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Brigade-generaal der mariniers Frank van Sprang is geboren
in 1962 te Tilburg. Hij begon zijn militaire carrière op het
Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in 1982. Na zijn
beëdiging tot officier in 1985 volgde zijn eerste operationele
plaatsing als pelotonscommandant bij de 1e Amfibische
Gevechtsgroep (1 AGGP). Voordat hij zich weer meldde aan
het KIM voor de academische vorming behaalde hij onder
andere de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist
en commando. Na de afronding van de studie Internationale
Veiligheidsvraagstukken (IVV) aan het KIM in 1988 volgde hij
met succes de opleiding tot Officier Kikvorsman.
In zijn hoedanigheid als Officier Kikvorsman werd hij
achtereenvolgens geplaats als pelotonscommandant van het
verkenningspeloton op Curaçao, opvolgend commandant
van de Amfibische Sectie en commandant van het Amfibisch
Verkenningspeloton. Het Amfibisch Verkenningspeloton was
destijds in het kader van de UK/NL Landing Force geïntegreerd
in de Special Boat Service Royal Marines als 7Tp SBS RNLMC.
In deze periode werd hij uitgezonden naar Cambodja in het
kader van de VN-missie UNTAC en als uitwisselingsofficier
bij 26 Marine Expeditionary Unit (MEU) Special Operations
Capable (SOC) van het United States Marine Corps (USMC)
tijdens een deployment in de Middellandse Zee en voor de
kust van Somalië.
Met deze operationele ervaringen op zak vertrok hij in
1995 met zijn gezin naar de Verenigde Staten waar hij de
Amphibious Warfare School bij het USMC volgde en afsloot
als Honor Graduate. Na een korte plaatsing bij de 13e
infanteriecompagnie van het 1e Mariniersbataljon volgde
een varende plaatsing als Amfibisch Operatie Officier aan
boord van Hr.Ms. Rotterdam. In deze periode van 1997 tot
en met 2000 werd het schip in dienst gesteld, opgewerkt tot
operationele eenheid en ingezet tijdens de Operatie Allied
Harbour in Albanië gedurende de Kosovo-oorlog.
Een eerste periode aan de wal werd ingevuld als docent
amfibische operaties op het KIM waarna hij met succes de
Hogere Krijgsvorming aan het Instituut Defensie Leergangen
(IDL) heeft volbracht. Hierop volgde bestuurlijke functies

bij de Marinestaf en de Defensiestaf in Den Haag. In
die hoedanigheid was hij betrokken bij diverse studies
waaronder de Helikopterstudie 2004, de SOF-studie 2004 en
de Marinestudie 2005.
In 2007 nam hij het commando over het eerste
mariniersbataljon op zich. Gedurende dit commando was de
eenheid betrokken bij de operaties in Tsjaad en Afghanistan.
Zelf werd hij uitgezonden naar Afghanistan als militair
assistent van de deputy director stability in het ISAF HQ te
Kabul.
In 2009 werd hij bij het Commando Zeestrijdkrachten
geplaatst als Hoofd Management Control en vervolgens als
Hoofd Afdeling Integratie. In mei 2014 werd hij benoemd
tot brigade-generaal der mariniers en vervulde tot maart
2016 de functie van plaatsvervangend directeur van de
Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) bij de
Defensiestaf. Op 18 maart 2016 is hij benoemd tot Directeur
Operaties CZSK en heeft de functie van Commandant van het
Korps Mariniers op zich genomen.
Brigade-generaal Van Sprang is getrouwd met Marie-José en
zij hebben twee dochters.

