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Prinses Elisabeth is onze kroonprinses. Later wordt zij 
koningin van België. Elisabeth is achttien jaar. Ze behaalde 
onlangs haar diploma van de middelbare school. Dat deed 
ze aan het Atlantic College in Wales (Verenigd Koninkrijk). 
Op 31 augustus begint prinses Elisabeth aan haar hogere 
studies. Het eerste jaar daarvan gaat ze les volgen aan de 
Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. 

Een prinses die militair wordt 
… Is dat niet vreemd? Nee, want 
als Elisabeth koningin wordt, 
wordt ze meteen ook de leider 
van het leger. Haar ervaring op 
de KMS kan haar helpen in die 
taak. 

Strenge opleiding
Studeren aan de militaire school 
is niet voor watjes. Voor Elisa-
beth worden geen uitzonderin-
gen gemaakt. Ze moet verplicht 
op internaat. Om zes uur zal de 
wekker afgaan. De lessen lopen 
van kwart voor acht tot zes uur 
’s avonds. Er is één vrije avond 
per week. Vanaf de tweede dag 
van haar studies moet Elisabeth 
al op kamp. Dat gaat door in 
een kazerne van het Belgische 
leger, te Elsenborn. Ze zal er 
onder andere leren schieten. En 

ze wordt opgeleid om te kunnen 
overleven. Ze zal, net als haar 
medestudenten, door de modder 
moeten kruipen! 

Joggen
De prinses is nu al aan het spor-
ten zodat ze helemaal klaar is 
voor de opleiding. Veel kran-
ten publiceerden een foto van 
haar tijdens het joggen. Daarop 
draagt ze een legging van het 
Belgische merk ‘Recto Verso’. 
Die kreeg de prinses van het 
textielbedrijf Liebaert voor haar 
achttiende verjaardag. Onder-
tussen staat de telefoon van het 
bedrijf roodgloeiend. Heel veel 
mensen willen net zo’n legging 
als de prinses. Helaas … De 
broek is van een collectie van 
vorig jaar. Ze wordt niet meer 
verkocht. 
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