of Staff Syupport: assistent van de COS voor alles wat
ondersteuning van de troepen aanbeland (personeel, logistiek en medische aspecten)

ADC

Adjudant-Chef (zie ook www.mil.be)

AML

Aérodrôme Militaire – Militaire Luchthaven: ‘vrije’ zone waar militaire en hun
familie voor vertrek en aankomst mogen komen

BELKOS

Belgisch Detachement in Kosovo te Mitrovica

BELUFIL

Belgian Luxemburg Force in Lebanon: Belgische-Luxemburgs detachement te Tibnin
in Lebanon

Cdt

Commandant, de graad! (zie ook www.mil.be)

Comd

Commandant: bevelhebber van een eenheid

COS

Chief Of Staff: baas van de staf die moet zorgen dat alles in goede banen geleid
wordt

Kapt

Kapitein (zie ook www.mil.be)

Kol

Kolonel (zie ook www.mil.be)

LEGAD

Legal Adviser: adviseur van de generaal en de staf betreffende wettelijke
problemen

LMT

Liaison and Monitoring Team: ploeg die een vinger aan de pols houdt in Kosovo door
contacten met de bevolking te leggen. De Belgische teams vertrekken vanuit Novo
Selo en werken te Leposavic en Zvecan.

Maj

Majoor (zie ook www.mil.be)

MNTF-N

Multinational Task Force North: de troepen in het noorden van Kosovo

NCC

National Contingency Commander: hoogste Officier in het hoofdkwartier van de
operatie, meestal ook de hoogste officier van een natie

SNR

Senior National Representative: hoogste Officier in een deel van de operatiezone
waar een land aanwezig is

SOP

Standing Operating Procrdure: richtlijn die lange tijd geldig blijft.

1CC

1 Korporaal-Chef

ACOS Spt
ADC

Assistant Chief Of Staff Syupport: assistent van de COS voor alles wat
ondersteuning van de troepen aanbeland (personeel, logistiek en medische aspecten)
Adjudant-Chef

AML

Aérodrôme Militaire – Militaire Luchthaven: ‘vrije’ zone waar militaire en hun
familie voor vertrek en aankomst mogen komen

BELKOS

Belgisch Detachement in Kosovo te Mitrovica

BELUFIL

Belgian Luxemburg Force in Lebanon: Belgische-Luxemburgs detachement te Tibnin
in Lebanon

Cdt

Commandant, de graad!

Comd

Commandant: bevelhebber van een eenheid

CHOD

Chief Of Defense: chef van Defensie

COS

Chief Of Staff: baas van de staf die moet zorgen dat alles in goede banen geleid
wordt

Kapt

Kapitein

Kol

Kolonel

LEGAD

Legal Adviser: adviseur van de generaal en de staf betreffende wettelijke
problemen

LMT

Liaison and Monitoring Team: ploeg die een vinger aan de pols houdt in Kosovo door
contacten met de bevolking te leggen. De Belgische teams vertrekken vanuit Novo
Selo en werken te Leposavic en Zvecan.

Maj

Majoor

MNTF-N

Multinational Task Force North: de troepen in het noorden van Kosovo

NCC

National Contingency Commander: hoogste Officier in het hoofdkwartier van de
operatie, meestal ook de hoogste officier van een natie

SNR

Senior National Representative: hoogste Officier in een deel van de operatiezone
waar een land aanwezig is

SOP

Standing Operating Procedure: richtlijn die lange tijd geldig blijft

Afkorting
1CC
ACOS Spt
ADC

Voluit & Informatie
1 Korporaal-Chef
Assistant Chief Of Staff Support: assistent van de COS voor alles wat
ondersteuning van de troepen aanbeland (personeel, logistiek en medische aspecten)
Adjudant-Chef

BELKOS

Belgisch Detachement in Kosovo te Mitrovica

Cdt

Commandant, de graad!

COS

Chief Of Staff: baas van de staf die moet zorgen dat alles in goede banen geleid
wordt

Kapt

Kapitein

Kol

Kolonel

LMT

Liaison and Monitoring Team: ploeg die een vinger aan de pols houdt in Kosovo door
contacten met de bevolking te leggen. De Belgische teams vertrekken vanuit Novo
Selo en werken te Leposavic en Zvecan.

LNO

Liaison Officier

Lt
Maj
MNTF-N

Luitenant
Majoor
Multinational Task Force North: de troepen in het noorden van Kosovo

SOP

Standing Operating Procedure: richtlijn die lange tijd geldig blijft

TOC

Tactical Operations Center – het operationeel zenuwcentrum

