
Taskforce Orange 

Onder de codenaam Taskforce Orange 
wordt het Korps Commandotroepen 
ingezet in dé broedplaats van het 
wereldwijde terrorisme van dat moment, 
Afghanistan. 

Periode: maart 2005-april 2006 (3 

rotaties) 

 

Operatiegebied Taskforce Orange.  

De Nederlanders krijgen een operatiegebied toegewezen van 100 bij 200 kilometer in het 

zuiden van de provincie Kandahar, tegen de grens met Pakistan. Het omvat 2 zeer 

dunbevolkte districten; Registan en Shorabak. Het is een woest en onherbergzaam gebied. 

Het fijne woestijnzand is ‘killing’ voor het materieel en de temperaturen liggen er soms ver 

boven de 40 graden Celsius. 

De commando’s ontdekken geen grote Taliban- of Al Qaida-dreiging. Wel maken ze kennis 

met de verschillende stammen in het gebied. Die houden zich voornamelijk bezig met de 

smokkel van allerlei goederen. 

 



Dorpje in het zuiden van de 

provincieKandahar.  

Ervaring opdoen 

Door de (bijna) afwezigheid van vijandelijke 

strijders komen de commando’s maar 

weinig in gevechtssituaties terecht. Maar 

dankzij Taskforce Orange doet het KCT wel 

uitgebreid ervaring op. Met het opereren 

als Special Operations Taskgroup maar ook 

met het land Afghanistan: de hitte, het terrein en de complexe stammenstructuur. Allemaal 

waardevolle lessen die van pas komen tijdens de intensievere operaties in de jaren daarna. 

Vizier op Uruzgan 

Na maart 2006 krijgt Taskforce Orange een andere taak en richten de commando’s hun vizier 

op de provincie Uruzgan. Nederland heeft besloten om zich onder de internationale ISAF-

vlag te verbinden aan de provincie Uruzgan. De NAVO-missie ISAF is bedoeld om te 

assisteren bij de wederopbouw van Afghanistan. 

 

 

2 commando's staan bij hun MB-terreinwagen met 12,7mm-mitrailleur terwijl de 

zon vanachter de bergen opkomt, in het zuiden van de provincie Kandahar.  

Eerste verkenningen 

Taskforce Orange voert de eerste verkenningen uit in de nieuwe provincie. In Uruzgan begint 

het KCT aan een nieuw hoofdstuk. De commando’s zullen een cruciale rol spelen in het 

verkrijgen van bewegingsvrijheid voor ISAF-troepen in de roerige provincie. Taskforce 

Orange wordt Taskforce Viper. 

 Operaties in Afghanistan 

 Taskforce Viper (maart 2006-december 

2007) 

 Taskforce 55 (mei 2009-augustus 2010) 
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