
 

   
 

 

 
De Commandant van de LO&Sportorganisatie 

kent toe aan 

Adjudant N. Spierenburg 

de Legpenning van verdienste  
Lichamelijke Oefening en Sportorganisatie  

 
wegens: 

 
Uw altijd positieve houding, overtuigingskracht, enthousiasme en inlevend vermogen 
enerzijds en brede vakkennis en vaardigheid anderzijds zorgen ervoor dat uw ideeën 
binnen en buiten de LO&Sportorganisatie worden gedragen.  
 
Ik wil dit toelichten met enkele voorbeelden: 
1. Uw  grote bijdrage als hoofdinstructeur  aan de verhoging van de 

trainingsdeskundigheid van het LO&Sportpersoneel tijdens bijscholingen, 

noodzakelijk voor o.a. de periodisering. Daarnaast heeft u een belangrijke rol gespeeld 

bij het ontwikkelen en initiëren van de handleiding ‘’competentie gericht begeleiden’’ 

2. U bent als Opleidings- en Trainingsbegeleider de grondlegger geweest van de Hogere 

Instructie Bekwaamheid op maat, tegenwoordig maatwerk LO&Sport, genoemd. Deze 

specifiek voor het LO&Sportpersoneel ontwikkelde hoogwaardige cursus wordt nog 

steeds in samenwerking met personeel van de School voor Leidinggeven en 

Opleidingskunde verzorgd. Hierdoor krijgt het personeel een kwaliteitsimpuls op het 

gebied van begeleiden naast de reeds aanwezige kwaliteiten als instructeur. 

Daarnaast heeft u als OTB’er tijdens de bijscholingen het LO&Sportpersoneel  bewust 
gemaakt van 3 in plaats van 2 mogelijke dominanties tijdens trainingen. M.a.w. van 
leren en trainen naar leren, trainen en vormen. Het ontwikkelen van een instructiekaart 
ten behoeve van de instructeur bij het begeleiden van vormende ervaringen en het 
begeleiden van diezelfde instructeur in de praktijk is als zeer waardevol ervaren. Ik 
denk hierbij o.a. aan de opstart van de al jaren draaiende oefening Mental Excersice in 
Bad Reichenhall.  
 



3. U bent vanuit de LO&Sport als Pelotonscommandant  op de KMS tewerkgesteld. In die 

functie buiten de LO&Sport bent u een voortrekker bij het ontwikkelen en toepassen 

van vorming in het algemeen en competentiegericht onderwijs bij de IVO op de KMS. 

U hebt de visie over de nieuwe opleidingsopzet binnen de IVO tevens CLAS breed 
uitgedragen. Ik denk o.a. aan presentaties bij de OTCO raad en voor de stafadjudanten. 
U bent als PC een vraagbaak, coach en trouble shooter voor uw instructeurs, collega 
PC’s en personeel van het Kenniscentrum en Bureau O&TO van de KMS. Daarnaast 
bent u ook de bewaker van het evaluatietraject van de IVO, waardoor de 
implementatie van het competentie gericht opleiden echt een succes is geworden. 

 
Kortom:  u bent een voorbeeld voor uw  collega’s binnen maar ook buiten de 
LO&Sportorganisatie en een echte ambassadeur van de LO&Sport.  
 

 
Commandant LO&Sportorganisatie 
tevens 
Dienstvakoudste LO&Sport 
 
N. Spreij 
 
 
 
kolonel 
 


