Tactical Advancement Concepts is Nederlands meest bekende en wereldwijd
gevraagde private tactische opleider.
Naast onze opleidingen op basis van open inschrijving in Polen en Tsjechië
worden wij overal ter wereld ingehuurd door overheden en instellingen welke ons
vragen om hun mensen te trainen.
Of u nu op zoek bent naar een partij die een complete opleiding naar uw eisen
schrijft en uitvoert, een partij die op inhuurbasis instructeurs levert, of consultancy
om uw eigen training of instructeurs beter te maken.
Bij ons bent u in alle gevallen aan het juiste adres.
Een paar redenen om voor ons te kiezen:
 Wij bieden Instructeurs met naast oude(re) ervaring ook een eigen jaarlijks
opleidingsplan waardoor zij altijd courante en realistische kennis aan u
overdragen.
 Wij bieden een breed netwerk van instructeurs waardoor wij u altijd een
specialist kunnen leveren op uw specifieke gebied.
 Wij bieden instructeurs die altijd naast trainer ook nog op enig gebied
operationeel zijn om zo de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen.
 Wij bieden training die altijd gericht is om ieder individu tot zijn/haar
persoonlijke max te brengen door slimme methodieken te gebruiken.
Voor het grootste gedeelte van ons kennisplatform putten wij uit de Israëlische
gevechtsdoctrine. Maar wij staren ons daar niet blind op dus vullen het waar
nodig aan met de Amerikaans/Europese doctrine. Maar wat het belangrijkste is,
is dat wij datgene gebruiken wat ten eerste werkt, wat logisch is en niet over
gecompliceerd.
Wanneer u uw mensen met vuurwapens de wereld in stuurt wil u

vanzelfsprekend dat zij de allerbeste kennis en vaardigheden hebben om hen en
de mensen om zich heen zo veilig mogelijk te houden.
En dat is onze missie, en onze passie!
Ons motto is:

“Somewhere in the world somebody is training to
kill you, what are you doing?”
Het betekent dat de training die wij u aanbieden beter
moet zijn dan dat van uw vijanden.
Dit kan alleen maar door steeds weer te verbeteren
en te innoveren.
Daarom ook dat wijzelf ons tot doel gesteld hebben
om al onze instructeurs meerdere keren per jaar
samen te laten komen.
Dat betekent samen trainen onder specialisten van
s’werelds beste Tier1 units, en samen te oefenen en
te bespreken wat nu het beste werkt in welke
situaties.
Die unieke brede basis van kennis en kunde vind u op dit moment enkel bij
Tactical Advancement Concepts.
Zo zorgen wij ervoor dat wij niet alleen hoeven aan te komen met wat onze
instructeurs vroeger hebben gedaan, maar dat wij kunnen staan voor wat zij op
dit moment doen en leren.
Neem contact met ons op via onze website, wij bespreken graag met u hoe wij u
en uw mensen verder kunnen helpen.

www.tactraining.nl

