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DAI CARTER 
Ex Special Forces, Auteur, Spreker, Trainer 
 
 
AUTEUR 
 
2022  Nu of Nooit 
  Bouw aan je mentale kracht met de levenslessen van een commando speciale operaties.  
 
 
TELEVISIE 
 
2022   Kamp van Konningsbrugge – seizoen 2 AVROTROS  Hoofdinstructeur 
2021   Kamp van Konningsbrugge – seizoen 1 AVROTROS  Hoofdinstructeur 
 
 
WERKERVARING 
 
2021 - heden Opleidingsmanager TGA  

Opleidingsmanager bij Triangulargroup Academy verantwoordelijk voor verschillende 
opleidingen in het veiligheidsdomein.  

 
2020 - 2021  Senior Instructor TGA 

Senior Instructor bij Triangular Group Academy  
 
2019- 2020  Instructeur Gewondenhelper  

Als zelfstandig ondernemer werd hij ingehuurd door defensie om een 4 weken durende 
medische opleiding te verzorgen aan militairen van de Landmacht, Luchtmacht en Marine.  

 
2018-2019  Instructeur Low Visability Optreden 

De LVO opleiding duurt 10 weken en leert operators van het Korps Commando Troepen 
optreden in de Urban Environment. Heimelijke missies in het buitenland, met een hoog 
politiek afbreuk risico die specifiek gericht zijn op optreden in de Human Domain. De operator 
leert om in burgerkleding op te gaan in de omgeving. Hij hield zich bezig met het onderwijzen 
van ICT en technisch gerelateerde onderwerpen en de lessen gericht op gedrag en het opgaan 
in de omgeving.  

 
2016 - 2017  Operator Speciale Operaties - 103 Commando Troepen Compagnie 

Naast zijn functie als operator voerde hij de taak uit van Lead Medic. Tijdens oefeningen en 
missies is hij op medisch gebied verantwoordelijk voor zijn team. Hij verzorgt trainingen zodat 
het medisch handelen van zijn teamgenoten hoog blijft. De 103 Commando Troepen 
Compagnie specialiseert zich in Special Warfare en staat continue op stand-by om operaties 
overal ter wereld uit te voeren. Het team waarvan hij deel uitmaakt, richt zich op heimelijke 
operaties in het buitenland. Tijdens deze functie is hij meerdere keren op missie geweest naar 
conflictgebieden in Oost-, Noord- en West-Afrika en het Midden-Oosten.  
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2011-2016  Operator Speciale Operaties - 104 Commando Troepen Compagnie 
Elke operator heeft zijn eigen specialisme. Dai is medic en op medisch gebied 
verantwoordelijk voor zijn team. De 104 Commando Troepen Compagnie is gespecialiseerd in 
bergachtig terrein. Verder horen taken als speciale verkenningen en Direct Action (Contra 
Terreur) tot het takenpakket. In deze periode is hij op uitzending geweest naar Mali om met 
zijn team speciale verkenningen uit te voeren waaronder een parachute sprong bij duister.  

 
2007-2009  Soldaat Pionier-Verkenner Luchtmobiele Brigade 

Tijdens deze functie liep hij vooraan in de patrouille en adviseerde zijn commandant over het 
terrein en mogelijke dreigingen. Daarnaast was hij de Combat Life Saver in zijn groep. In deze 
periode is hij op uitzending geweest naar Afghanistan.  
 
 

MISSIES 
 
In de periode 2008 t/m 2018 is Dai op zes verschillende missies geweest in het buitenland. 
 
 
OPLEIDING   
 
• HBO Toegepaste Psychologie, Propedeuse behaald § MBO 3, Onderofficier, Koninklijke Militaire School 
• Commando opleiding, Koninklijke Landmacht 
• Luchtmobiele opleiding, Koninklijke Landmacht  
• MBO Oriëntatie-jaar Koninklijke Landmacht  
 
 
CURCUSSEN 

 
• Etac ( Evaluating Truthfulness And Credibility) 
• Esac (Emotional Skills And Competencies) 
• Target Audience Analysis-Behavioural Dynamics Institute  
• (Gedragsbeinvloeding En Strategische Comunnicatie) § Debrief/Tactical Questioning 
• Internet Research 
• Close Protection (Vip Beveiliging) 
• Onopvallend Veilig Rijden 
• Basic Surveillance 
• Technical Surveillance 
• Special Forces Medic  


