Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen
met een andere mening!

Situational Awareness
Als je in leven wilt blijven zul je altijd op moeten blijven letten. Opletten hoort een tweede natuur
te zijn of toch zeker te worden! Nu moet je toch een keer rondkijken. Wat merk je op? Dat meeste
mensen niet eens merken wat er rondom hen heen gebeurt. En dat alles dank zij de GSM en
smartphone. Meeste mensen zitten in de bus of tram en lopen door de stad met oordopjes in, gebogen starend naar het kleine schermpje! En … dan mis je alles wat er rondom je heen gebeurt. Zo gebeuren de ergste ongevallen en kunnen roofmoorden ongemerkt doorgaan, zonder getuigen deze
keer. Het zal zeker niet de eerste of laatste keer zijn dat een lid van de oordopjesgilde doorheen het
rood onder een auto of bus loopt. Complete berovingen gebeuren zonder getuigen omdat aanwezigen te druk bezig zijn met hun ‘smartphone’. Ik zal nog wel eens wat over de smartphone publice ren later als deze cursus volledig is uitgeschreven. Nadat u dit dan gelezen hebt, weet ik zeker dat u
oerdom bent als u nog met zo’n ‘takkeding’ wilt werken. Een oude GSM is een stuk veiliger wat betreft afluisteren, opladen van bankgegevens en u volgen. Zoek een keer naar informatie over de
‘vier smurfen’ van de NSA en de CIA die op ELKE smartphone zijn geïnstalleerd! En dan maar
kankeren over de Chinese smartphones vol met spionageappjes!
Situational Awareness (SA) is me met de paplepel ingegoten door mijn vader, een koreaveteraan,
die me vanaf mijn vierde levensjaar elk weekend meetroonde, de bossen in, om me alles te leren
wat de natuur te bieden had, inclusief herkennen en toepassen van geneeskruiden! Voor ons was het
de meest normale zaak dat ik later, na mijn studie, in militaire dienst zou gaan!
Als je wordt aangevallen heb je 1 tot 1,5 seconde nodig om te reageren. Dat is een vast gegeven en
in die tijd kun je al dood zijn! SA is een wapen dat je altijd hoort in te zetten omdat de psychologische werking die ervan uitgaat een negatieve invloed heeft op de potentiële aanvaller. SA is constant
je omgeving scannen en in de gaten houden. Als je jezelf de tijd geeft om hierin ervaring op te doen
dan zullen details op gaan vallen. Figuren die je observeren, auto’s die niet in de straat horen, ramen
van huizen die normaal nooit openstaan die nu zijn geopend en meer van dat soort zaken.
Ik zal een voorbeeld geven. Als je de omgeving waarin je verkeert blijft scannen dan zullen mensen die je volgen of nauwlettend in de gaten houden opvallen. Ik houd er helemaal niet van dat
mensen achter me blijven lopen in dunbevolkte gedeelten of in bossen. Dus ik kijk opzettelijk opvallend achterom en opeens blijf ik staan en begin rond te kijken waarbij ik opzettelijk veel naar de
‘achtervolger’ blik. Als ik in de bossen ben, stop ik, neem mijn veldfles of begin met het opzetten
van mijn kookstel om koffie te maken. Zorg altijd dat je een potentiële aanvaller voor je krijgt want

dan kan hij niets ongemerkt doen omdat het verrassingselement weg is! In negen van de tien gevallen zullen ze ook uit uw gezichtsveld verdwijnen. Als je constant op je telefoon zit te staren dan ontgaat je dit alles en zul je vandaag of morgen een keer worden beroofd en dat is dan nog het minste.
Niemand kan zeggen hoe erg de verwondingen zullen zijn. U zult niet de eerste zijn die sterft aan
verwondingen opgelopen tijdens een overval!

De theorie achter Situational Awareness
Wat mijn vader me leerde in de vroege jaren ‘60 en hij ‘altijd opletten’ noemde, werd door een
Amerikaanse officier bij de mariniers in een theorie uitgezet. Zijn naam: Jeff Cooper, rang: overste,
verdiensten: wereldoorlog 2 en Koreaveteraan. Een van de beste pistool- en geweerschutters van die
tijd. Tegenwoordig zouden we zo iemand ‘sniper’ noemen.
Na zijn militaire carrière richtte Cooper het American Pistol Institute op dat nu Gunsite Academy
wordt genoemd.
Cooper bedacht een kleurencode die overeenkwam met de manier waarop hij leerlingen met wapens om leerde gaan. Hij was ervan overtuigd dat een wapen of andersoortige zelfverdediging niet
de beste manieren waren om te kunnen overleven tijdens een potentiële aanval. De kleurencodes beschrijven dan ook exact de verschillende gradaties van SA.

WIT
Totaal onvoorbereid en zich nergens van bewust. Het is zaak om deze gradatie ten alle tijde te vermijden.
Zo iemand heeft zijn hoofd naar beneden hangen, ogen zien niets, weet niet wat er rondom hem
heen gebeurt. Zo iemand is aan het dagdromen, gebruikt de GSM, verwikkeld in gesprek met een
andere persoon of aan het Sms'en. Deze beschrijving slaat op mensen die niet alert zijn op hun omgeving. Ze zijn kwetsbaar en niet voorbereid op hetgeen kan gebeuren! Vooral allen uit de OORPROPGENERATIE komen hiervoor in aanmerking!

GEEL
Op een ontspannen manier alert zijn. Tijdens deze conditie is er geen sprake van gevaar en je bent
wel alert en weet precies wat er in je omgeving gebeurt. In conditie geel verwacht je geen aanval
maar let je wel op of er niets verandert in je directe omgeving dat erop kan duiden dat er een aanval
op til is. Mensen in conditie geel zijn heel erg moeilijk te verrassen.
Je hoofd is in een normale positie. Je kijkt rond zodat je jezelf bewust bent van je omgeving. Natuurlijk kun je in gesprek verwikkeld zijn maar je blijft op je omgeving letten. Je bent nooit zo afgeleid dat je bijvoorbeeld geen auto ziet aankomen of een persoon met slechte bedoelingen. In conditie geel zal iemand een persoon die je aan wil vallen op tijd opmerken en heeft dan tijd genoeg om
te beslissen op wat voor manier een aanval te voorkomen. Dat kan heel gemakkelijk door bijvoor-

beeld de straat over te steken, een andere richting te kiezen, om hulp roepen enzovoort. Het is belangrijk om in conditie geel te blijven en ten alle tijd conditie rood te vermijden!

ORANJE
Je merkt een specifiek gevaar op dat je waarschijnlijk niet kunt ontwijken. Natuurlijk kan dat van
alles zijn. Wellicht in een parkeergarage iemand die je nauwlettend volgt om te zien welke auto je
neemt. Mensen letten vaak niet op als ze hun sleutels zoeken in hun zakken om het portier te kunnen openen. Dat geldt trouwens ook voor de huisdeur. Dat is het moment waarop de aanval kan
plaatsvinden. Als je jezelf hiervan bewust bent zul je per direct in de verdedigingspositie verkeren
en naar een hulpmiddel grijpen zoals een tactische pen om jezelf te kunnen verdedigen.
(Andere wapens zijn in het achterlijke België en Nederland verboden terwijl hun politieagenten
burgers die een verkeerscontrole vermijden of ontvluchten als dolle honden afschieten. Zie mijn relaas over de GLOCK en WALTHER PPQ, wapens die voor IEDEREEN verboden zouden moeten
zijn!)
Dikwijls is nog een keer over de schouder naar de potentiële aanvaller kijken met je verdedigingswapen goed zichtbaar in de hand voordat je de sleutel in het slot steekt genoeg om hem af te laten
druipen. Zo voorkom je ook in deze conditie dat je naar conditie rood gaat! Je moet je wel bedenken
dat het ook een uitdaging kan zijn!

ROOD
Tijdens fase rood ben je in de crisisconditie. Je bent voorbereid om te handelen in de vorm van
vechten of vluchten. Beiden zijn juist in deze situatie!
(Ook vluchten om een gevechtssituatie te vermijden is een juiste keuze en heeft niets met laf gedrag te maken. Dat is PUUR GEZEIK van mensen die nog nooit in een soortgelijke situatie verzeild
zijn geweest.)
De crimineel heeft zijn signaal gestuurd en komt op je afgestormd. Je hebt je tactische pen nog
steeds in je hand, gepakt toen je nog in conditie oranje verkeerde, en je bent van plan om je hiermee
te verdedigen tegen de aanvaller. Je vecht voor je leven. De situatie kan escaleren en je zult je leven
duur moeten verkopen door allerlei zelfverdedigingstactieken te gebruiken naast de tactische pen.
Als je je aanvaller hebt afgeschrikt is het zaak om te gaan lopen of de politie te bellen. Hoewel, het
laatste zal IK zeker niet doen. Voor hetzelfde geld krijg je hier in de BANANENREPUBLIEKEN
van de EU nog de schuld van alles, omdat de aanvaller zielig was of buitenlander, vooral omdat de
crimineel hier veel meer rechten heeft dan het slachtoffer.
Advocaten zoals VERMASSEN hebben door het verdraaien van de wet en hun EMOTIONEEL
GEZEVER het klimaat wat betreft waarheidsvinding en rechtvaardigheid, de fundering voor serieuze rechtspraak, niet echt verbeterd voor de gewone mens.

Indicatoren
De theorie van de kleuren is leuk om te weten. Toch wil ik u wat indicatoren uit de praktijk meegeven. Ze worden omschreven als voorlopers van het incident. Het incident is de op handen zijnde
overval natuurlijk! Er zijn DRIE indicatoren die opvallen en waar u ook constant in conditie geel op
moet letten.

Staren
Elk roofdier zal zijn ogen gericht houden op zijn prooi voordat ze hun buit aanvallen! Een crimineel die u als slachtoffer op het oog heeft, doet exact hetzelfde!
In fase geel zul je al snel merken als iemand veel te lang naar je blijft staren. De reden is omdat je
door deze figuur op de korrel bent genomen als zijn potentieel slachtoffer! De crimineel heeft de beslissing genomen dat jij zijn volgende slachtoffer bent.

In dezelfde pas lopen
Mensen zullen nooit in de pas lopen met mensen die ze niet kennen. Als je al een keer op de snelweg hebt gelet op andere weggebruikers hun rijgedrag, zul je hebben gezien dat als je zij aan zij
rijdt de andere sneller gaat rijden en zo niet dat je zelf langzamer gaat rijden omdat je je niet comfortabel voelt om zij aan zij te rijden met iemand die je niet kent!
Als je merkt dat een persoon in dezelfde pas loopt dan jij, en je gaat sneller dan wel langzamer lopen terwijl de persoon vervolgens ook zijn snelheid aanpast aan jouw snelheid, dan ben je een potentieel slachtoffer. Je moet maken dat je wegkomt van deze persoon en wel zo snel mogelijk. Duik
een café of winkel binnen bijvoorbeeld, en blijf in conditie geel.

Afleiding
Soms werken criminelen samen. Deze kleine bendes hebben een speciale aanpak. Een van hen zal
u proberen af te leiden terwijl een andere uw telefoon, tas, portemonnee of iets dergelijks zal stelen.
Laat u niet afleiden. Kijk rond en zie je een groepje mensen waarvan er zich één afzondert en op u
toeloopt, wees dan alert of negeer hem of haar totaal!

Vooringenomenheid
We zijn zo naïef te denken dat overheid, politie en leger ons wel zullen beschermen als er werkelijk iets gebeurt. Vergeet het eeuwig. Als er echt POEP AAN DE KNIKKER IS, equivalent voor
SHIT HITS THE FAN, dan staat u er alleen voor. Niemand zal u komen helpen. Ik kan per direct
al 3 redenen bedenken die slaan op uw vooringenomenheid.
1. Bijna niemand neemt een ramp serieus. Onder ramp schaar ik ook terroristische aanvallen
die ons hier in België, Frankrijk, Spanje en Engeland zijn overkomen. Nadat alles was opge-

ruimd hervatte iedereen weer het oude leventje. Weer namen ze de trein, de metro, het vliegtuig of gingen ze terug naar concerten. Frankrijk heeft zelfs na Charlie Hebdon EN de daaropvolgende terreuraanslag nog steeds niets geleerd!
2. Niet voorbereid zijn op een ramp. Er zijn maar weinig mensen voorbereid op een ramp
van welke aard dan ook! Velen zien preppers als een soort idioten. Natuurlijk. Totdat er
POEP AAN DE KNIKKER IS! Dan zullen we zien wie er ECHT idioten zijn. Veronderstel
dat de stroom uitvalt over heel België. Weet u wat er dan WERKELIJK aan de hand is? Beseft u wel dat er dan niet veel meer gaat werken van alle dingen die u nu perfect normaal
vindt? Geen vliegtuigen die nog kunnen vliegen, geen treinen, geen brandstof meer, geen
aanvoer van goederen meer naar winkels, geen bankautomaten die nog werken, en in huis
geen licht, niet langer CV of stromend water. Zo’n situatie kan weken aanhouden want als er
zoiets gebeurt is er geen sprake van een klein euvel.
Hebt u voor een paar weken eten, drinken, verwarmingsmiddelen en kookmiddelen in huis
om u gewoon in leven te houden? DIE ‘IDIOOT’ VAN EEN PREPPER WEL!
3. Omdat iets nog nooit is gebeurt, zal het ook nooit gebeuren. Zeg nooit nooit! Meeste
mensen hebben het gewoon moeilijk met alles wat er mogelijk kan veranderen. Ze proberen
positief te blijven door te denken dat alles bij het oude blijft. Maar NIETS blijft hetzelfde.
Alles is doorheen de jaren al veranderd. Wat hebben we al niet meegemaakt? Terroristische
aanslagen, orkanen, windhozen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en sneeuwstormen.
Alles kwam op momenten dat niemand het verwachtte. Ik wil niet dat iedereen zich dagelijks zorgen gaat maken over deze zaken. Wat ik probeer te vertellen is: ‘het is van belang
dat u bepaalde zaken voor enkele weken in huis hebt!’
Situational Awareness is een klik die u moet maken zodat u door ervaring hiermee begrijpt wat er
allemaal KAN gebeuren en u zich hier op kunt voorbereiden!

Voor uw eigen veiligheid
Maak er een gewoonte van een baseline te hanteren voordat u uw huis verlaat. Sluit alle deuren
zorgvuldig af, sluit ook alle ramen af en sluit de luiken als u die heeft, doe hetzelfde met de garage deur. Wat het licht betreft moet u zelf zien wat u doet maar wees consequent. Of aan of uit!
Doe dit ook als u maar even naar de winkel gaat. Wees consequent in alles wat u doet. Het kan u in
de toekomst heel erg veel ellende besparen.
Opdracht:
Op weg naar het altijd alert zijn in fase GEEL, hoort u eerst te beginnen om als u buiten bent geen
GSM of MP3 speler meer te gebruiken. Ook niet als u auto rijdt. Neem altijd alles in u op. Indien u
dit enkele weken vol kunt houden zult u zien wat u allemaal opmerkt. Details die u waarschijnlijk

nog nooit hebt gezien. U hebt, als alles er normaal uitziet, een zogenaamde baseline die niet mag afwijken op andere momenten.
Afwijkingen zijn bijvoorbeeld vreemde auto’s in de straat, en dan gaat u opletten op details zoals
hoe zien ze eruit, zitten er mensen in en wat doen ze?
Dat geldt ook voor de winkel waar u altijd naar toegaat. Gedrag van personeel en klanten bekijken.
Een afwijking opmerken is alert zijn, opletten en eventueel verdwijnen.
Blijf zolang mogelijk in conditie GEEL! Wat er ook gebeurt!
Kijk ook uit voor het volgende:
•

is een persoon gekleed naar de tijd van het jaar

•

zie je afwijkend gedrag bij iemand

•

is een persoon op een plaats waar je zo iemand niet verwacht

•

neemt iemand jou of iemand anders te goed op

•

zie je dat een persoon iemand volgt of merk je dat jij wordt gevolgd

•

zie je een nerveus iemand met de intentie iets crimineels te gaan doen

Deze opdracht gaat continue door. Het hoort een tweede natuur te worden.

