
Operatie Engelsmanplaat ( Geheime Operatie ) 
1 augustus 2020 

 
We ontvangen een geheime mail om vrijwilligers 
te ronselen voor een speciale missie.  
Het gerucht gaat dat Engelsmanplaat zich wil 
afscheiden van Nederland en aansluiting zoekt 
bij Duitsland. Er hebben al vijandelijkheden 
plaatsgevonden rond de vogel kijkhut. 
 
Dit is een kolfje naar de hand voor de 
commando's Onze wakkere maten van Noord 
Nederland en de COWS smeden een plan. 
We dienen het eiland te verkennen en een 
eventuele OP in te richten en een Sit Rep te 
verzorgen. 
Na een briefing aan de kust over de te verwachten omstandigheden, zoals het weer, de 
waterstand en de terrein bijzonderheden gaan we op weg. 
 

 
 
Door de volle maan periode zitten we vlak bij springtij. Het water zal snel verdwenen zijn, maar 
ook weer snel opkomen. 
Hierdoor is tempo geboden. Het straffe tempo, het slik en een flinke partij water doet het 
verkenningspeloton uiteen slaan. 
De waarneming verkenners van weleer zijn al oudere jongeren geworden en een enkeling is 
boven de 80 lentes.  
Plotsklaps hebben de waddengidsen ook een "wolkje aan de hemel gezien" 
wat volgens hen op naderend onweer kan duiden, en de wind staat in onze richting....Hierop volgt 
een snel chinees parlement; Leave no men behind is ons devies, samen uit samen thuis. 
 
Razendsnel worden besluiten genomen. 
Rugzakken worden snel overgenomen en er kan net als toen "aan de tokkel worden gehangen" 
We vervolgen onze missie in omgekeerde richting waar een deel van het peloton zelfs in het 
snelstromende water nadere verkenningen zal doen. 
Gelukkig zijn er geen vijandelijke zeehonden aangetroffen. Wel krijgen we bijscholing in andere 
vijandelijke bodemdieren zoals de krab en de waddenpier, met nadruk op de voorplantings- en 
ingraafwijze van beide, altijd leerzaam. 



Terug aan wal spoelen we eerst de benodigde "camouflage modder" af. Dan krijgen alle dappere 
verkenners een Berenburger en een tevredenheidsbetuiging van de dankbare COV Noord 
Nederland.  
 
 

 

 
 
 
 
En later in Nes volgt de debriefing met de nodige gele rakkers, om te leren van elkaar 
hoe de operatie nog beter had kunnen worden uitgevoerd. 
Het was een succesvolle operatie en de COWS bewijst maar weer dat ze ook in zee hun mannetje 
staan. 
De overzeese gebiedsdelen zijn gelukkig weer gered, dus euh Mariniers 
opgepast er is concurrentie...... ;-) 
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We begonnen met de aanschaf van een T shirt in het kader van eenheid van tenue. Het merendeel had de 
groen baret op dus de buitenkant zag er goed uit.  

Gezien de leeftijd van de deelnemers was een beetje wandeltraining vooraf wenselijk doch helaas, 
sommigen dachten nog de conditie en motorisch vermogen te hebben van tijdens hun militair verleden. Die 
inschatting was niet juist. Voor enkele deelnemers was de tocht daarom zeker pittig.  

De gidsen gaven tijdens de tocht wat informatie over schelpen en andere dieren. We kregen ook de 
gelegenheid om een paar kokkels te proeven. Ze zijn aanmerkelijk kleiner maar de smaak vind ik een 
beetje vergelijkbaar met rauwe oesters.  
Het eerste gedeelte liepen we door ongeveer 50 cm diep water, vervolgens over een vrij zachte 

modderondergrond en daarna over een vrij harde zand ondergrond. Het was overigens wel een prachtige 
belevenis om over het uitgestrekte en stille wad te lopen. Zelf heb ik in het verleden de overtochten naar 
Schiermonnikoog en Ameland gelopen. Voor de zekerheid heb ik een paar lange wandeltochten op 

onverharde paden gelopen als training, omdat ik me niet wilde laten verrassen.  
Na anderhalf uur wandelen verscheen aan de horizon, nog wel op grote afstand, een onweersbui. Omdat 
er tijdens onweer geen wad loop tochten gelopen mogen worden besloten de gidsen terug te keren naar 

de vaste wal.  
Tijdens de terugtocht gingen een aantal deelnemers even een zwemtochtje te maken. Dat zegt ook wel 
iets over de watertemperatuur.  
Nadat we ons in een sloot van de meeste modder hadden ontdaan stond bij de dijk onze secretaris Douwe Steensma 

samen met z’n vrouw Aafke om namens onze vereniging aan alle deelnemers een flaconnetje met een hart 

versterkertje en een oorkonde te verstrekken. Het is ons niet duidelijk geworden of het idee van Douwe dan wel van 

Aafke was. Het was in ieder geval een mooi gebaar als afsluiting van een geslaagde dag. 

 



 

                

                 

Met dank aan de Commando Vereniging NOORD - NEDERLAND 

 


