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Alweer een jaar 
geleden...
Op het moment dat de Zandloper op de deurmat valt is 
het alweer een jaar geleden dat ik het commando over de 
LO/Sportorganisatie mocht overnemen. Ik stel nadrukke-
lijk “mocht” overnemen, omdat ik het als een voorrecht 
beschouw deze uitdagende functie te vervullen. 

Werkbezoeken en IKZ
Samen met elnt Theo Hunck, onze vorige stafadjudant, zijn 
werkbezoeken afgelegd naar alle LO/Sportgroepen en 
hebben we Regiovergaderingen bijgewoond. voor mij, na 
een decennium als stafofficier werkzaam te zijn geweest met 
minder frequent contact met de LO/Sportgroepen, zijn de 
werkbezoeken een uitstekend middel om meer beeldvorming 
te krijgen.  

Een bruikbaar instrument hierbij zijn de auditverslagen, op-
gemaakt door bureau K&P. Eind 2008 zijn we (hernieuwd)  
begonnen met het houden van audits bij de LO/Sportgroepen 
in het kader van Integrale Kwaliteit Zorg (IKZ). Dit voorjaar 
is dat bij alle LO/Sportgroepen afgerond en ontstond een 
kwaliteitsprofiel van dit organisatieniveau.  

In overleg met C-LO/Sportregio heeft iedere C-LO/Sport-
groep een verbeterplan opgesteld. Ondanks de hoge klant-
tevredenheid blijven we kritisch op onszelf en valt er altijd wel 
iets te verbeteren, onder het credo ‘vandaag goed, morgen 
beter’. Dat kenmerkt ook onze LO/Sportorganisatie. Steeds 
op zoek naar productverbetering en –vernieuwing ten dienste 
van het CLAS.  

Het enthousiasme dat ik ook in dit opzicht weer heb ervaren 
tijdens de werkbezoeken is hartverwarmend. vakbekwaam 
LO/Sportpersoneel met een dienstverlenende instelling. Ik 
ben daar trots op! Op dit moment wordt het organisatie-
niveau LO/Sportregio aan een audit onderworpen. volgende 
maand is dat afgerond. Direct daarna is de staf aan de beurt. 
Alle uitkomsten worden teruggekoppeld met betrokken 
functionarissen. De volgende ronde ‘werkbezoeken’ gaat 
binnenkort van start, samen met de nieuwe stafadjudant 
Nico Spierenburg.  

(Top)Sport
Juist voor de zomervakantie had ik nog de gelegenheid mee 
te doen (ongetraind) aan het NMK Militaire vijfkamp. Dit, 
door de LO/Sportgroep RvS en Sportcommissie, uitstekend 
georganiseerd evenement, was extra zwaar door de hoge 
temperaturen en een pittige 8 km cross. Nog volledig in de 

van uw commandant

race voor het vijfkampkruis moest het MT toch afhaken bij 
het laatste afsluitende onderdeel, vanwege hardnekkig 
(chronisch) blessureleed aan achillespees en kuit. Zo werd  
ook ik geconfronteerd met mijn eigen fysieke ongemakken 
(ouderdomskwaaltjes). De geest wil wel, maar het lichaam 
protesteert. volgend jaar zijn we weer van de partij. 

Na de zomervakantie kon ik genieten van topsportprestaties 
van de deelnemers aan het Militair Wereldkampioenschap 
vijfkamp. In Schaarsbergen werd dit mooie evenement 
georganiseerd. Ruim 300 atleten uit 27 landen namen deel. 
Een spectaculair onderdeel was de ‘hindernisbaan landen-
estafette’. Naast vele PR’s bij zowel de Nederlandse heren- 
als damesploeg, was het sluitstuk tevens een huzaren-
stuk van onze dames. Zij presteerden geweldig bij de 
estafette en gingen met een zilveren plak naar huis. 
 
Een andere bijzondere verrassing trof kapitein Rob Jansen. 
Hij kreeg een hoge CISM-onderscheiding uitgereikt door de 
hoogst aanwezig vertegenwoordiger van het CISM, een 
Braziliaanse officier. Rob kreeg de onderscheiding voor zijn 
jarenlange verdienste voor het CISM, hetgeen door Commo-
dore Hoitink (tvs voorzitter Defensie Sportraad) in zijn afslui- 
tende speech werd toegelicht. Naast persoonlijke eer heeft 
deze onderscheiding ook uitstraling naar de LO/Sportorga-
nisatie. Ik ben bijzonder ingenomen met de waardering die 
hij heeft gekregen. Rob, chapeau! Op het moment dat ik dit 
schrijf ligt een ander topsportevenement alweer in het ver- 
schiet, het Nationaal Militaire Kampioenschap Survival Run 
(15 september). De verwachtingen zijn hoog gespannen. 

Personeel
Het MT heeft alle wensen ten aanzien van toekomstige func-
ties van het LO/Sportpersoneel vanaf de rang van adjudant 
en hoger geïnventariseerd. Iedereen die binnen twee jaar 
beschikbaar is voor het functietoewijzingsproces, heeft een 
persoonlijk onderhoud gehad. Hierbij zijn persoonlijke- en 
organisatie wensen en mogelijkheden aan de orde geweest. 
Daarnaast heeft, indien daartoe aanleiding was, vooroverleg 
plaatsgevonden met onze monitor en P-adviseur. Een groot 
deel van betrokken personeel (98%) is zeer tevreden over de 
uitkomst van gevoerde gesprekken en heeft waardering voor 
de wijze waarop een en ander is aangepakt.  
C-LO/Sportregio is in eerste aanleg verantwoordelijk voor 
hetzelfde proces bij de sergeanten en sergeant-majoors. 

Kol Henk Stuut



Geboren
Op 9 maart 2010 is Noortje, dochter van kap Christiaan en Mirjam Bakhuizen geboren.

Op 12 maart 2010 is Jesse, zoon van Melvin en Dorien Laport geboren.

Op 20 maart 2010 is Joris, zoon van Davy en Aniek Heesakkers geboren.

Op 11 mei 2010 is Anouk, dochter van Sander en Suzanne Flier-Bosselaar geboren.
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Bevorderingen
Sgt1 M. Twigt tot smi HI instr LO/S OK
Sgt R.J.H.M. Broeren tot sgt1 LO/Sportgroep Peel
Sgt B. Heinen tot sgt1 LO/Sportgroep JPK
Sgt A.A.R. Laurijssens tot sgt1 LO/Sportgroep Peel
Sgt T. Olthof tot sgt1 LO/Sportgroep PMK
Sgt R.C. Peters tot sgt1 LO/Sportgroep PMK
Sgt B.C.P. de Swart tot sgt1 LO/Sportgroep RvS
Sgt R.L.A. Wiegmans tot sgt1 LO/Sportgroep RvS

Overplaatsing
Aooi M. de Boer C-LO/Sportgroep KHK
Aooi L.T de Haan Stoo O&T / P&P Dumo
Aooi F.W. Jansen Stoo OTB
Aooi J.R. Welling Stoo BO&TO
Smi J. Ensing LO/Sportgroep PMK
Smi M.J. Fekkes LO/Sportgroep RvS
Smi G.A.J. Machielse LO/Sportgroep NLDA
Smi J.T.B.G. Sanders LO/Sportgroep GHK
Sgt1 R.A. Bom LO/Sportgroep EvN
Sgt1 T.C.P. van Eeten  LO/Sportgroep OK
Sgt1 C.C.J. de Geus – de Cock LO/Sportgroep GMK
Sgt1 J.C. Groen LO/Sportgroep EvN
Sgt1 M. van Panhuis LO/Sportgroep EvN
Sgt J.H.A.W. Acke LO/Sportgroep BRK
Sgt R.J.H.M. Broeren LO/Sportgroep vHK
Sgt D. Gorree Infanterie (KCT)
Sgt R.C. Peters LO/Sportgroep GSK
Sgt W.L.F. Wieteler LO/Sportgroep KHK

Eervol ontslag
Sgt1 M.T.H. Broné LO/Sportgroep RvS
Mevr Y. Daelmans  Bgrinstr LO/Sportgroep RvS
Dhr L. verkuylen Bgrinstr LO/Sportgroep BRK

Ambtsjubileum
Aooi J.A.J. Wakelkamp Zilveren medaille
Smi R. de Jager Zilveren medaille
Smi E. Hogenhout  Bronzen medaille
Smi R.P.M. Mensink Bronzen medaille
Smi P.A. Niermeyer Bronzen medaille
Smi J. veenstra Bronzen medaille
Sgt1 P. van Mil Bronzen medaille

Terug van uitzending
Kap E. Klaassen
Aooi N. Spierenburg
Aooi R. van Stokkem
Smi F.L. Adelmeyer
Smi R.F.A.C. Dohmen
Smi M Sibbald
Sgt1 M.D. Krabshuis
Sgt1 R.A. van de Sluis
Sgt1 H. Wolting

Functioneel Leeftijdsontslag
Maj R.J.P. Dominicus

Geboren
Op 28 juni is Renske geboren, dochter van Hans en Wietske en zusje van Jelte Feenstra.
Op 29 juli is Naomi, dochter van Fiona Lust en haar partner Ido geboren.
Op 7 augustus is Luca geboren, zoon van Marco en Deborah Althuizen.
Op 22 augustus is Yara, dochter van Bart en Linda Steenge geboren.

FLO voor R.J.P. Dominicus

Bevorderdering M. Twigt

Terug van uitzending N. Spierenburg Terug van uitzending R. Dohmen

Zilveren medaille voor R. de Jager

Bronzen medaille voor P. van Mil

Personeels             aangelegenheden

ZANDLOPER 3-2010

HOERA
Op 4 augustus hebben

Adriaan Arie Schriek

en

Jozina Cornelia Schriek – van Iwaarden

hun 50 jarig huwelijk mogen vieren.

Wij feliciteren ze met deze mijlpaal en wensen
 ze nog heel veel geluk en gezondheid toe.
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Lagerugpijn - wie heeft er niet ooit mee te maken 

in zijn of haar sport, werk of dagelijks leven? Vaak 

weten we niet wat de oorzaak van de pijnklachten 

is, laat staan wat eraan te doen is. Eén ding is 

zeker: rust roest, beweging heet het devies! 

Maar heeft specifiek trainen van de gekwetste 

rug dan misschien meerwaarde boven algemene 

oefeningen? Een onderzoek hiernaar binnen 

CLAS in de afgelopen jaren wordt nader belicht.

Eredivisie
In de Eredivisie van sportblessures bivakkeren rugklachten 
steevast in “het linkerrijtje”. Ook in de lijstjes over werk-
gerelateerde aandoeningen staan rugklachten hoog geno-
teerd. Dat geldt evenzeer ook voor de militaire organisatie: 
rugklachten behoren tot de top-5 aandoeningen die door 
onze militaire artsen en fysiotherapeuten worden gediag- 
nosticeerd en behandeld.

Bij een acute rugblessure verdwijnen de klachten meestal na 
een paar dagen of weken vanzelf, maar de kans op terug-
keer van de klachten is helaas wel groot (tot 40%).  
Rugklachten die langer dan drie maanden aanhouden krijgen 
vaak het label ‘chronisch’. Rugpijn bevindt zich meestal in het 
onderste deel van de rug, al dan niet met uitstraling naar de 
benen. De pijn wordt vermoedelijk veroorzaakt door kleine 
beschadigingen aan spieren, pezen of tussenwervelschijven. 
vermoedelijk, omdat in meer dan 90% van de gevallen de 
oorzaak van de pijn niet precies kan worden vastgesteld 
met medisch onderzoek. We spreken dan over ‘aspecifieke 
rugklachten’. Soms kan wél een duidelijke oorzaak voor de 
rugpijn worden aangewezen, bijvoorbeeld als het gaat om 
een wervelfractuur door een acuut trauma of om een 
beschadigde, uitstulpende tussenwervel die een zenuwwortel  
inklemt. In dit artikel beperken we ons tot de aspecifieke 
gevallen. 

Panacee
voor mensen met rugklachten kan de pijn een dramatische 
invloed op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van 
leven hebben. De zorgconsumptie van chronische rugpatiën-
ten is over het algemeen groot. Mede vanwege de grote  
maatschappelijke en economische impact van rugklachten 
zijn weinig andere medische problemen de laatste decennia 
aan zoveel wetenschappelijk onderzoek onderhevig geweest. 
Al die cohortstudies, trials, meta-analyses en reviews maken 
één ding duidelijk: het panacee voor rugklachten bestaat niet! 
veel behandelmethoden werken wel een beetje, met name als 
in de behandeling een actieve rol van de patiënt gevraagd 
wordt, maar de effecten zijn over het algemeen klein en kort-
durend. Oefentherapie behoort tot de weinige behandel- 
vormen voor rugklachten waarvan de wetenschappelijke 
bewijsvoering afdoende wordt beschouwd. Hoewel binnen 
de oefentherapie talrijke behandelvormen bekend zijn 
(bijvoorbeeld primair gericht op spierversterking, coördinatie 

of stabiliteit) steekt tot nu toe geen enkele therapie er qua 
effectiviteit met kop en schouders bovenuit.  

Het wetenschappelijke onderzoeksveld staat dus voor de 
uitdaging binnen de ‘vergaarbak’ van aspecifieke rugklachten 
subgroepen patiënten te ontdekken die bij de ene of juist 
bij de andere (oefentherapeutische) behandeling het meest 
gebaat zijn. Kleine stapjes worden gezet, maar voorlopig 
spelen rugklachten nog wel even Champions League!

Figuur 1: Fixatie van bekken en bovenbenen voor geïsoleerde 
rugstrekking) 

Geïsoleerd trainen
Midden negentiger jaren is vanuit de vS een aantal studies 
gepubliceerd over geïsoleerde training van de lagerugspieren 
(ook wel lumbale extensoren of gewoon ‘rugstrekkers’ 
genoemd). Het ging hierbij om een deels op sportmedische 
principes gebaseerde trainingsvorm die ook als oefentherapie 
voor aspecifeke rugklachten kon worden ingezet. 
De principes zijn betrekkelijk eenvoudig: zittend in een 
trainingstoestel wordt op verschillende manieren het bekken 
en de bovenbenen van het individu gefixeerd (figuur 1). 
Hierdoor er is er geen beweging in het heupgewricht meer 
mogelijk, m.a.w. de persoon kan alleen nog vanuit de onder-
rug buigen (flexie: figuur 2A) en weer opstrekken (extensie: 
figuur 2B) in een beperkte bewegingsrange van circa 70 
graden. De bedoeling is om de beweging rustig (ca. 4 secon- 
den voor de flexie, 2 seconden voor de extensie) en zo 
vloeiend mogelijk uit te voeren. 

strijd tegen lagerugpijn

GEïsOLEERD TRAINEN 
VAN DE RuGsTREkkERs: 
EEN sPORTGENEEskuNDIG 
WAPEN IN DE sTRIJD 
TEGEN LAGERuGPIJN?
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Het idee achter het concept van geïsoleerde rugtraining is 
dat zonder fixatie de beweging bij mensen met zwakke rug-
strekkers grotendeels compensatoir door de sterkere heup- 
extensoren (hamstrings en bilspieren) wordt overgenomen, 
terwijl mét fixatie de lagerugspieren gedwongen worden het 
werk grotendeels zelf te doen. Dit zou leiden tot een hoog- 
kwalitatieve trainingsprikkel van deze spiergroep die niet of 
nauwelijks door vrije oefeningen kan worden bereikt en die 
zorgt voor herstel van de aangedane rugmusculatuur.  

Militaire setting
Om meerdere redenen leek ons het concept van geïsoleerde 
training van de lagerugspieren aantrekkelijk voor toepassing 
binnen de militaire setting. Allereerst ging het om een relatief 
eenvoudig concept vanuit een biomedische invalshoekhoek, 
daar waar biopsychosociale stromingen steeds meer de over-
hand kregen. Een no-nonsense benadering zou mogelijker- 
wijs beter passen bij het karakter van onze overwegend 
jongere, mannelijke doelgroep. Ten tweede ging het om een 
trainingsconcept dat werd uitgevoerd op trainingsapparatuur 
vergelijkbaar met die in de militaire fitnessruimten, zodat 
enige vertrouwdheid van de doelgroep met het concept 
verwacht mocht worden. Tenslotte was de omvang van de 
gehanteerde trainingsprotocollen dermate laag - positieve 
behandeleffecten werden gerapporteerd bij trainings- 
frequenties van één trainingssetje per week of zelfs per twee 
weken (!) – dat de totale behandeltijd beperkt kon blijven tot 
10 tot 15 minuten per sessie.  

De afgelopen jaren is door TGTF ruime ervaring opgedaan 
met geïsoleerde lagerugtraining in het kader van behandeling 
en onderzoek. In het navolgende worden de belangrijkste 

bevindingen besproken en in een bredere context van 
(secundaire) preventie van lagerugklachten geplaatst.

Onderzoek
In een aantal experimentele studies (trials) is de effectiviteit 
van geïsoleerde lagerugtraining onderzocht bij verschillende 
militaire populaties met chronische lagerugklachten. Ten 
behoeve van het onderzoek werd bestaand trainingsappa-
ratuur (Technogym Lower Back ROM®) omgevormd tot 
test- en trainingsapparatuur. Interventiegroepen werden 8 
tot 12 weken progressief getraind op het trainingstoestel 
voor de lage rug, bestaande uit 1 a 2x per week één 
trainingssetje van 15 tot 20 herhalingen. Een ‘controlegroep’ 
kreeg dezelfde behandeling op het toestel, echter zonder de 
progressieve krachtsopbouw: gedurende de gehele periode 
werd getraind op eenzelfde, relatief laag trainingsgewicht. 
Centrale vraagstelling in deze trials was dan ook welk effect 
progressief geïsoleerde training van de rugstrekkers had op 
de rugklachten ten opzichte van niet-progressief trainen. 
Gescoord werd ondermeer op verandering in de mate van 
functionele beperkingen, bewegingsangst en ervaren 
gezondheid. Na analyse van de data bleken interventiegroep 
en ‘controlegroep’ vergelijkbare korte- en lange-termijn 
verbeteringen in het klachtenpatroon te laten zien, hoewel 
de progressieve trainingsopbouw wél tot een grotere 
krachtstoename leidde (+18% versus +7%). Met andere 
woorden: het progressieve element van de training leek 
niet de cruciale factor in afname van de rugklachten.

Om de effectiviteit van geïsoleerde lagerugtraining bij rug-
patiënten te vergelijken met die van de reguliere fysio-/
oefentherapeutische zorg (‘usual care’), werd in samen- 

werking met een aantal militaire gezondheidscentra van het 
CLAS een multicenter trial uitgevoerd. Ten behoeve van het 
onderzoek is een aantal Technogym Total Trunk® test- en 
trainingsapparaten ingezet. De interventiegroep werd 10 
weken progressief getraind op het trainingstoestel, bestaande 
uit 2x per week één trainingssetje van 15 tot 20 herhalingen. 
De usual care groep ontving 10 weken lang - of zoveel korter 
op geleide van de klachten - reguliere fysiotherapeutische 
zorg, overwegend bestaande uit oefentherapie (o.a. romp- 
en onderlichaamsversterkende oefeningen en stretching), al 
dan niet aangevuld met aërobe activiteiten, voorlichting en 
instructie. Omwille van het contrast tussen beide behandel- 
groepen was het voor de usual care groep niet toegestaan 
specifieke rugspierversterkende oefeningen op een trainings-
apparaat uit te voeren. De overall resultaten gaven aan dat 
beide behandelgroepen in de tijd vergelijkbaar verbeterden, 
zowel op korte termijn (direct na behandeling) als op langere 
termijn (na 1 jaar). Geconcludeerd werd dat geïsoleerde 
lagerugtraining niet wezenlijk effectiever of minder effectief 
is dan de reguliere oefentherapie in de behandeling van 
lagerugklachten. Wel werd met een kleinere behandelomvang 
eenzelfde resultaat bereikt: het interventieprogramma omvat- 
te gemiddeld 14 sessies van 10-15 minuten, het usual care 
programma 11 sessies van 25-30 minuten. 

De praktijk
Hoe kan het concept van geïsoleerde rugtraining in onze 
ervaring het beste worden ingezet in de dagelijkse trainings- 
praktijk? Hierbij moet ons inziens onderscheid worden 
gemaakt tussen de revalidatietraining van rugpatiënten en 
preventieve training van gezonde individuen. 

Bij de training van rugpatiënten kan gecontroleerde, geïso-
leerde versterking van de rugmusculatuur worden gezien als 
aanvulling op een oefentherapeutisch basisprogramma van 
mobiliserende en stabiliserende oefeningen, voornamelijk 
in de eerste fase van de revalidatie. De ervaring leert dat 
patiënten bij aanvang vaak moeite hebben om het afrollen 
en opstrekken van de lage rug gecontroleerd en vloeiend uit 
te voeren. De focus van de geïsoleerde training moet in die 
fase dan ook op de kwaliteit van de bewegingsuitvoering 
(coördinatie) liggen, meer dan op krachtsverbetering. De 
specifieke versterking van de rugstrekkers vormt een opstap 

richting het functioneel trainen van de rompstrekketen dan-
wel training gericht op dagelijkse activiteiten. Wat ons  
betreft heeft een trainingstoestel waarmee goede fixatie van  
heup en bovenbenen kan worden bereikt in deze setting 
de voorkeur. De mogelijkheden van het toestel om de 
bewegingsuitvoering beter te standaardiseren en trainings- 
progressie te kwantificeren, zouden bovendien kunnen 
bijdragen aan een tijdcontingente behandelaanpak. Hierin 
wordt de opbouw van het trainingsprotocol door tijd bepaald, 
niet door de klachten. 

Bij gezonde individuen kan het trainen van de statische 
stabiliteit (d.w.z. handhaven van een gewrichtspositie) en 
dynamische stabiliteit (d.w.z. bewegingscontrole in de  
volledige bewegingsuitslag) van de lage rug in vele vormen 
plaatsvinden, zonder dat daarbij een fitnessapparaat nood-
zakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan core-stability programma’s, 
Pilates of yoga. voor dynamische stabiliteit en krachts- 
verbetering kan een lagerugtoestel initieel en vooruitlopend 
op ketentraining worden ingezet om de rugstrekkers in de 
volledige bewegingsuitslag te versterken. In vrije oefeningen 
vindt vaak heupkanteling plaats, waardoor de bewegings-
uitslag van de rugstrekkers kleiner is en de trainingsprikkel 
voor die spieren daardoor minder efficiënt. Over het alge-
meen zijn de ‘lower back extension’ machines die in de mili-
taire fitnessruimten staan geschikt voor preventieve trainings- 
doeleinden. Extra fixatiemogelijkheden op een toestel zijn 
meestal niet nodig, zolang de bewegingsuitvoering maar van 
voldoende hoge kwaliteit is, m.a.w. een vloeiende, gecontro- 
leerde beweging bij het opstrekken en afrollen van de rug. 
Met name bij zwaardere trainingsgewichten zie je nog wel 
eens ‘gooibewegingen’ ontstaan, vaak met heupinzet. Ook 
hier geldt dus wat ons betreft: coördinatieverbetering gaat 
voor krachtswinst! 

Conclusies
Samengevat leidt het geïsoleerd trainen van de lage rug met 
behulp van een trainingstoestel tot vergelijkbare behandel- 
effecten als reguliere oefentherapie. De behandelomvang van 
het geïsoleerd trainen is over het algemeen wat kleiner en het 
programma duidelijker geprotocolleerd en gestandaardiseerd 
(met dus mogelijkheden voor een tijdcontingente aanpak), 
maar daar staat tegenover dat specifieke trainingsapparatuur 
vereist is voor een goede uitvoering. 
Het concept kan in de eerste fase van (revalidatie-)training 
worden toegepast, waarbij vooral voor rugpatiënten de 
fixatie-/isolatiemogelijkheden van de apparatuur meerwaarde 
heeft.  

Noot
Het onderzoek dat in dit artikel beschreven wordt, is uit-
gevoerd in het kader van een promotie-onderzoek van de 
eerste auteur aan de Universiteit Maastricht (titel proefschrift 
“Lumbar extensor training in low back pain management”.) 
Bovenstaand artikel is een verkorte versie van een artikel 
over dit onderzoek, dat in de komende editie van het civiele 
vakblad Sportgericht wordt gepubliceerd. 

Auteurs: Pieter Helmhout en Chris Harts (TGTF)

Figuur 2: Flexie (A) en extensie (B) vanuit de geïsoleerde onderrug)
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Intranetsite MC
•	 De	link	om	onze	site	te	bereiken	is:	http://intranet.	 	
 mindef.nl/kl/lo_sport/service/personeel/medezeggen- 
 schapscommissie/index.aspx
•	 Als	MC	proberen	we	u	via	dit	medium	goed	op	de	hoogte		
 te houden. 

Vaste orders
•	 Door	Stoff	OST/EC,	kap	Richard	Borecki,	worden	de	vaste 
 orders van de LO/Sportorganisatie herzien.
•	 Onder	Vaste	Orders,	hoofdstuk	7,	diversen,	7.01	is	ook	de	
 MC opgenomen, waarin zaken van de MC-LO/Sport- 
 organisatie worden geborgd. 

Communicatie/bereikbaarheid
•	 Goed	om	te	constateren	is,	dat	we	vaker	signalen	van	u	als		
 collega ontvangen om de belangen goed te kunnen  
 behartigen en om de continuïteit van processen te borgen 
 in ons overleg met C-LO/Sportorganisatie.
•	 U	kunt	naar	uw	behoefte,	indien	nodig,	rechtstreeks	een		
 mail sturen naar een van de MC-leden, er van uitgaande,  
 dat u het eerst in de lijn heeft gecommuniceerd.
•	 Wij	zullen	uw	onderwerp	ter	beoordeling	nemen	en	u	krijgt		
 te allen tijde reactie van ons terug. 
•	 Indien	u	nog	ideeën	en	suggesties	heeft,	zijn	deze	van		 	
 harte welkom. 

Aooi Kees Jaket, Voorzitter MC LO/Sportorganisatie
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Momenteel houdt de Medezeggenschapscommissie 
zich met de volgende onderwerpen bezig:

Schoenengeld
•	 In	de	verslagen	van	het	lijnoverleg	heeft	u	de	laatste		 	
 informatie hierover kunnen lezen. 
•	 Er	wordt	door	Hoofd	Sie	Ost	gewerkt	aan	een	oplossing.
•	 Wij	als	MC	nemen	dit	mee	in	het	eerstvolgend	GMC		 	
 overleg.  
•	 Het	is	door	een	collega	bij	de	IGK	neergelegd	voor	advies.	
•	 Is	ook	door	een	collega	voor	advies	neergelegd	bij	de		 	
 vakbond. 
•	 We	wachten	af	op	mogelijke	oplossingen,	waarbij	we	ons	 
 terdege van bewust zijn dat er snel een oplossing moet   
 komen. Het gaat hier wel om vergoeding van zelf aange- 
 schafte bedrijfskleding.  

Verhuizing 
•	 Alle	voorbereidingen	worden	getroffen;	een	gedeelte	van		
 de Staf zal verhuizen naar de KHK te Utrecht. 
•	 Als	MC	zijn	we	aanwezig	bij	besprekingen	van	het	TRMC		
 NOS CLAS en TRMC PPS KHK. 
•	 De	MC	heeft	op	dit	moment	schriftelijk	een	negatief		 	
 advies uitgegeven naar C-OTCo en C-LAS om te verhuizen.
 We wachten op reactie van C-LAS.
•	 Met	andere	woorden	op	dit	moment	is	er	geen	overeen-	
 stemming met de MC om te verhuizen richting KHK 
 Utrecht. 

Wat goed om weer terug te zijn bij de LO/Sportorga-
nisatie na een ‘uitstapje’ van drie jaar als Pelotons-
commandant (PC) op de KMS. Het is geweldig werk 
om jonge collega’s op te leiden tot onderofficieren en 
daarbij jezelf verder te ontwikkelen.  

Aooi Nico Spierenburg, Stafadjudant LO/Sportorganisatie

Daar kun je aan je collega PC’n en kaderleden van verschillen-
de Wapens en Dienstvakken laten zien wat je waard bent en 
waar een LO/Sportinstructeur allemaal toe in staat is. Ik wens 
aooi Jan Joosen veel succes daar de komende periode!

‘Uitstapje’
Mijn ‘uitstapje’ op de KMS heb ik afgesloten met een uitzen-
ding naar Afghanistan en ik zie er naar uit om weer bij de 
LO/Sport aan de slag te gaan als “onderofficier naast de 
Commandant”. Die rol van “Onderofficier naast de kol Henk 
Stuut” heb ik vanaf 6 september overgenomen van de elnt 
Theo Hunck. 

Klankbord
Dit betekent dat ik onder andere als klankbord voor de 
LO/Sportorganisatie ga functioneren en een adviserende rol 
heb. Daarnaast zet ik me vooral in voor de kwaliteit van de 
onderofficieren. Deze rol kan ik alleen maar goed invullen als 
ik weet wat er in de organisatie leeft. Mijn persoonlijke mening 
is niet belangrijk, ik moet vooral gevormd en gevoed worden 
door wat er bij jou leeft. Informeer me, laat me weten wat er 
gebeurt en kom maar op met ideeën en voorstellen!  

Als we samen werken en effectief communiceren wordt de
LO/Sportorganisatie daar beter van. 
 
Verantwoordelijkheidbewust
Ik heb zin om te beginnen en daarbij heb ik, naast alle 
vormingsdoelen, attitudes en competenties… twee uitgangs-
punten.	Als	eerste	eerlijk	zijn;	zeg	wat	je	doet	en	doe	wat	je	
zegt.	Daarnaast	verantwoordelijkheidbewust;	doe	de	dingen	
die je doen moet en doe ze voor de volle honderd procent. 
Daar sta ik voor, daar mag je me op aanspreken en dat is ook 
wat ik van jullie verwacht. 

Energie
Regelmatig zal ik mijn ‘gezicht’ in het land laten zien om jullie 
weer te zien en om te voelen waar je mee bezig bent en wat 
je beweegt. Op de KMS ben ik de afgelopen jaren ‘klant’ van 
mijn eigen LO/Sportorganisatie geweest. Het is bijzonder om 
te zien hoe LO/Sportinstructeurs allerlei uitdagingen oppakken 
en er geweldige producten van maken. vooral dat gedrag  
trekt me bij de mensen in onze organisatie zo aan en geeft me 
energie en plezier om aan de slag te gaan.
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Van 
uw MC

Gastcolumn

FITNEssFLAsH

Ontspannen is een avontuur

Soms zit je er doorheen, heb je er even genoeg van en 
kun je je moeilijk ontspannen. Het zit ‘m niet altijd in 
rustig ademhalen. Wat je ook kan helpen is iets onder-
nemen dat een bepaalde vorm van passie in je leven 
terugbrengt. Iets waarvoor je met enthousiasme uit je 
bed wilt springen! Op avontuur dus! Dit is de werkelijke 
essentie van het leven en het perfecte tegengif tegen 
stress en alledaagse sleur. Kleine of grote stappen buiten 
je vertrouwde wereldje maken een enorm verschil.

voor de één is dat een reis maken naar een voor hem/haar 
onbekend land, voor de ander is dat op de sportschool eens 
een heel ander apparaat gebruiken. van zacht neuriën in 
de auto opeens uit volle borst meezingen! Avontuurlijk zijn 
geeft je ook een sterker gevoel van helderheid en perspec-
tief, zodat je het leven kunt leiden dat je voor ogen staat.

Zorg daarnaast goed voor je lichaam. Dit zal zorgen voor 
rust. Neem de tijd voor de dingen die je doet. “Doorracen” 
ligt constant op de loer want er moet altijd wel iets gebeuren 
en het liefst nog snel ook. Dat veroorzaakt absoluut stress. 

Het is een gezonde “remreactie”van je lichaam. Stress is 
slecht voor je. 

Praat op je werk over een gezond takenpakket dat past bij 
je beschikbare tijd, en niet meer. Binnen organisaties lopen 
mensen vast omdat er te weinig zorg voor elkaar is. Doe 
daar niet aan mee! Je kunt de wereld niet veranderen, wel 
je eigen leven en houding hierin.
Binnen de psychosomatische geneeskunde wordt gezegd 
dat negatieve gedachten en gevoelens ziek kunnen maken. 
Gedachten beïnvloeden je lichaam, dus stel je tijdens 
negatieve momenten iets positiefs voor! Een situatie waarin 
je je ontspannen en rustig voelt. Bijvoorbeeld dat je in een 
warme duinpan ligt, terwijl je luistert naar het ruisen van 
de golven. Stel jezelf voor in een rustige ambiance die je 
aanspreekt en sta stil bij alle details. 

Relax and enjoy!

Leontien Lobbe, personal trainer en medical fitness 
instructor

“ONDEROFFICIER 
       NAAST 
DE COMMANDANT”

notering
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Erekoord

van 

verdienste 

voor 

smi Gerard 

Machielse
Het maandagochtend Korpsappèl op 
de Engelbrecht van Nassaukazerne te 
Roosendaal op 19 juli was in meerdere 
opzichten zonnig. De LO/Sportgroep 
stond aangetreden in DT; dit gaf aan 
dat er iets bijzonders stond te gebeuren. 
Nadat de vlag was gehesen moest 
smi Gerard Machielse zich melden bij 
C-KCT (Korps Commandotroepen) en 
deze stelde waarnemend C-LO/Sport- 
organisatie, lkol Hans van der Kaaden, 
in de gelegenheid om de hoogste 
individuele waardering:  Het ‘Erekoord’ 
(Ponceau ‘Rood’) van verdienste, uit te 
reiken aan smi Gerard Machielse. 

Ten overstaande van het Korps Comman-
dotroepen en echtgenote Lieke werd het 
‘Erekoord’ omgehangen bij smi Gerard 
Machielse waarna lkol Hans van der 
Kaaden het korps toesprak met de 
woorden: “Ik heb vandaag het ‘Erekoord’ 
aan de smi Gerard Machielse uitgereikt 
omdat zijn jarenlang uitstekend functio-
neren hier aanleiding toe geeft”. 
Daarna werd een korte uitleg gegeven 
over de grondslag van het individuele 
waarderingssysteem en typerende eigen-
schappen voor het functioneren van de 
smi Gerard Machielse.

Individueel waarderingssysteem
Het waarderingssysteem heeft tot doel de 
innerlijke bereidheid te waarderen. Het 
biedt de commandant de mogelijkheid om 
bijzondere gedragingen en verrichtingen, 
van onder zijn bevelen dienende militairen, 
te waarderen en hen aan te sporen tot 
getrouwe plichtsvervulling.

Het waarderingssysteem maakt onder-
scheid in groeps– en individuele waarde- 
ring. Binnen het individuele waarderings-
systeem is het ‘Erekoord’ de hoogste 
individuele waardering, welke een 

commandant aan de onder zijn bevel 
staande militairen kan toekennen. 

Het ‘Erekoord’ kan uitsluitend worden 
toegekend aan een individuele militair die 
zich, naar het oordeel van de bevoegde 
commandant, gedurende geruime tijd in 
gedrag en plichtsbetrachting heeft onder- 
scheiden van zijn ranggenoten. 

Onterecht wordt het toekennen van het 
‘Erekoord’ vaak alleen in verband gebracht 
met verrichtingen in of buiten de dienst, 
waarbij typerende militair gedragingen als: 
moed, besluitvaardigheid, initiatief, hulp- 
vaardigheid, enzovoort op de voorgrond 
treden. 

De waardering van deze vorm van zoge-
naamde ‘bereidheidgedragingen’ kan ook 
met het ‘Erekoord’ gewaardeerd worden. 
Echter in eerste aanleg staat het toekennen 
van het ‘Erekoord’ voor het waarderen van 
langdurig en structureel goed en voorbeel- 
dig gedrag. 

Typerende eigenschappen
Typerend voor het functioneren van de smi 
Gerard Machielse zijn: 
1. Zijn vakmanschap: een sterk punt   
 van hem is dat hij dicht op ‘de ploeg’  
 staat en op enthousiaste wijze altijd   
 een positieve draai weet te geven aan de  
 uitvoering van de trainingsprogramma’s.

2. Zijn veelzijdigheid: vooral zijn kennis en  
 daaraan gekoppeld zijn bijdrage aan het 
 O&T (Opleiding en Training) program- 
 ma voor het Optreden in Waterrijke  
 gebieden (OWG) en Counter Terrorism  
 (CT) en daarnaast het Optreden in Berg- 
 achtig terrein (OBT) zijn illustratief voor  
 zijn veelzijdigheid. 

3. Zijn persoonlijkheid: kenmerkende   
 kwaliteiten voor de wijze waarop hij zijn  
 werk verricht zijn: inzet en zijn gevoel  
 voor humor. 

Tot slot bedankte lkol Hans van der Kaaden 
de C-KCT voor het bieden van de moge- 
lijkheid om deze bijzondere waardering, 
ten overstaan van de collega’s, waarmee 
de smi Gerard Machielse dagelijks werkt, 
onder deze omstandigheden te mogen 
uitreiken. 

Receptie
In de koffiekamer van het LO/Sportbureau 
werd deze heugelijke gebeurtenis gevierd 
in het bijzijn van Stafadjudant, Regio- 
commandant Zuid en vele bekenden van 
Gerard. In dit gezelschap is natuurlijk ook 
Lieke in het zonnetje gezet en bedankt 
voor haar jarenlange ondersteuning.

Trots
Wij zijn als collega’s van de LO/Sportgroep 
trots dat Gerard een van onze groep is en 
wensen hem in zijn volgende functie op de 
LO/Sportgroep KMA veel succes. 
Wij kunnen terugkijken op een strakke 
militair correcte uitreiking van het 
‘Erekoord’ door lkol Hans van der Kaaden. 
vele commandanten en collega’s van het 
KCT spraken hierover hun waardering uit. 
Weer eens een beves-tiging dat wij als 
LO/Sportorganisatie de ‘kameleon’ zijn van 
het CLAS en succesvolwillen zijn in elke 
uitdaging.  

Namens de C-LO/Sportorganisatie felici- 
teren wij Gerard nogmaals met deze 
individuele waardering! 

Kap Lion de Frel, C-LO/Sportgroep EvN 
te Roosendaal

Het eerste jaar op de kazerne en daarna 
naar het onderkomen in Baumgarten. Een 
uitstekende locatie, waar we op onszelf 
zitten en verder van niemand last hebben. 
Het feit dat wij hier nog werken met als 
hoofddoelstelling Mentex, heeft te maken 
met het feit dat CLAS en de eenheids- 
commandanten erg tevreden zijn.

Professionaliteit
Zij waarderen de manier van organiseren 
en de professionaliteit van onze LO/Sport-
instructeurs voor wat betreft de technische 
begeleiding en de evaluaties. Comman-
danten hebben hun handen vrij om hun 
kader en soldaten aan het werk te zien. 

Vakbekwaam
Uit de klanttevredenheidonderzoeken komt 
naar voren dat zij zonder uitzondering 
hier zeer tevreden over zijn. Ik sta hier als 
C-LO/Sportgroep Bad Reichenhall ook 
volledig achter. Wij hebben een prima 
organisatie en vakbekwaam enthousiast 
personeel. Deze kunnen hier volledig met 
hun vak en specialiteit bezig zijn. 

Winst
We moeten wat dat betreft nu niet achter-
over	leunen	en	denken;	het	is	prima	zo. 
Waar we nog winst kunnen boeken is in de 
voorbereiding op de kazerne. Regelmatig 
krijg ik van de commandant te horen, dat 
hij het jammer vindt dat zijn eenheids- 
sportinstructeur er niet bij is. Als steunende 
LO/Sportinstructeur dan wel als deelnemer. 
Hij kan zien wat er in deze week gebeurt 
en er op de kazernelocatie mee verder 
gaan. 

Mindset
Op de kazerne kan hij vooraf al erg veel 
betekenen. Een fysieke en mentale voor- 
bereiding, oefenen op de klimtoren en 
gebruik van materiaal, bijvoorbeeld de 
rugzak en stokgebruik. voorlichting is 
belangrijk zodat ze met een goede mindset 
deze kant opkomen.
 
Evaluatie
Waarom gaat men naar Bad Reichenhall? 
Wat zijn de doelstellingen? Wat kunnen 
we verwachten? Waar staat de order? 

Wat moeten we opsturen? Daarnaast zou 
er bij terugkomst een evaluatie moeten 
plaatsvinden met de LO/Sportgroep. 
Hoe hebben we het gedaan? Wat ging er 
goed? Wat kunnen we verbeteren? Hoe 
passen we dit in het trainingsprogramma?

Win-win
Dit zou het product een kwaliteitsimpuls 
geven en de commandant nog beter laten 
inzien dat vormen onlosmakelijk verbonden 
is met leren en trainen. Er ontstaat dan 
voor een ieder een win-win situatie. 
Uiteindelijk moet onze organisatie het hier 
van hebben. 

Argumenten
Kwaliteit, professionaliteit en voldoen aan 
de behoeften en de wensen van de klant.
Dit moet zo goed zijn, dat de ‘beslissers’ 
in deze tijd van bezuinigingen geen argu-
menten hebben om de stekker er uit te 
trekken. Laten wij met zijn allen hier aan 
blijven werken. 

Kap Gert Borneman, LO/Sportgroep Bad 
Reichenhall
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samen naar de top!
Het is al weer enige tijd geleden dat wij, de LO/Sportgroep Bad Reichenhall, 
iets van ons hebben laten horen. Wie had er gedacht dat wij hier na bijna vijf 
jaar nog zouden zitten? 
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Op het moment dat deze Zandloper bij jullie op de deurmat 
valt, zijn wij inmiddels al weer teruggekeerd van onze uit-
zending. Met ‘wij’ bedoel ik, kap Emiel Klaassen, sgt1  
Martijn Krabshuis en aooi René van Stokkem. Samen met  
tien andere collega’s (één ama, VIG, HID, HPG en zeven in- 
structeurs) vormden wij het Acclimatisatieteam 2010, onder-
deel van FSE Mirage. Onze werkplek was: Dutchcamp 2. 

De taak van dit team is om de militairen die in de periode juni, 
juli en augustus naar Afghanistan gaan, een programma aan 
te bieden waardoor het lichaam een fysiologische gewenning 
ondergaat. Aangezien de temperaturen in Afghanistan deze 
maanden extreem hoog op kunnen lopen, is een acclimatisa- 
tieperiode zeer gewenst. 

Woestijn
Op welke locatie ga je deze acclimatisatie dan uitvoeren? 
Ja, natuurlijk op een plaats waar het nog warmer is dan in 
Afghanistan en dat hebben we gevonden in Al Minhad, een 
klein plaatsje in de woestijn van de verenigde Arabische 
Emiraten dicht bij Dubai. vanaf deze militaire luchtmachtbases 
vliegen de militairen na een week zweten, transpireren en 
lekken uit alle poriën van je lichaam door naar Kandahar. 

Temperaturen
Even voor de duidelijkheid: het is zeer zeker geen trainings-
kamp met als doel de mensen fysiek te slopen. Daar is, zoals 
jullie ongetwijfeld zullen weten, niet zoveel voor nodig. Het 
doel is om de deelnemers te laten wennen aan de hoge 
temperaturen die hier dagelijks rond de 50 graden Celsius 
zijn. Gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid voelt het 
allemaal, zacht uitgedrukt, wat minder prettig aan.  

 

Gedoceerd
We doen dit door hen gedurende een week, een uitgebalan-
ceerd programma aan te bieden. Uit wetenschappelijk onder-
zoek is gebleken dat men sneller en effectiever acclimatiseert 
indien men gedoceerd trainingsprikkels toegediend krijgt, 
en het verblijf onder deze warme omstandigheden dagelijks 
opvoert. Als gedreven sportinstructeur vragen jullie je natuur-
lijk af, hoe een dergelijke week er dan inhoudelijk uitziet?  

Zonuren
Elke dag van deze periode vangt ’s morgens om 06.30 uur 
aan met een PT-les. Gedurende 45 minuten worden de deel-
nemers op een sportieve manier beziggehouden. Let wel de 
temperaturen zijn op dit tijdstip al minimaal 30 graden. Na 
het ontbijt volgt men hoofdzakelijk lessen in Acclimatisatie, 
HPG, ZHKH, Search, BHT en vBDN. Deze lessen vinden 
aanvankelijk in leslokalen plaats, maar gedurende de week 
steeds meer in de openlucht met als doel het aantal zonuren 
op te voeren.  

Verplaatsingen
’s Middags (13.00 – 15.00) zijn de temperaturen dusdanig 
hoog dat het onverstandig is om langdurig buiten te 
verblijven. Dit is dan ook het moment waarop we rustig in  
geacclimatiseerde ruimtes verblijven, en de noodzakelijke 
rust nemen. Om 15.00 uur staan er weer lessen gepland 
en dagelijks om 16.30 vangen we aan met een verplaatsing 
te voet. Deze verplaatsingen worden qua afstand elke dag 
verhoogd en ook het tenue wordt iedere dag aangepast. 
Bij de zevende verplaatsing, wat tevens de laatste is, loopt 
men 8,4 kilometer. in GvT, opsvest, scherfvest en helm op. 

Water
De gevolgen van deze wandeltochten liegen er niet om. De 
kleren zijn vaak dusdanig doordrenkt van het zweet, alsof 
men zojuist de zwemproef “reddend zwemmen” heeft uit-
gevoerd. Om het vochtverlies weer aan te vullen, worden er 
aardig wat litertjes water op een dag naar binnen gewerkt. 
Men loopt daarom ook de gehele dag met flesjes water 
binnen handbereik. Gemiddeld “kloekt” men ongeveer 
dagelijks 8 á 9 liter water naar binnen.  

Recreatief
De avonduren worden op een sportieve en recreatieve manier 
ingevuld. Zo wordt er een volleybaltoernooi, een quizavond 
en een barbecueavond georganiseerd. Tevens bestaat er de 
mogelijkheid voor degenen die nog energie over hebben, om 
deel te nemen aan een aantal looptrainingen. In loopgroepjes 
kan men dan onder leiding van een instructeur de vliegbases 
verkennen.  

 

Op 26 april ben ik vertrokken om als deskofficer Uruzgan 
te gaan functioneren op KAF (Kandahar Airfield). Daar 
ben ik geplaatst bij RC(S) (Regional Command South). 
In het vliegtuig zat ik toevallig naast een kapitein van de 
KLu die ook die jobdescription op zijn brief had staan. 

Om	een	lang	verhaal	kort	te	maken;	hij	is	naar	Uruzgan	ver-
trokken als LNO voor RC(S) bij het PRT van de TFU. Ik ben 
aan de slag gegaan als Liaison Officer voor de IOs/NGOs. IOs 
zijn de internationale organisaties, voornamelijk van de UN: 
UNAMA, UNOCHA, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO, IOM en 
ICRC (voor de afkortingen maar even googelen!) en NGOs 
(Non Governmental Organisations) wat meestal internationale 
of Afghaanse organisaties zijn, die op hun specifieke gebied 
hulp bieden aan de locale bevolking. Mijn taak is dus om de 
verbindende schakel te zijn tussen deze organisaties en ISAF/
RC(S).  

Operaties
Wat moet je je daarbij voorstellen: via meetings (óf door mij 
geïnitieerd óf door een bepaalde organisatie) verschillende 
onderwerpen bespreekbaar maken en informatie uitwisselen. 
Proberen om elkaar ervan te overtuigen dat we een gezamen-
lijk doel hebben, namelijk GIRoA ondersteunen.  
Andere branches binnen RC(S) uitnodigen die beschikken 
over speciale expertise, bijvoorbeeld de CJ2 als het gaat om 
een briefing geven over veiligheidsaspecten, de CJ3 als men 
geïnteresseerd is in lopende militaire operaties enzovoort. 

‘Buitenwereld’
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest over IDPs (Inter-
nal Displaced Persons) oftewel vluchtelingen.  
vluchtelingenstromen in kaart brengen, waarna UNHCR  
vervolgplannen kan maken voor een goede opvang. 
Daarbij is voeding en gezondheid natuurlijk ook belangrijk, 
dus WFP en WHO zijn er dan ook bij betrokken. Al deze 
informatieverstrekking wordt unclassified gedaan, dus 
geheime militair belangrijke details en gegevens zijn weg-
gelaten. verder heb ik dagelijks contact via de telefoon en/
of e-mail met de verschillende organisaties. Ik heb daarvoor 
de beschikking over twee computers: één Mission Secret 
(intern ISAF) en één Unclassified (voor de ‘buitenwereld’). 
De organisaties willen dan informatie hebben. Deze zet ik 
uit binnen RC(S) en de antwoorden geef ik terug aan de 
verschillende organisaties. Soms geven ze info (niet zoveel!) 
 
Escorteren
verder komen er vertegenwoordigers van organisaties op 
bezoek bij RC(S) of een andere militaire instantie. Dan ben ik 
de aangewezen persoon om ze te escorteren. Dat wil zeggen, 
vooraf zorgen dat de juiste papieren zijn ingevuld om KAF 
op te mogen komen. vervolgens hen bij de poort ophalen 

en begeleiden naar hun afspraak. Met name het ICRC (Inter-
national Committee of Red Cross) komt regelmatig op  
bezoek. Zij hebben dan een bespreking met iemand, maar 
meestal inspecteren zij de militaire gevangenissen.  

Gevangenis
Bijna elke natie heeft hier zijn eigen gevangenis. ICRC contro-
leert dan of de gevangen INS (insurgents, kunnen Taliban zijn, 
maar ook criminelen) volgens de Conventies van Geneve 
worden behandeld. verder bezoeken zij regelmatig de Role 3 
op KAF en ook het mortuarium wordt vaak bezocht.  
Ik assisteer dan bijvoorbeeld bij het identificeren van een 
stoffelijk overschot. Als er onvoldoende persoonsgegevens 
bekend zijn, kan ik proberen deze te achterhalen en aan het 
ICRC verstrekken. vervolgens kunnen zij het stoffelijk over- 
schot aan de familie overdragen. Het gaat hierbij natuurlijk 
om burgerslachtoffers. 

Werkgroep
Daarnaast ben ik met verschillende andere zaken bezig, waar-
onder het voorbereiden van de Hajj, de jaarlijkse pelgrim- 
bedevaart naar Mekka. Die is dit jaar op 14 november. RC(S) 
probeert de pelgrims, die vanaf Kandahar Airport (civiel 
gedeelte) naar Saudi Arabie vertrekken, zo goed mogelijk te 
helpen en met name de grote stroom mensen in goede banen 
te leiden. verder ben ik lid van de werkgroep Elections.  

Back-up
Op 18 september worden de parlementsverkiezingen gehou-
den. ISAF maakt hier een groot draaiboek voor. Eigenlijk 
gewoon een militaire operatie met een hele stafplanning erbij. 
voor deze voorbereiding is het van belang te weten dat ISAF 
alleen als back-up fungeert. De ANP (Afghan National Police) 
en de ANSF (Afghan National Security Force) zijn leading 
in de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van deze 
verkiezingen. 

Sportmoment
Ik hoop dat jullie een klein beetje een idee hebben waar ik 
zoal mee bezig ben tijdens mijn verblijf op KAF. Het heeft in 
ieder geval niets met sport te maken! (ik plan wel mijn dage- 
lijks sportmoment in de agenda!) 

Huis
In oktober wordt het hoofdkwartier overgenomen door de 
Amerikanen. Het is nu UK lead. Het is de bedoeling dat ik op 
3 november weer naar huis kom en dan ergens in december 
weer op de Staf aan het werk ga! (waarschijnlijk in Utrecht).

Kap Fred de Ruijter

Afghanistan HELP! Ik loop leeg!
Al Minhad

berichten uit het uitzendgebied
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Voorbeeld
Als sportofficier moet je natuurlijk een voorbeeld zijn, dus 
op de vraag of je mee doet met een wedstrijd frisbeeën heb 
ik	natuurlijk	ja	gezegd.	Wat	zwaar;	twee	teams	proberen	
de frisbee overspelend achter een lijn te krijgen. Punt... 
wanneer je de frisbee achter de lijn vangt. Daarna nog even 
volleyballen en deze oude kapitein zat er helemaal doorheen.

Professioneel
Morgen een trainingsdag voor iedereen met een aantal lessen 
en ‘s middags geef ik mijn eerste looples. Het is een deel uit 
vele ervaringen. Een onderdeel is het omgaan met niet alleen 
minder middelen, maar ook om moeten gaan met niet-
professionals zoals jullie LO/Sportcollega`s. Wat zijn wij 
professioneel en hebben wij het goed als LO/Sportpersoneel.

Genieten
Het harde werken voor geweldige LO/FT/WOH en Sport 
brengt wat op, maar is ook iets waar je van moet genieten 
en je moet het waarderen. Dat is mijn tip. Ik laat het hier bij. 
Bedankt voor alle reacties, geniet van ons mooie vak en het 
allerbeste vanuit een heel warm Sudan. 

Kap Sjors Röttger, UNMO en LO/Sportofficier

Werkomstandigheden
De eerste dag merk je dat de deelnemers wat sceptisch 
tegenover het acclimatisatieprogramma staan. Dit komt mede 
door de vele indianenverhalen die in Nederland de ronde 
doen. Zoals zo vaak blijkt, moet men eerst iets zelf ervaren 
voordat men een gefundeerde mening kan geven. De 
evaluatieverslagen geven in ieder geval het tegendeel weer. 
90 procent van de deelnemers geeft aan zeer tevreden te 
zijn over het programma en merken dat het lichaam wel 
degelijk wordt aanpast aan de omstandigheden. Aangezien 
de temperaturen in Afghanistan over het algemeen lager zijn 
dan in Al Minhad, worden de werkomstandigheden minder 
nadelig ervaren.  

Na zes jaar Nederlandse bezetting gaat het licht uit in Kabul. 
Althans betreffende de invulling door Nederlanders in de 
GYM op HQ ISAF te Kabul. Veel markante figuren gingen 
mij voor. 

Ik weet niet alle namen maar onder andere Brught Bergsma, 
Richard Hesterman, Jeroen Mecking, Jeroen van den Top, 
Kay Lamers, Joep van Renswouw, Stefan Bousma, Wil Alards, 
Rob Zijlstra, Rob van de Sluis (waar ik mee heb mogen samen 
werken) en nog vele anderen zijn hier geweest. De locals 
hadden alleen maar lof over hen allen. Na zoveel jaren mag ik 
het licht uitdoen. 

Trots
We hebben hier met zijn allen geweldig werk geleverd. De 
mensen voor mij hebben iets moois opgebouwd, waar ik 
weer op verder kon bouwen. Helaas wordt dit werk niet door 
een Nederlander voorgezet maar we hebben ons als LO/
Sportorganisatie op de internationale kaart gezet. De vele 
reacties die ik heb gekregen over ons werk hier, ook van 
mensen die meerdere malen hier zijn geweest, zijn geweldig. 
We mogen er met zijn allen trots op zijn. 

Afkoeling
Na zo’n periode van alleen maar zon, zon en nog eens zon, 
verlang je weer naar het heerlijke afwisselende Nederlandse 
weer en ja hoor, we worden op onze wenken bediend. Op 
27 augustus landden we op vliegveld Eindhoven, en wat 
denk je? Regen, regen en nog eens regen, heerlijk is dat! 
Lekker die afkoeling. Het is nu 28 augustus terwijl ik dit schrijf 
en het regent nog steeds. Hmm,… moet niet te lang gaan 
duren want ook dat gaat vervelen. Het is ook nooit goed.

Aooi René van Stokkem

Hoogtepunten
In mijn vorige verslag had ik over een letterlijk hoogtepunt 
die ik samen met Rob van de Sluis heb beleefd. Een mooie 
bergtocht naar een top van 2700 meter in de buurt van kabul. 
Er waren vele andere hoogtepunten hier volgt een kleine 
selectie: 
•	 Koninginnedag	2010	was	dit	jaar	wel	heel	bijzonder.	 
 Oud Hollandse spelen samen met Pakistanen, Grieken,   
 Belgen enzovoort. Ik weet zeker dat het spijkerpoepen   
 ook in Griekenland een traditie wordt. 
•	 Belgisch	/	Nederlands	spinning	event.	Nog	nooit	Belgen		
 zo hard horen meezingen op viva Hollandia. 
•	 Twaalfuurs	spinning	event.	Dat	sport	verbroedert	was		 	
 ook hier te zien. Er was één Griek die de volle twaalf uur  
	 volbracht;	toen	het	laatste	nummer	de	Sirtaki	bleek	te	zijn		
 moest hij spontaan huilen. 

Ontspanningsmoment
Ook de avonden in de Nederlandse huiskamer met zoveel 
verschillende mensen zijn memorabel. We hebben poker- 
avonden georganiseerd, elke woensdag film gekeken, Bingo 
gespeeld enzovoort en vele mooie en interessante gesprekken 
gevoerd. Het was voor velen een rust en ontspannings-
moment in het overvolle kamp. 

Contacten
En natuurlijk de vele contacten die ik heb gemaakt. Mijn 
adresboek staat vol met Macedoniërs, Grieken, Canadezen, 
Australiërs enzovoort. De Afghanen waar ik mee heb mogen 
werken, hebben een speciaal plekje. 

Mooie tijd
Met dit verslag doe ik het licht uit van zes jaar LO/Sport-
organisatie in Kabul. Het was een mooie tijd. 

Smi Ronald Dohmen

17

Het licht uit in Kabul

Daar zit je dan...
Sudan

Daar zit je dan, 55 jaar, een oude LO/Sportkapitein, in 
Sudan. “Denk er aan zei lkol Ronald Hagenus, wanneer je  
na drie jaar (handbal) met buitengewoon verlof terugkomt, 
moeten je koffers gepakt zijn; je staat dan bovenaan de lijst 
voor uitzending!”.  

Prima, het klopte dus, ik ben op uitzending. Ik dacht dat ik 
met toch heel wat handbalreizen naar landen over de hele 
wereld wel wat gezien had maar dit slaat alles collega`s! Wat 
een bijzondere ervaring, natuurlijk niet altijd leuk, je mist je 
gezin, je vrienden en professioneel werken in onze LO/Sport- 
organisatie. Maar je rugzak vult zich zodanig als mens, militair 
en LO/Sportinstructeur dat ik iedereen zo’n ervaring gun, 
maar ook aanraad.  

Voorwerk
Net zoals mijn LO/Sportvoorgangers probeer ik ons vak ook 
hier in te zetten. Al snel was ik Sportofficier en heb ik vanuit 
het voorwerk van kap Hans verstappen de sport weer opge- 
pakt. Hieronder een stukje uit mijn dagboek annex nieuws-
brief;	dit	als	voorbeeld	van	wat	ik	meemaak	en	probeer.	 

Nieuwsbrief
vandaag ben ik weer met sportzaken bezig geweest. Ik kom 
in de welfaregroep terecht en ben sportofficier binnen de 
UNMO`s. voorlopig ga ik met de fitnessruimte aan de slag 
die al lang dicht is omdat het meeste stuk is. Daarnaast de 
organisatie van een sponsorloop voor twee weeshuizen waar 
100 jongens leven. We lopen van de ene naar de andere 
plaats. 36 km die we met meerdere teams gaan lopen. Ook 
jullie mogen Eep en mij sponsoren want wij staan als eerste 
op de deelnemerslijst (later hierover meer). Ook even de 
fitnessruimte van het Zambia bataljon bezocht, buiten, erg 
primitief, maar je kunt er wel trainen en dat doen ze ook. 
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Op zondag 30 mei was de grote dag: Alpe d’HuZes Uruzgan. 
Vorig jaar had Jos Groen de eerste contacten gelegd met 
de stichting in Nederland. Al die maanden had hij op de 
uitvoering zitten broeden. Nadat ik op Kamp Holland 
gearriveerd was, hebben we samen steeds snode plannen 
bedacht.  

Naar mate we dichterbij de datum kwamen, werden deze 
steeds concreter en nu was het dan zo ver. Donderdag 3 
juni zal de Alpe d’Huez zes maal beklommen gaan worden 
en wij doen het alternatief vandaag al in Uruzgan.

Muziek
Zondagmorgen, even voor zessen, zitten we samen aan 
het	ontbijt.	Vlinders	in	de	buik;	hoe	zou	het	vandaag	gaan?	
Om zes uur gaan we aan de slag. Hans van de Echos zit 
vanmorgen blijkbaar al een tijdje buiten en heeft de installatie 
aan de gang met een muziekje waar de gemiddelde Neder-
lander liever niet wakker mee wordt (onder andere Alice 
Cooper: Poison).  

Sessie
Tot ongeveer kwart voor zeven hebben we de laatste zaken 
opgebouwd (banners / spandoeken) opgehangen van Alpe 
d’HuZes, de spinningbikes op de juiste plaats gezet, de fietsen 
opgehaald voor de Run-Bike-Run, de eerste koelboxen met 
drankjes klaargezet, de wisselplaats van de Run-Bike-Run 
ingericht, et cetera). Langzaam druppelen de eersten van de 
in totaal 175 deelnemers binnen. Na het openingswoord van 
Jos ga ik van start met de eerste sessie voor de spinningbikes. 

Sporthonk
Nadat Jos een laatste uitleg heeft gegeven over de Run-
Bike-Run, rijdt hij met de Mercedes Benz voor de fietsers het 
kamp uit. We hebben een soort vliegende start a la de Tour 
de France bedacht. Even buiten de poort zwaait hij met de 
Nederlandse vlag en daar gaan de teams. De fietsronde is 
ongeveer vieren de loopronde drie kilometer. Tegen de tijd 
dat de ‘startauto’ weer bij het sporthonk staat, komen de 
eerste fietsers alweer aangescheurd richting het startvak!

Voorsprong
van zeven tot twaalf uur hebben de teams zich met de Run-
Bike-Run uitgeleefd. Twee teams vechten om de eerste plaats. 
Tot de laatste loper ligt een team van de B(attle) G(roup) voor 
(maximaal anderhalve minuut voorsprong hebben ze gehad), 
maar juist op dat moment, tijdens de laatste loopronde, 
worden zij ingehaald door het Apache detachement. De 
laatste twee fietsers gingen nagenoeg tegelijkertijd van start, 
maar de fietser van het Apache detachement komt als eerste 
aan. 

Cadeaus
Ik heb voor de hele dag een leuk spinningbikeprogramma in 
elkaar gezet (spinning is in feite fietsen op een hometrainer). 
Er zijn gewone spinninglessen georganiseerd, maar er is ook 
Karaoke gehouden gedurende het spinnen en het bekende 
spelletje uit Holland Sport (petje op, petje af) hebben we 
gedaan. Met de welbekende wintermutsen van een bekende 
worsten fabrikant uit Nederland (ik zal geen reclame maken, 
maar de naam begint met een U en eindigt op een X). 
Tevens hebben we een aantal kleine cadeaus in meerdere 
lagen kranten ingepakt. Een cadeau wordt door de fietsers 
onderling naar elkaar geworpen. Op het moment dat de 
muziek stopt, mag een krantenvel eraf gehaald worden. 
Degene die het laatste stuk krant verwijderd, is de winnaar. 
Tijdens het laatste half uur hebben de generaal en de CIvREP 
zelfs nog meegefietst.  

‘Heal the World’
Dit halfuur ging er een hardstyle-cd in en het laatste restje 
energie	persten	we	nog	even	uit	ons	lichaam;	heerlijk	wat	
een muziek en een enthousiasme! Een van onze collega’s 
heeft de eerste vijf uur non stop meegedaan en het laatste 
van de twaalf uur spinnen is hij weer van de partij. Jos heeft 
het laatste uurtje samen met mij voor de groep gefietst. Als 
laatste nummer draaiden we Michael Jackson: ‘Heal the 
World’. Heel toepasselijk! 

Verantwoord
’s Middags is Jos tussen het programma door naar het appèl 
van de Staf geweest. Daar zouden we ‘met de pet’ rondgaan. 
Tevens heeft een van onze collega’s, Roy, een bijzondere 
kalender geveild. Hij had een hele mooie kalender met zwart 
wit foto’s van dames in prachtige lingerie. Esthetisch gezien 
een zeer verantwoorde kalender. Hij verkoopt de maanden 
per opbod en dit brengt 101 dollar op. 

Goed doel
vanaf tien uur ‘s ochtends hebben we tevens twee kappers 
die mensen voor een vrijwillige bijdrage van hun overtollig 
haar af helpen. Een van onze collega’s heeft een al 25 jaar 
oude snor en die is voor 100 dollar gesneuveld. Een andere 
collega laat zich compleet kaal scheren (inclusief het verwijde-
ren van zijn baard) voor 150 dollar. En u weet het: wanneer 
één schaap over de dam is… Dus, na deze collega zijn meer-
dere collega’s bereid zich volledig kaal te laten scheren voor 
het goede doel. Uiteindelijk brengen de kappers 423 dollar in 
het laatje! 

Groepsfoto
’s Avonds hebben we met vereende krachten (of verkrachte 
eenden) alles opgeruimd. Daarna zijn we het geld gaan 
tellen. We hebben alle teams uitgenodigd voor een drankje 
(alcoholvrij natuurlijk) en een snack. We hebben iedereen 
die geholpen heeft bedankt en natuurlijk eveneens de deel-
nemende teams. Ook zijn er een paar prijsjes uitgereikt en 
vervolgens hebben alle teams een officieel Alpe d’HuZes 
T-shirt gekregen, evenals de vrijwilligers. We hebben iedereen 
het T-shirt aan laten trekken en vervolgens een grote 
groepsfoto gemaakt. 

Dollar
Natuurlijk hebben we ook het ingekomen geldbedrag bekend 
gemaakt. Op dit moment staat de teller al op 8000 dollar! 
Er schijnen zelfs nog meer bijdrages binnen te komen. We 
wachten het af, maar 8000 dollar is natuurlijk al geweldig! 

Vrijwillig
Dankzij de inspanningen van de teams, en de vrijwillige 
bijdrage van al onze collega’s hebben we dit bereikt. Jos, 
Bradey en ik waren natuurlijk supertrots! Ik vond het echt 
een dag om nooit te vergeten.  
Op zo’n manier met meerdere nationaliteiten competitief 
strijd leveren in Uruzgan voor het goede doel en dan op zo’n 
sportieve en gezellige manier zonder ongelukken is prachtig!

Gewond
Toch heeft een dag in Uruzgan altijd een kans op een stukje 
schaduweffecten. Helaas is dit vandaag eveneens zo. We 
waren net begonnen, toen een aantal deelnemers van een 
team van de Role 2 (ons hospitaal) aan de slag moest met 
twee patiënten. Twee collega’s waren gewond geraakt bij 
een IED-aanslag. Het ging om een gewonde van de zwaarste 
categorie (A) en een gewonde van middelzware categorie (B). 
Zwaar klote weer voor die mannen! 

Zandbak
Gelukkig zijn de kerels stabiel en hebben ze zelf hun families 
in kunnen lichten. Het was hier in de zandbak zonder meer 
een	dag	om	bij	te	schrijven;	fietsen	voor	het	Wilhelmina	
Kanker Fonds, want: ‘Opgeven is geen optie’.

Sgt Rik Wolting
 

Het is al weer enige tijd geleden, sinds ik vertrok naar Bosnië 
voor mijn missie EUFOR 12. Ik vervul hier in Sarajevo de 
functie van C-NSE (Commandant National Support Element). 

Een behoorlijk logistieke baan. Kort door de bocht houdt dit 
in, dat we het personeel en materieel in deze missie in stand 
houden. Ik heb hiervoor een team van zes personen, gestatio-
neerd in Camp Butmir Sarajevo. Allemaal taakvolwassen 
mensen die prima weten wat ze hier moeten doen. 

‘Niet sportfunctie’
Het is leuk om in een paarse missie te werken. Mijn eigen 
mensen zijn overigens allemaal afkomstig van de KL, maar 
verder kom je in Bosnië alle rangen, standen en krijgsmacht-
delen tegen. Wat deze functie ook leuk maakt, is het werken 
in een ‘niet sportfunctie’. Gewoon een half jaartje wat anders. 
Nieuwe spelers, nieuwe omgeving en een ander product.
 
Vrijheid
Wat het hier ook interessant maakt (zoals waarschijnlijk in 
iedere missie) is het werken in een internationale gemeen-
schap. Het is erg leuk en leerzaam om in een andere keuken 
te kijken. De tijd gaat erg snel hier en ik vermaak me goed. 
Ten aanzien van het laatste, werkt het ook erg mee, dat je 
hier relatief veel vrijheid hebt om te bewegen buiten het hek. 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ISAF missie. 

IJshockey
Om een beetje in beweging te blijven speel ik hier twee maal 
per week floorhockey. Een soort ijshockey te voet. Sticks 
lagen me als oud ijshockeyer toch al goed, dus één en één 
was weer twee. Hardlopen moet je hier, gezien de warmte, 
’s avonds doen. Het rondje hek is overigens niet echt het 
meest motiverende rondje. Medio november zal ik weer in 
het LO/Sportnet zitten. 

Kap Michel Ham

‘Opgeven is geen optie’ EUFOR 12
Uruzgan Bosnië
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HET WAS WEER ZOVER. DE COnTRA TERREUR 

(CT) OPLEIDInG VAn HET KORPS COMMAnDO  

TROEPEn (KCT) 2010. UITERAARD WERD OOK 

DEZE OPLEIDInG OnDERSTEUnD DOOR 

LO/SPORTPERSOnEEL VAn DE LO/SPORTGROEP 

VAn DE EVn KAZERnE TE ROOSEnDAAL. 

Wie volgt de CT-opleiding en wat houdt het precies in? 
Het is de bedoeling dat alle ploegleden (operators) van de 
Compagnie de CT-opleiding gaan volgen. Er wordt in deze 
opleiding een aantal basisvaardigheden aangeleerd dat erg 
van pas kan komen voor de ploegleden (operators) wanneer 
men met een operatie bezig is, bijvoorbeeld in het uitzend- 
gebied. Ook deze keer waren er weer 32 operators aange-
wezen om de CT-opleiding te gaan volgen. 

OPLEIDInG
De operators worden opgeleid om gijzelingssituaties te 
kunnen beëindigen. Een aantal tactische onderdelen dat in 
deze	opleiding	wordt	behandeld,	is;	CT-schiettechnieken,	
Speciale inbraaktechnieken (mechanisch, ballistisch en 
explosief), Reactie-, aanhouding- en confrontatie technieken 

(REACT) en CT/CQB-procedures (Close Quarter Battle houdt 
het zuiveren van panden, bussen, treinen, vliegtuigen en 
auto’s in). 

RELATIE LO/SPORT
Buiten de tactische onderdelen komen er ook veel sport- 
momenten	aan	bod	zoals;	REACT,	Aanhouden,	Fouilleren,	
Transporteren (AFT), Speciale Obstakel Training (SOT), 
zwemmen, WOH, inzettraining. Al deze onderdelen hebben 
leer- en/of trainingsdoelen maar vooral ook vormingsdoelen. 

ROL LO/SPORT
Hoe komt het nou dat ik gekoppeld ben aan de CT-opleiding? 
In 2008/2009 heb ik zelf de CT-opleiding mogen volgen 
zodat ik mijn voorganger, collega-instructeur sgt1 Joosten kon 
gaan opvolgen. van februari tot en met juli was ik dus als
LO/Sportinstructeur gekoppeld aan de CT-opleiding gedeel-
telijk samen met LO/Sportinstructeur sgt1 van Helden.

‘train as you fight’

In de opleiding gaan de operators drie weken naar Amerika 
om daar te trainen. Waarom Amerika? Dat is de vraag die ik 
meestal krijg van verschillende mensen. Dat is heel simpel. In 
Nederland is het verboden om met scherpe munitie in panden 
te vuren. Ook is het verboden om deuren, muren en ramen 
door middel van explosieven te breachen (forceren) waar je 

maar twee meter vanaf staat. Ook nu kunnen we de kreet 
‘train as you fight’ weer gebruiken, ook qua weersomstandig- 
heden. 

ExPLOSIEVEn
De eerste week bestond uit een intest en daarna uit het 
maken van explosieve breachmiddelen en het oefenen in het 
‘kleine werk’. De intest was een test waarbij je in de beweging 
voorwaarts, links- en rechts verplaatsend je doel moet raken. 
Intest niet gehaald betekent niet met ‘scherp’ de panden 
in. Met het ‘kleine werk’ bedoel ik een ruimte zuiveren met 
vier personen waarbij je gewoon langs elkaar af schiet met 
scherpe munitie. Dat werd uitgebouwd met het zuiveren 
van meerdere ruimtes. vervolgens werden er ook deuren 
gebreached met de shotgun maar ook met de zelf in elkaar 
gezette explosieven, wat in Nederland al werd onderwezen. 

BEVRIJDInGSACTIE
De eerste week hakte er goed in want het was gemiddeld 
tussen de 35 en de 40 graden. Het was eigenlijk wel mooi 
meegenomen dat het zo warm was want in de zomerperiode 
op uitzending maak je qua temperatuur hetzelfde dan wel 
nog hogere temperaturen mee. Waar ik wel op moest letten 
was het aanpassen van de lessen op de vlakken intensiteit 

en duur. Dat heb ik redelijk moeten indammen. Het feit blijft 
dat wanneer de operators een ‘run’, lees een bevrijdingsactie 
doen, ze het fysiek al behoorlijk te verduren hebben.

GECOMPLICEERDER
De tweede week werd dat uitgebreid met het breachen van 
ramen en muren. Dat zijn ook prima manieren om binnen te 
dringen. Ook werd het wat gecompliceerder gemaakt voor de 
operators omdat ze nu ook ‘s avonds en/of ‘s nachts te werk 
gingen. Dit betekende automatisch dat er nachtzichtappara- 
tuur in de vorm van monoculairs moest worden gebruikt. 

‘ZUIVEREn’
De derde week stond in het teken van de scenario’s. Ook 
werd er samengewerkt met onze eigen en Amerikaanse 
snipers. Niet meer met vier man naar binnen maar met 
twintig man, niet meer een of twee kamers ‘zuiveren’ maar 
hele gebouwen. 

SAMEnWERKInG
Het is goed dat de LO/Sportgroep van de EvN zo nauw is 
betrokken met het werk van KCT. vaak hoor je: “ik kan zelf 
wel trainen”. Dat klopt, bij het KCT is iedereen wel fanatiek 
genoeg om maximaal te trainen. Zelfs na een pittige dag 
zijn er fanatiekelingen die ‘s avonds laat nog willen fitnessen 
of hardlopen. Daar is voor de LO/Sportinstructeur de taak 
weggelegd om ze advies te geven over onder andere belas- 
ting-belastbaarheid en omdat je zo nauw met de groep 
betrokken bent zijn ze ook bereid het advies op te volgen wat 
weer leidt tot minder blessures. Als je als LO/Sportinstructeur 
kunt zorgen dat de leerdoelen gehaald worden en er geen 
blessures aan worden overgehouden, dan kom je met een 
voldaan gevoel weer terug naar Nederland…. 

Sgt1 Soekhradj, 
LO/Sportgroep EvN Roosendaal
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 “Van 

LO/Sportinstructeur 

 naar 

Groepscommandant”

Op 15 juli 2010 zijn twee LO/Sportinstructeurs te 
weten sgt1 Douwe Pelger en de sgt Ronald Langen- 
huizen geslaagd voor de 11 maanden durende pittige 
Vak Technische Opleiding / Manoeuvre / Infanterie. 
Van de 35 cursisten uit deze klas bleven er uiteinde- 
lijk maar 11 over. 

Sgt1 Pelger was hiervoor werkzaam als LO/Sportinstructeur 
op de JWF kazerne te Assen. Hij kwam in 2001 als spijker-
broek op bij de KMS om vervolgens na de vTO Sport oplei- 
ding te starten op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. 
vervolgens deed hij de vAKOL in 2002 en behaalde de fel-
begeerde “rode baret”. Daarna draaide hij verschillende  
functies in Assen. In deze functie ging hij tweemaal op uit-
zending wel te verstaan in 2004 SFIR (IRAK) en 2007 ISAF 
(Afghanistan). 

“Rode baret”
Sgt Langenhuizen kwam op in 1999 als infanterist in de 
AMOL in Schaarsbergen. In 1999 behaalde hij ook zijn felbe- 
geerde “rode baret”. vervolgens deed hij de functieopleiding 
(luchtmobiel infanterie verkenner/pionier) en werd hij 
geplaatst bij de 11e luchtmobiele brigade / 11 infanterie  
bataljon garde regiment grenadiers en jagers / A-Konings-
compagnie. In 2006 is hij op de KMS begonnen en is hij 
aansluitend de vTO-Sportopleiding gaan volgen. Eind 2006 
is hij als LO/Sportinstructeur geplaatst op de RvS kazerne in 
Oirschot.

Manoeuvre
Beiden zijn op 10 augustus 2009 gestart met de zware vTO- 
Manoeuvre Infanterie opleiding in Amersfoort om vervolgens 
over te stappen naar het Wapen Infanterie.

Algemene deel
De opleiding die zij volgden bestond uit een algemeen deel 
dat 18 weken duurde met algemene vaardigheden en alge- 
mene kennis. Het ging hierbij om kaartlezen, gebruik van 
GPS (Global Positioning System), commandovoering, verbin-
dingen, verplaatsingen, search technieken en het optreden 
in verstedelijkt gebied (OvG). veel van deze lessen gebeurde 
te velde waarbij avond- en nacht belasting geen uitzondering 
vormde. 

Cursisten
De vele fysieke trainingen en sportlessen die in nauwe samen-
werking met de LO/Sportorganisatie (ook af en toe door 

maal voor gaan.” Het evenement dient ook een ander doel 
namelijk het versterken van de band tussen het bataljon en 
de Ermeloërs. Irene: “De gemeente is altijd erg betrokken bij 
onze werkzaamheden. Met dit initiatief willen we laten zien 
dat we de burgers een warm hart toe dragen.” 

Donaties
De Brandwonden Stichting, zelf aanwezig met een stand, 
richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van leven van 
mensen met brandwonden en wil met voorlichting brand- 
wonden voorkomen. De Ermelose stichting Pinel heeft als 
doel om jongeren, allochtonen en mensen zonder baan actief 
te betrekken bij de maatschappij. Consulenten Willy Geritsen 
en Angela venne van de Brandwonden Stichting zijn verrukt 
met	het	initiatief	van	de	militairen.	Geritsen;	“ik	ben	ze	zo	
dankbaar. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en donaties 
dat alle beetjes helpen en nee, het is geen druppel op een 
gloeiende plaat. Met het geld kunnen we jonge mensen met 
brandwonden een mooie dag bezorgen.” 

Regen
Helaas gooit het slechte weer enigszins roet in het eten, zegt 
De vreede. “Mensen laten zich nu weerhouden door de  
regen, maar we houden hoop. vanavond vindt er een brade-
rie plaats en dat moet de trekker worden.” 
 
Weersomstandigheden
Uiteindelijk werd dit jaar bijna 3000 euro ingezameld voor het 
goede doel. We hopen volgend jaar weer een stralende dag 
te hebben, maar ondanks de slechte weersomstandigheden 
was het een prima evenement! 

Sgt1 Irene Wegman-de Vreede, LO/Sportgroep GSK 
te Ermelo 

onszelf) te velde plaatsvonden, vulden het geheel aan. De 
onderwerpen uit dit eerste algemene deel van de opleiding 
trekken meteen een mentaal en fysiek zware wissel op de 
cursisten. De cursisten volgen een uitgebreid wapen en 
schietopleiding, inclusief een aantal schietweken op het  
infanterie schietkamp Harskamp (ISK). Daarbij komen naast 
de diemaco C7A1, het lichtondersteunend wapen (LOW), 
de granaatwerper en het pistool ook de MAG als middelbaar 
ondersteunend wapen (MOW) en de pantserfaust aan bod. 
Het algemene deel wordt afgesloten met een fysiek zware 
eindoefening van een week waarin de lesstof uit het gehele 
opleidingsdeel is samengebracht. 

Specifieke deel
Het infanterie specifieke deel duurde 27 weken welke werd 
gekenmerkt door veel velddiensten met wederom uitgebreid 
aandacht voor de fysieke en mentale component. De nadruk 
ligt echter op commandovoering (COvO), het leidinggeven 
als luchtmobiel groepscommandant infanterie en de drills 
en basis gevechtstechnieken. Het infanterie specifieke deel 
bestaat uit de volgende thema’s: offensief optreden, defensief 
optreden, schietinstructeur op alle wapensystemen, optreden 
verstedelijkt gebied, in-en exfiltratie, gemotoriseerd optreden 
en gevechtsschietoefeningen.

‘Aanpoten’
De twee oud collega’s vonden achteraf de 11 maanden 
redelijk snel voorbij gaan. Ze zaten in een klas met alleen 
maar doorstromers (militairen met veel operationele ervaring 
binnen de infanterie). Het niveau was in het begin dan ook 
erg hoog waardoor het flink ‘aanpoten’ was in het algemene 
deel. Gelukkig hebben ze dit snel opgepakt en zijn in een rap 
tempo doorgestoomd richting het einde van de opleiding. 

Terug op het ‘oude’ nest
Uiteindelijk zijn beiden geplaatst bij de 11e Luchtmobiele 
Brigade. Sgt1 Pelger bij 13 Infanterie Bataljon Air Assault 
Regiment Stoottroepen Prins Bernard Charlie Para-Compag- 
nie te Assen. Sgt Langenhuizen is ook weer terug op zijn 
‘oude’ nest en is geplaatst bij 12 Infanterie Bataljon Air 
Assault Regiment van Heutsz Bravo Wonju - Compagnie te 
Schaarsbergen. 

Vorig jaar werd er in een marathon van twaalf uur 
ruim 7500 euro ‘binnen gefietst’ voor de Stichting 
Spieren voor Spieren. Op 17 augustus sloegen 
militairen, van voornamelijk 400 Geneeskundige 
Bataljon en burgers wederom de handen ineen voor 
het goede doel. 

Met eenzelfde spinningestafette vragen ze aandacht voor de 
Nederlandse Brandwonden Stichting en de regionale Stichting 
Pinel. Sommige deelnemers fietsten een uur, anderen vier uur. 
Zes sporters van de Defensie Topsport Selectie droegen hun 
steentje bij. 

Bloedfanatiek
De muziek schalt door winkelcentrum ‘de Enk’ in het centrum 
van Ermelo, de camouflagekleurige tenten vallen direct op. 
Hier gebeurt het! Een enkele nieuwsgierige voorbijganger 
blijft staan. Ondanks dat het weer met bakken uit de hemel 
uit valt. Lijkt het de deelnemers niet te deren. Ruim 200 bloed-
fanatieke deelnemers, opgezweept door de ritmische muziek, 
fietsen alsof hun leven ervan afhangt. 

Initiatiefneemster
Er wordt van ’s morgens negen tot ’s avonds negen uur onaf-
gebroken gespind. Het is de bedoeling dat alle 25 fietsen 
continu bezet zijn. Of je nu een uur fietst of twee uur. De 
bedoeling is dat de deelnemers zich laten sponsoren. LO/
Sportinstructeur bij het bataljon, sgt1 Irene Wegman-de 
vreede, is de initiatiefneemster van het evenement.  

Gemeente
“Na het succes van vorig jaar leek het mij een goed idee om 
nieuwe stichtingen aan te schrijven. Uiteindelijk zijn we uit- 
gekomen bij de Brandwonden Stichting en ‘Pinel’. Zij reageer-
den heel enthousiast en dankbaar. Daar wil je gewoon hele-

Tatoe
Op de foto staan Ferry Holierhoek (links) en Erik Raterink (rechts). Twee ex (top) 
LO/Sportinstructeurs uit de LO/Sportorganisatie hebben een tatoeage gezet op 
hun schouder met ‘semper se movens’. Ze hebben hiermee het gevoel met onze 
organisatie vereeuwigd. Ferry werkt momenteel op het ROC Midden Nederland 
(Nieuwegein) en Erik bij ROC Landstede (Harderwijk).

Spinningmarathon tegen brandwonden



Collega Captain Arjan Kreeft, die al eerder met het stokje 
‘gekorfbald’ had in zijn tijd op de PMK, gooide het LO/Sport-
personeel in de tombola en met wat er uit kwam rollen kon 
het rollenspel een aanvang nemen. Natuurlijk konden we 
rekenen op de sportsteun van collega’s uit de Regio (JWF, 
PMK, LTK en GSK) die gelukkig, net als wij, dezelfde Baby-
lonische streektaal spreken.  

Sportprogramma
Scubbers (Sportcoördinator geüniformeerde beroepen) van 
het CIOS Heerenveen en militairen van de A-bt 14e Afdva 
uit ’t Harde leverden ondersteuning. In totaal een 58 man 
die op elk van de drie dagen in de weer waren om het sport-
programma op te tuigen en/of te ondersteunen. Ook een 
aantal topsporters werd aan ons toevertrouwd, maar die 
hebben we vanwege hun clinics weinig of niet gezien. Wel 
vernamen we dat topschutter Bosman door een verdwaalde 
luchtbukskogel tijdens het onderhoud na het vuren, geraakt 
werd in zijn hand maar verder…  

Mariniersafdaling
Wat? Oh het programma, ja, nou een gedifferentieerde 
negentig procent stijgende toprope op de klimtoren met een 
fantastisch uitzicht en een voor sommigen angstaanjagende 
mariniersafdaling,	een	zeer	uitdagende	driekamp;	werpen,	
schieten en hindernisbaan met EU certificering en op de 
touwbaan een missie gericht survivalachtig parcours met 
banden, planken, netten enzovoort.  
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Weerman
Het weer? Nou de vrijdag en zaterdag ideaal weer met een 
sportief zonnetje en de zondag neerslachtig weer met af en 
toe buien waarbij Ton ten Hoven, de weerman uit de regio 
elke keer net op tijd via de luidsprekers omriep dat het 
personeel maar beter van de toren af kon komen voordat het 
met stortbakken uit de hemel kwam zetten.  

Klimtorenactiviteit
vIPS? Ja, ook vIPS, lkol Jan van den Dool bijvoorbeeld, maar 
ook mevrouw van Miltenburg, voorzitter van de vaste Kamer-
commissie Defensie, die de klimtorenactiviteit onderging. 
Intern steunverlener smi Jurjen Blokzijl wist na zijn optreden 
als remmer nog te vertellen dat per uur 82 personen de toren 
via de mariniersafdaling namen!  

Succes
Podiumuren? Nou dus heel veel Public Relations en Wervings-
uren gemaakt wat hopelijk op vijf jaren termijn veel goodwill 
oplevert. Conclusie? Al met al waren het weer fantastische 
dagen! Het stokje laten we voorlopig hier als trofee nog 
even staan want vanwege de bezuinigingen is de volgende  
LAMADA pas weer in 2012. Plaats van handeling, waar- 
schijnlijk Oirschot. Succes met je stokje! 

Aooi Alex Keulemans, LO/Sportgroep JPK Havelte 

LAMADA 2010
na het LAMADA-stokje (Landmachtdagen) te hebben ontvangen van onze sportvrienden van de Bernhard-
kazerne konden wij, de LO/Sportgroep JPK in Havelte dan eindelijk met de voorbereidingen van start. 

Dankzij de medewerking van de BHK, Den Haag, Knoop, 
GMK en op de KMS kazerne is het rapport tot stand 
gekomen. Hoewel de GMK en de KMS niet over power- 
controlls (meetinstrument) op het algemeen krachtdeel  
beschikten zijn er toch bruikbare ervaringen opgedaan met 
het cardiodeel.  

Bijdrage
De pilot sloot tevens prima aan bij een onderzoek van het 
TGTF naar het werken aan fitheid en gezondheid bij de staf 
CLAS. Het gebruik van het TGS-systeem binnen dit onder- 
zoek heeft veel positieve informatie opgeleverd en deze 
informatie heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het 
tot stand komen van het eindrapport.  

Trainingen
voor de LO/Sportinstructeur is het een probaat middel om 
op afstand trainingen te monitoren, te wijzigen en de klant te 
stimuleren. Met het uitrollen van het software op het intranet 
maakt het trainen op alle kazernes die beschikken over het 
systeem mogelijk. Een centrale server biedt mogelijkheden om 
trainingen op te halen, aan te passen en te delen. Uiteraard 
kan er ook zonder het systeem gebruik worden gemaakt van 
de apparatuur.  

Toekomst
De commandant LO/Sportorganisatie ziet in het kader van 
een individuele benadering van militairen een meerwaarde in 
dit systeem. Met de toekomstige vervanging van het Fitness 
& Health materiaal zal de nieuwe apparatuur waarschijnlijk 
zijn voorzien van een begeleidingssysteem. 

Behoeftestelling
Informatie over het systeem (Evaluatie verslag TGS) kunt u 
lezen op onze site onder ‘kennis en doctrine’ (materiaal en 
infra). De pilot heeft tevens bijgedragen aan het schrijven 
van een “programma van eisen”. Eisen waaraan onze toe-
komstige leverancier zal moeten voldoen. De in 2009 bij de 
Staf CLAS ingeschoten behoeftestelling voor vervanging is 
officieel nog niet afgewezen, maar begrijpelijk zal de vervan-
ging vanwege de financiële tekorten opschuiven.  

Wachten op
De overige krijgsmachtdelen, die in een zelfde vervangings-
stadia zitten, hebben hetzelfde probleem. Dus… wachten op 
een nieuwe regering, betere financiële tijden of beiden! 

Maj Jan Schonewille, Stoff Kenniscentrum 
LO/Sportorganisatie

Digitaal 
volgsysteem
Het is alweer even geleden dat de pilot met een 
digitaal volgsysteem (TGS) in het fitnesscentrum 
bij een vijftal LO/Sportgroepen is afgerond. 
Een volgsysteem dat een klant op het apparaat 
of op een zuil (beeldscherm) begeleidt en van 
allerhande trainingsinformatie voorziet (kan 
ook informatie van de begeleidende LO/Sport- 
instructeur zijn).  
 

Mevr. Van Miltenburg



ZANDLOPER 3-2010 27

EEN 
HALF 
JAAR 
KENNIS-
CENTRUM
 na drie jaar buitengewoon verlof om bij mijn passie      
 handbal als bondscoach en later technisch directeur   
 te mogen dienen, mocht ik terugkeren naar de 
 LO/Sportorganisatie.  

Met een rugzak vol (burger) ervaringen binnen het Neder-
lands Handbal verbond en NOC*NSF ga je dan over je werk-
toekomst binnen de LO/Sport nadenken. Als eerste ga je 
nadenken over de functie die je zou willen krijgen. C-LO/
Sportgroep omdat ik dat het meeste gedaan heb of naar het 
Kenniscentrum achter een computer en…? 

Het is het Kenniscentrum geworden omdat ik mijn resterende 
periode te kort vond om die als collega / commandant van 
collega`s zinvol te laten zijn. Daarnaast dacht ik dat mijn rug-
zak met militaire en burgersport (werk) ervaringen misschien 
via het Kenniscentrum een goede weg naar onze LO/Sport 
zou kunnen betekenen. 

Mijn ervaringen binnen het Kenniscentrum van de LO/Sport-
organisatie wil ik in dit artikel met jullie delen. Deels omdat ik 
tijdens enkele werkbezoeken aan LO/Sportgroepen gemerkt 
heb dat het beeld wat een aantal van jullie over het Kennis-
centrum heeft anders is dan mijn beeld. Dat kan en mag 
natuurlijk, toch ligt het zo ver uit elkaar dat ik deze poging 
wil wagen.

Tijdens mijn inwerken kreeg ik te horen dat ik mij vier weken 
in kenniscentrumzaken moest inlezen. Niet normaal dacht ik, 
maar de kasten en computer hebben leesvoer voor vier 
maanden weet ik inmiddels. Aangezien lezen voor mij geen 
acceptabele dagactiviteit is, ben ik eerst naar de uitgangs-
punten van ons kenniscentrum gaan zoeken. 

Algemeen:
•	 Wat	is	ons	bestaansrecht?
•	 Welke	doelen	zouden	wij	moeten	nastreven?
•	 Wat	zijn	onze	werkgebieden?

Daarnaast heb ik de militaire eisen van een kenniscentrum 
gezocht: 
•	 Samenstelling	(OTAS)
•	 Verantwoordelijkheden,	taken	en	bevoegdheden
•	 Taak-	en	gebiedverdelingen

Het Kenniscentrum van de LO/Sportorganisatie 
is verantwoordelijk voor:
1. Kennis vergaren en verspreiden
2. Orgaan van deskundigheid
3. Innoveren
4. Beleid en doctrine
5. Regelgeving

Dit alles binnen de sectie OTK van de LO/Sportorganisatie 
dus is de samenwerking tussen de bureaus binnen het OTK 
van (essentieel) belang. 

Nu weer terug naar mijn inwerken want natuurlijk moest ik 
mij inlezen om er achter te komen wat zo`n KC zoal doet. 
Want net zoals voor een aantal van jullie was het voor mij ook 
niet helemaal duidelijk waarvoor ons KC verantwoordelijk is 
en wat het resultaat zou moeten zijn. veel wat ik tegenkwam 

ging over regelgevingen en beleidsvoorstellen. voorbeelden 
zijn: zwemregelgeving, SMAT (SMR) regelgeving, RK&WOH, 
eisen, proeven en testen, regelgeving op het gebied van infra 
en materiaal, het ‘nieuwe’ Handboek Fysieke vorming binnen 
de KL. Dit als voorbeelden want de stapels waren enorm. 
Dit omdat alles wat met de procesrichting regelgeving of 
beleid te maken heeft in hardcopy aanwezig was. Het ‘was’ 
slaat op het feit dat ik en later samen met mijn kompaan kap 
Bart Steenge enorm veel in de blauwe container heb laten 
verdwijnen. 

Met dit voorbeeld heb ik direct een onderdeel waar jullie, 
terecht, weinig beeld bij hebben. 

De weg naar regelgeving en zeker naar beleid is niet alleen 
vergader- en papierverslindend, het proces vergt erg veel tijd.

Dan heb je het alleen nog maar over het ontwikkelde beleid, 
regelgeving of keuzes binnen de LO/Sportorganisatie. 
Daarmee is dit onderwerp nog lang geen uitvoering binnen 
onze totale Defensie of CLAS organisatie. 

Als voorbeeld kan het nieuwe SMR (Sportmedische revalida-
tie) worden gezien. vanaf het eerste moment waarop een 
stafofficier, in dit geval H-KC, gestart is met dit onderwerp 
naar de uitvoering hebben we het over bijna twee jaar.

Mijn conclusie voor wat betreft bovenstaande is dat het KC 
deels in de toekomst aan het investeren is. Omdat wij naar 
jullie niet aangeven waar wij mee bezig zijn, is jullie idee 
“Wat doen ze zoal?” logisch. 

Een belangrijke verantwoordelijkheid van het KC is ook het 
zijn van een vraagbaak binnen en buiten de LO/Sport voor 
vragen over LO/FT/Sport en andere LO/Sport gebieden.

Er komt bijvoorbeeld een nieuw voorschrift Handgranaat-
werpen. De schrijvers wilden weten of de technieken nog 
actueel waren. Waarom wij zulke kleine en lichte werp-
gewichten hebben, enzovoort.

Naast de vier KC functionarissen heeft het KC recht op steun 
van collega`s in het land. Onder andere de kwaliteitsbewakers 
en adviseurs op bepaalde LO/Sportgebieden.

Even terug naar het hierboven genoemde voorbeeld van 
handgranaatwerpen. Eerst onderzoeken wij of de vraagsteller 
bij ons terecht komt, het dus een relevante vraag is en wat in 
dit geval de KL van ons mag verwachten dus met uitgezon- 
den commandanten praten om er achter te komen of men 
wil dat wij hier een rol in spelen. In dit geval is dat zo. Daarna 
wordt met een specialist werpen, in dit geval Jeroen Kuiper 
over de technieken gediscussieerd. Want als handballer denk 
ik ook iets over werpen te weten. Gelukkig weten twee meer 
dan één handballer. Ook ben ik naar onze BOTO-collega`s 
gegaan om er achter te komen hoe het met de lessen Werpen 
staat. 

Bovenstaande zijn voorbeelden van wat wij zoal doen en 
waar wij tegenaan lopen. 

Om niet in herhaling te vallen en mijn stuk niet te lang te 
maken, wil ik het kort over twee belangrijke KC (toekomst) 
doelen hebben. 

1. Innoveren, vernieuwen staat voor veranderen vanuit goed  
 doordachte ideeën. Door middel van een dialoog met 
 anderen in de toekomst investeren is een middel. Een   
 organisatie als de onze is in het verleden opgevallen door  
 niet alleen op Defensie / KL beleid te reageren. Neen, wij  
 stonden soms vooraan. Waren door onder andere creati- 
 viteit met regelmaat de initiatiefnemers van veranderin-  
 gen. Ideeën mogen overigens overal vandaan komen, ook  
 van jullie! 

De uitdaging ligt onder andere bij ‘tijd’ factor. De waan van 
de dag gaat vaak voor en de lopende (gevraagde) zaken 
staan onder tijdsdruk. Wat mij betreft moeten wij (KC, maar 
ook jullie) de tijd nemen / plannen om na te denken en te 
discussiëren over toekomstdoelen.

2. Kennis vergaren en delen is ook een verantwoordelijkheid  
 van het KC. Door terechte en al genoemde redenen is   
 hier de laatste jaren minder aandacht aan gegeven. Toch  
 mogen jullie van ons verwachten dat wij met regelmaat  
 informeren of triggeren over vakinhoudelijke onderwerpen.

Hoe staat het eigenlijk met het werpen vanuit de gedachte 
dat wat wij aan werpen doen op militair functioneren gericht 
is. Besteden jullie aandacht aan de in het HAMIL en het 
voorschrift Handgranaatwerpen genoemde technieken?

Ik wilde:
a. Op de reacties: “Ik zou het niet weten wat jullie bij het 
 KC doen” reageren. 
b. Ons zelf als KC triggeren met de doelen / verantwoorde- 
 lijkheden nog eens te noemen. 
c. Aangeven dat wij de dagen ook doorkomen, alleen vaak  
 met indirecte investeringen in ‘toekomst’ LO/Sportorgani- 
 satie onderwerpen.

Als laatste een opsomming van een aantal actuele KC 
aangelegenheden: 
•	 Aanpassen	Zwemregeling; 
•	 Infra	regelgeving; 
•	 SMR	beleid;
•	 Eisen,	proeven	en	testen	evalueren;
•	 Defensie	Conditieproef;
•	 Onderzoek	fitnesssleutel;
•	 KCMOX	(klimmen	binnen	Defensie); 
•	 TRX	koord.

Kap Sjors Röttger, 
Stoff Kenniscentrum LO/Sportorganisatie
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Michiel, vertel eerst eens iets over jezelf
“Ik ben 33 jaar en woon in Rotterdam. Mijn grootste hobby 
is het lopen van survivalruns. vanaf augustus 2009 ben ik 
geplaatst op de Oranjekazerne en heb in januari van dit jaar 
de vAKOL met succes doorlopen. Sinds 1997 ben ik werk-
zaam bij de Landmacht. Ik ben begonnen als sergeant bij 
41 Herstelcompagnie in Seedorf en heb daar van 1998 tot 
2004 met veel plezier gewerkt.” 

“In die tijd werd ik in de gelegenheid gesteld om deeltijd 
CIOS te volgen en heb toen gesolliciteerd voor de LO/Sport-
instructeur. In 2005 heb ik de vTO-1 afgerond en ben toen 
begonnen op de LO/Sportgroep RvS in Oirschot bij het 
cluster 42 BLJ. Onlangs ben ik bevorderd tot sergeant-majoor. 
Ik heb nu de functie van Hoofdinstructeur van 12e Infanterie-
bataljon Luchtmobiel (LMB), een baan met veel uitdagingen!”

Waarom gaat een LO/sportinstructeur naar de 
Jungle Warfare Course? 
“vanwege de taakstelling van 11 Luchtmobiel (initial entry 
in alle gebieden) is een aantal specialismen verdeeld over de 
compagnieën	van	de	drie	infanteriebataljons,	te	weten;	 
Para-, OBT- en junglespecialisme. Twee compagnieën dienen 
‘junglegetraind’ te zijn. Dit betekent dat jaarlijks een organiek 
peloton wordt opgeleid in Suriname in de zogenaamde Jungle 
Warfare Course.”  

“Dit peloton krijgt zes maanden voor aanvang van de cursus 
te horen dat het is aangewezen voor de opleiding en volgt 
dan een specifiek LO-programma ter voorbereiding op deze 
cursus. Om een peloton fysiek en mentaal goed voor te berei-
den op deze zware cursus, is het noodzakelijk om een goed 
beeld te hebben van deze cursus. Binnen de LO/Sportgroep 
Oranjekazerne moet dus de specifieke kennis hiervan gewaar-
borgd blijven. 11 LMB reserveert daarom een plaats voor een 
LO/Sportinstructeur op deze cursus. En zo mocht ik met de 
A-cie van 12 Infanteriebataljon LMB mee naar Suriname. 

Met de opgedane ervaringen ben ik in staat om een goed 
LO/FT-document te maken, dat we in de toekomst kunnen 
gebruiken voor de jaarlijkse voorbereidingen voor het peloton 
dat de cursus gaat volgen.” 

Waarom viel de keus op jou?
Aangezien het een lange en dure cursus is, is het de bedoeling 
dat de LO/Sportgroep zo lang mogelijk kan profiteren van 
deze expertise. Ik ben hier net geplaatst en zal hier nog mini-
maal drie jaar werken. De LO/Sportgroep heeft dus optimaal 
profijt van de ervaringen die ik heb opgedaan. Daarnaast had 
ik me bij kap Rob Jansen, C-LO/Sportgroep Oranjekazerne, 
vrijwillig opgegeven om deze cursus te mogen volgen en 
voldeed ik aan de fysieke eisen.” 

verkennen van objecten en het leggen van hinderlagen.”
“Onze groep bestond uit 30 personen LMB en 30 personen 
van het Korps Mariniers in de rang van sld/marn tot elnt (PC). 
Ik fungeerde gewoon als groepslid en had geen kaderfunctie 
in verband met gebrek aan infanterie-ervaring. De onder-
steuningsgroep bestond uit 60 man: chauffeurs, instructeurs, 
geneeskundige ondersteuning, bootgroep, communicatie en 
vaste kampstaf.” 

“In de eerste week werd er gestart met theorie. Deze week 
vond plaats in barakken van het Surinaamse leger. Hierbij was 
het van belang dat je zelf goede aantekeningen maakte in je 
boekje ‘pienter’ (watervast papier). Deze had je in de rest van 
de cursus hard nodig.” 
“Daarna zaten we 22 dagen aaneengesloten (zonder week-
endbreak) in de jungle. van ’s morgens zeven tot ’s middags 
vijf werden theorie- en praktijklessen gegeven, waarna we 
steeds terugkeerden in het basiskamp voor de overnachting. 
Dit basiskamp bestond uit een aantal hangmatten en latrines. 
We moesten ons wassen in een sloot vlakbij het kamp. Het 
eten bestond uit 24 uurrantsoenen en ‘Struijk-zakken’, die je 
in heet water moest opwarmen.” 

“De tweede week van deze periode was een overlevings-
week, waarin we ons vijf dagen zonder logistieke ondersteu-
ning moesten redden. Na deze periode brak de weekendbreak 
in Paramaribo (ongeveer een uur rijden) aan. 

Wat waren de eisen voor deelname?
“Om aan de cursus te mogen deelnemen, moet je voldoen 
aan de fysieke intest, die wordt afgenomen door de LO/
Sportgroep Oranjekazerne. Deze test meet de zwemvaardig-
heid, algemene kracht en uithoudingsvermogen en marsvaar-
digheid. Bij de zwemtest moet je aaneengesloten en gekleed 
in overall 15 meter onder water zwemmen, 25 meter met 
wapen zwemmen, pop opduiken en een collega in kopgreep 
20 meter vervoeren. Daarnaast moet je voldoen aan een op 
Engelse leest geschoeide conditieproef (DCP): 44 push-ups, 
50 sit-ups, 4 pull-ups en een 2 milesrun (2,4 kilometer) in 10 
minuten en 30 seconden. Tenslotte moet je met 25 kilogram 
bepakking 12 kilometer verplaatsen in maximaal 2 uur.”

“Naast de fysieke intest heb ik in de voorbereidingsperiode 
mijn vaccinaties gehad (malaria, hepatitus en gele koorts), is 
mijn kleding geïmpregneerd, heb ik met het peloton de infan-
teriedrill getraind, heb ik mijn persoonlijk wapen ingeschoten 
en ben ik gedurende zes maanden de vaste LO/Sportinstruc-
teur van de A-cie geweest (integratie).” 

Vertel eens iets over de cursus?
De cursus duurde zes weken en betrof een militaire opleiding 
voor eenheden (niveau 3) waarin het tactisch optreden in de 
jungle centraal stond. De belangrijkste onderwerpen waren: 
tactische infanteriedrill, schietoefeningen met scherp, infan-
teriedrill vanuit boten, oriënteren overleven, rivercrossing, 

Jungle Warfare 
Course

smi Michiel Twigt van de LO/sportgroep Oranje-
kazerne heeft van 28 februari tot en met 9 april 
deelgenomen aan de Jungle Warfare course in 
suriname. Hij is daarmee één van de vier LO/sport-
instructeurs in onze organisatie, die bekend is met 
de fysieke en mentale belasting van deze cursus. smi 
Niek van Gils, sgt1 Gerwin Bregman en sgt1 Marcel 
van Panhuis gingen hem voor. Laatst genoemde 
heeft ook de Jungle instructor course in Belize door-
lopen. Vanwege deze unieke en nuttige ervaring 
besloot ik Michiel het hemd van het lijf te vragen.
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Eén	van	mijn	hobby’s	is	hardlopen;	ik	heb	

onder andere de halve marathon van Rolde 

(NMK) en de Zevenheuvelenloop gelopen. 

Naast deze hobby heb ik sinds een aantal 

jaar het mountainbiken opgepakt. Ik moet 

hier beduidend meer moeite voor doen dan 

het hardlopen, maar ik vind het gewoon een 

geweldige sport. Ik ben lid van een mountain-

bikevereniging waarbij ik ongeveer eens in de 

maand een wedstrijd fiets.  

Combineren
Naast deze wedstrijden heb ik vorig jaar voor 

het eerst meegedaan met het NMK moun-

tainbiken, en dat zal ik dit jaar ook zeker weer 

doen. Dus naast de ambitie die ik heb om 

sportinstructeur te worden, is zelf sporten ook 

zeker een passie van me. Doordat we bij het 

Duikerpeloton redelijk veel aan sport deden, 

kreeg ik ook een nauwere band met de LO/-

Sportgroep in Wezep. Na twee jaar dienen 

bij het Duikerpeloton ben ik sportcoördinator 

van het peloton geworden. Hierdoor werd 

de band met de LO/Sportgroep alleen maar 

beter. Ik heb er in die tijd al aan gedacht om 

het CIOS te gaan doen, om LO/Sportinstruc-

teur bij Defensie te worden, maar dit was 

simpelweg niet te combineren met mijn toen-

malige functie. 

Selectieprocedures
Na vier jaar dienen bij het Duikerpeloton ben 

ik overgestapt naar de batstaf van 11 Pagn-

bat. Op deze functie kreeg ik als opdracht om 

samen met de LO/Sportinstructeur sgt1 Booi 

grensverleggende activiteiten te organiseren 

voor 11 pagnbat (450 deelnemers). De sgt1 

Booi was daarbij hoofdverantwoordelijke over 

de sportactiviteiten en ik voor het verzorgen 

van	de	randvoorwaarden;	deze	samenwerking	

is van beide kanten zeer goed bevallen. Na dit 

evenement is het balletje gaan rollen om naar 

het CIOS te gaan, met als doel LO/Sport- 

instructeur binnen Defensie te worden. 

Na een aantal selectieprocedures ben ik in 

september 2009 begonnen met de verkorte 

deeltijdopleiding CIOS in Arnhem.

Stage
Onze klas bestaat alleen uit militairen. We 

volgen gewoon de reguliere CIOS-opleiding, 

dus	niet	Defensie	gericht;	met	andere	woor-

den: we lopen stage in de burgermaatschap-

pij. voor het gemak hebben ze de hele klas 

gevuld met militairen. De opzet van deze 

opleiding willen ze voor volgend jaar gaan 

veranderen. Het wordt waarschijnlijk weer 

een militair gerichte opleiding. Dat betekent 

dat de studenten dan officieel stage mogen 

lopen binnen Defensie. Nu is dat niet het 

geval en dat maakt het soms wel lastig voor 

ons omdat we nu voor de opleiding niets 

kunnen combineren met de LO/sport binnen 

Defensie.  

Kans
Natuurlijk heeft stage lopen buiten Defensie 

ook zijn voordelen: kijken in de keuken van 

de burgermaatschappij en samenwerken met 

een andere doelgroep. voor mezelf heb ik 

kunnen regelen dat ik náást mijn stages voor 

het CIOS, ook kan ‘stagelopen’ binnen 

Defensie. Ik werk twee dagen in de week 

(maandag en dinsdag) bij de LO/Sportgroep 

in Wezep. Ik kan tijdens deze twee dagen 

totaal geen opdrachten vanuit het CIOS 

uitvoeren, maar dat neemt niet weg dat deze 

‘extra’ stage voor mij enorm leerzaam en 

effectief is. Het heeft een aantal grote voor-

delen dat ik deze kans en mogelijkheid heb 

gekregen. Ik zal er hieronder een aantal 

toelichten. 

Ervaring
Tijdens mijn eerste stagedagen werd ik direct 

ingepland voor het geven van warming up’s 

en delen van lessen (onder begeleiding). Na 

verloop van tijd is dit uitgebreid naar het 

voorbereiden en leiden van volledige lessen. 

Uiteraard gebeurt dit onder begeleiding van 

een ervaren sportinstructeur. Inmiddels geef 

ik op deze twee dagen gemiddeld twee keer 

zelf les en loop ik daarnaast mee met de 

lessen van ervaren sportinstructeurs. Dit  

ervaar ik als een groot voordeel, omdat ik 

voor het CIOS gemiddeld maar 20 minuten 

in de twee maanden lesgeef. Ik doe bij 

Defensie dus enorm veel extra ervaring op.

Creatief
Binnen de opleiding van het CIOS geven we 

les aan elkaar wat ervoor zorgt dat je je als 

lesgever in een redelijk gecontroleerde, en 

standaard situatie bevindt. Binnen de LO/

Sportgroep is dit zeker niet het geval. De 

werkelijke situatie van de lessen die ik daar 

moet geven verschilt bijna altijd met de voor-

af gekregen informatie. Denk hierbij aan het 

aantal deelnemers, het enthousiasme van de 

deelnemers en de omgeving. Op deze manier 

leer ik als instructeur om creatief te zijn en 

mijn les aan te passen aan de werkelijkheid 

(situatief leiding geven). Ik ben van mening 

dat dit één van de belangrijkste vaardigheden 

is die je moet beheersen om een goede sport-

instructeur te zijn.  

Doel
Doordat ik nu twee dagen in de week stage 

loop binnen Defensie leer ik de organisatie 

beter kennen. Ik leer hoe er lessen worden 

voorbereid, hoe er planningen gemaakt 

worden voor de eenheden, hoe de rolver-

deling binnen de sportgroep is, en ik leer 

uiteraard mensen binnen de sport kennen. 

Dit zijn allemaal belangrijke aspecten die ik 

voor mezelf mee kan nemen als ik klaar ben 

met het CIOS en de KMS. Want het uitein-

delijke doel is uiteraard om binnen Defensie 

sportinstructeur te worden.  

Werkveld
Ik ben al negen jaar werkzaam bij Defensie 

(bij verschillende eenheden) en ik heb daar 

zeker een mooie en leerzame tijd gehad. 

Doordat ik deze weg heb bewandeld ben ik 

niet de jongste meer. Ik ben 27 jaar, en als 

ik klaar ben met het CIOS en de KMS ben 

ik 30. Ik heb dus niet zoveel tijd meer voor 

het meetmoment om door te stromen naar 

een fase 3 contract. Ik moet dus effectief 

met mijn tijd omgaan. Doordat ik nu al twee 

dagen in de week stage kan lopen bij de 

LO/ Sport binnen Defensie, kan ik mezelf 

nu al van mijn beste kant laten zien en kan 

laten zien wat ik in huis heb. Ook dat het 

niet per definitie een nadeel hoeft te zijn dat 

ik wat ouder ben, want ik neem zeker een 

stuk ervaring vanuit het werkveld mee. 

Kansen vergroten
Ik wil afsluiten met de mededeling dat ik het 

zeer waardeer dat ik deze kans en mogelijk-

heid heb gekregen. En ik raad iedereen die 

het CIOS wil volgen via Defensie aan om 

zichzelf hard te maken om binnen de LO/

Sport van Defensie stage te lopen. Dit is in 

mijn ogen dé manier om ervaring op te doen, 

om een goede LO/Sportinstructeur te worden 

en je kansen te vergroten om één van de 

mooiste banen binnen Defensie te krijgen.

Kpl1 Youri Wintjes

Van sportliefhebber naar LO/Sportinstructeur
CIOS-opleiding:

Ik ben sinds september 2000 werkzaam bij Defensie. De eerste 3,5 jaar ben ik werkzaam geweest 
bij 17 painfbat (prinses Irene) in Oirschot. Daarna ben ik overgestapt naar de Genie, waar ik vier 
jaar heb gewerkt bij het Duikerpeloton op de Prinses Margriet Kazerne in Wezep. In mijn tijd bij het 
Duikerpeloton ben ik van sport echt mijn hobby gaan maken; sport staat daar hoog in het vaandel!

gen gingen door water en moeras heen. Dit is zwaar voor je 
beenspieren. Ook gaan kleine wondjes ontsteken en zeer  
doen en ontstaan schimmels aan je voeten. Doordat je con-
tinue natte voeten hebt, krijg je last van weke voeten (loop-
gravenvoeten). Daarnaast heb je te maken met zogenaamde 
‘prikkelheat’. Door gebrek aan persoonlijke hygiëne en schone 
kleren raakt je kleding ‘verzadigd’ met vuil, waardoor het niet 
meer ventileert. Hierdoor gaat de huid irriteren en prikkelen.”

Wat zijn de drie belangrijkste zaken die je hebt 
geleerd?
“Ten eerste het tactisch militair optreden te voet op pelotons-
niveau. Daarnaast ben ik toch weer iets ‘gevormd’. Ik heb 
meer waardering voor de natuur gekregen en het besef 
dat we een luxe leventje leiden. Hierdoor ben ik flexibeler 
geworden en kan makkelijker relativeren. Als laatste heb ik 
nu voldoende kennis die nodig is om een peloton voor te 
bereiden op de jungle movement course. Deze kennis ga ik 
gebruiken voor het ontwikkelen van een LO/FT-document, 
waardoor het ook geborgd blijft.” 

Tot slot je top-3 van meest indringende 
ervaringen uit de cursus
“Ten eerste de overlevingsweek. Om zonder enige middelen 
een aantal dagen in de jungle te verblijven heeft indruk 
gemaakt. Daarnaast waren de schietoefeningen met scherpe 
munitie wel heftig. Om in een moeilijk gebied (zicht minder 
dan vijf meter) sprongsgewijs een kamp aan te vallen, ver-
eist discipline. Als je je niet aan de drill en formatie houdt, 
ontstaat een ‘blue on blue’ gevecht (friendly fire) met alle 
gevolgen van dien. Helaas is tijdens een actie mijn oordop 
uit mijn oor gevallen, waardoor ik gehoorbeschadiging heb 
opgelopen. Tenslotte was ik erg onder de indruk van het 
optreden vanuit speedboten (in plaats van voertuigen), dit 
geeft een heel andere dimensie aan de tactische drill.” 

Maj Jan Maree, C-LO/Sportregio Midden NL

We verbleven daar in een hotel en genoten van het ‘luxe’ 
leven: douchen, lekker eten en een biertje.” 
“Na deze weekendbreak was het tijd voor de eindoefening  
die anderhalve week duurde. In vijandelijk gebied kregen 
we steeds tactische opdrachten, zoals het leggen van een 
hinderlaag, objectverkenning en een aanval op een kamp. 
We hadden weinig rust, waren permanent gecamoufleerd 
en hadden geen mogelijkheden voor persoonlijke hygiëne. 
Bijkomend voordeel was dat je relatief weinig last had van 
insecten, omdat je zo stonk. In de jungle geldt: hoe schoner 
je bent, des te groter de aantrekkingskracht voor insecten is. 
Wel was er voldoende slaaptijd omdat de duisternis vanaf 
vijf uur (snel) inviel.” 

“We mochten geen onderkomens maken omdat we te dicht 
op de vijand zaten en sliepen op de grond tegen je rugzak, 
gezellig tussen de beesten. In de jungle is het onmogelijk om 
’s nachts op te treden vanwege de dichtbegroeide omgeving 
en de gevaren (dieren, water/moeras en vijand). We mochten 
niet koken en kregen koud eten in aluminium zakken opge-
voerd. Het bereiden van eten maakt geen onderdeel uit van 
het tactisch optreden. In de jungle zit je dicht op de vijand en 
moet je dus extra waakzaam zijn met licht, vuur, geluid en 
vooral geur.” 
“voor en na de eindoefeningen kregen we ook theorietoet-
sen, waarop je werd beoordeeld. De cursus werd afgesloten 
met een diploma-uitreiking. Helaas werden vijf man tussen-
tijds ontheven van de cursus: vier van hen op grond van een 
blessure en eentje vanwege onvoldoende motivatie. 

Wat waren de belangrijkste fysieke problemen, 
die je tijdens de cursus hebt ervaren? 
Door het klimaat werd er fysiek veel van je gevraagd. Het was 
ongeveer 30 graden en een luchtvochtigheid van 90 procent. 
Dagelijks was er zware regenval tussen vier en zeven uur. 
Door de hoge luchtvochtigheid koelt je lichaam niet af omdat 
je zweet niet verdampt en wordt alles klam. veel verplaatsin-
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