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Aan alle mooie dingen komt een eind, 

ook aan bijna dertig jaar LO&Sport-

organisatie, waarvan bijna vijf jaar als  

C-LO&Sportorganisatie. Vanaf 1 maart 

werk ik bij het Conseil International du 

Sport Militaire (CISM) in Brussel. Op 8 

mei kom ik nog één keer in functie terug 

om het commando van de LO&Sport-

organisatie officieel over te dragen aan 

Jeroen Velders.  

 

Het werk is nog lang niet af, het is waar-

schijnlijk nooit af. Ik verlaat een 

LO&Sportorganisatie die middenin allerlei 

ontwikkelingen op personeelsgebied zit, die 

middenin grote toekomstgerichte vaktechni-

sche ontwikkelingen zit en die aan de voor-

avond van een reorganisatie staat.  

 

Uitdagingen waar ik nog heel graag verder 

mee zou gaan, zoals gezegd: het werk is nog 

lang niet af. Maar ik weet zeker dat al die 

ontwikkelingen in goede handen zijn. En niet 

alleen omdat er goede opvolgers zijn waar ik 

veel vertrouwen in hebt, eerst Pieter van der 

Peet als waarnemer en vanaf 8 mei Jeroen 

Velders.  

 

Het komt ook goed omdat er in onze organi-

satie veel vakmanschap en gedrevenheid zit 

en omdat er zo veel goede ideeën zijn. Van 

hoog tot laag , overal zitten mensen met een 

goede visie en de daadkracht om die visie 

realiteit te maken.  

 

Gebruik de frisse ideeën en visie van de jon-

geren, gebruik de ervaring en kennis van 

ouderen en gebruik de gedrevenheid van alle 

LO&Sportpersoneel. Daarmee blijft de 

LO&Sportorganisatie ook in de toekomst de  

professionele organisatie die het in het verle-

den was en die het nu is.  

 

Als commandant kijk ik terug op een mooie 

periode. Helaas ook met trieste dieptepun- 
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ten, het is niet eerlijk als actief dienende 

collega’s veel te vroeg overlijden, maar 

gelukkig overheersen de vele mooie mo-

menten. Bedankt voor de vele mooie 

woorden en steunbetuigingen die ik in de 

afgelopen periode van jullie heb mogen 

ontvangen.  

 

Ik heb in de afgelopen jaren natuurlijk ook 

fouten gemaakt en wellicht mensen teleur-

gesteld, maar ik heb mijn beslissingen 

altijd genomen met de beste bedoelingen 

voor het LO&Sportpersoneel en voor de 

LO&Sportorganisatie. 

 

Blijf kritisch kijken naar je eigen functione-

ren en naar het functioneren van de 

LO&Sportorganisatie, we worden er ster-

ker van. Maar vergeet niet om af en toe 

achterom te kijken en te genieten van alle 

m o o i e  d i n g e n  d i e  w e  a l s 

LO&Sportorganisatie al bereikt hebben. 

 

Het was een eer om zo lang van onze fan-

tastische LO&Sportorganisatie deel uit te 

mogen maken. Ook in Brussel zal ik de 

onderscheidingstekens van ons Dienstvak 

met trots blijven dragen. Het ga jullie allen 

goed! 

 

Lkol Jan van den Dool,  

Commandant LO&Sportorganisatie 
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Redactieraad in het zwembad  

Door Paul Lindeboom 

 

 

Redactiestrijd tussen waterratten 
 

We weten bijna niet beter: sinds jaar en dag maken André Wijnberger en  

Paul Lindeboom samen deel uit van de redactieraad.  

Zij komen elkaar ook nog eens vaak tegen bij een flink aantal Sportkalenderevenementen  

en bij de oude opzet van de Vijfkamp werd jaarlijks de kamer met elkaar gedeeld.  

En zij aan zij streden zij in Veenendaal ooit eens in een triathlonestafetteteam,  

toen de zoon van André geblesseerd uitviel en Paul zijn plek innam.  

Maar het is niet altijd pais en vree tussen die twee.  

Aan het begin van een nieuw redactiejaar stonden zij lijnrecht tegenover  

elkaar in een heuse zwemwedstrijd. Het water was koud, dus  lees en huiver. 
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André is een van de weinige die mij uitbundig kan 

laten lachen. Maar ook eentje die mijn zwemcapaci-

teiten altijd op geringe waarde weet te schatten. 

“Ach man, op mijn rug en met 1 arm weet ik nog 

van je te winnen”, is zijn antwoord bij het afscheid 

als ik laat weten dat ik in supervorm verkeer. Ik had 

beter moeten weten, maar daag hem direct uit voor 

een onderlinge wedstrijd en na een korte handjeklap 

komen we uit op de afstand van 1000m. Ik weet mij 

richting de uitgang toch de morele winnaar door nog 

net op tijd voor de bel te roepen: “….. maar wel met 

handicap, net als bij golf.” Maar steek mijzelf toch 

ook weer een mes in de rug met de stelling dat de 

verliezer een lunch betaalt en verslag doet.  

 

RUGCRAWL 

 

Vlak voor de wedstrijd Ajax-Bayern München ben ik 

dit introverhaal maar vast gaan schrijven. Wat een 

prutser ben ik toch. Op een haar na 57 en toch nog 

zo stom om weer een valkuil voor mijzelf te graven.  

 

Eerder verloor ik al een trio-triathlon van de rode 

LO&Sportbaretten uit Assen (ondanks de aanwezig-

heid in mijn team van toploper Ruud Woord), wist ik 

Jan Joosen niet te verslaan in een ATB-marathon in 

Sauerland en passeerde Raimond van der Boom mij 

vlak voor de meet in het WK Powerman in het Zwit-

serse Zofingen (10km hardlopen-150km fietsen-

30km hardlopen). Meest wrange was dat Raimond 

finishte en ik de lus voor de tweede ronde pas in 

ging. 

Ik heb een haat-liefde verhouding met zwem-

men. Het haatgevoel ontstaat altijd in het 

zwembad, heen en weer en alsmaar heen en 

weer, maar gelukkig is er een tegenhanger in 

de vorm van een onweerstaanbare drang die 

overgaat in verliefdheid zodra de zon enigszins 

het wateroppervlak van het Wolderwijd be-

schijnt. Dat gevoel van vlinders in de buik werd 

deze zomer nog eens extra aangewakkerd door 

die fenomenale en tegelijkertijd mensonterend 

zware Elfstedentocht van Maarten van der  

Weijden. 

 

Door de fantastische (na)zomer zwom ik op woens-

dagmiddag 17 oktober nog in mijn heerlijke wetsuit 

vanaf het Woldstrand naar het eiland De Zegge. Ik 

was de hele zomer voor mijn doen al redelijk goed in 

zwemconditie en na het zien van de sfeervolle beel-

den van mijn nieuwste held voor het leven in de 

Friese wateren, steeg de motivatie voor buiten-

zwemmen naar ongekende hoogten. Daar kwam in 

het vierde kwartaal nog eens een vieze valpartij van 

mijn vrouw bovenop, die mij dwong tot weinig fiets-

kilometers maar mij wel motiveerden voor binnen-

zwemmen om de conditie toch behoorlijk op peil te 

houden. 

MES IN DE RUG 

 

Normaliter kan ik mij na de zomer nooit motiveren 

voor baantje heen, baantje terug. Ik kan geen kan-

telkeerpunt, die mede veroorzaakt wordt door een 

ongunstig lichaamszwaartepunt. (Lees: ik heb onwijs 

lange stelten.)  De grootste ergernis is echter het 

dak van het zwembad, waardoor mijn gevoel van 

vrijheid weg is. Dit jaar voor het eerst dus niet, en 

mijn positieve zwemgevoel nam ik 12 december mee 

naar het MRC in Doorn, naar het 36-jarige jubileum 

van André Wijnberger. Vriend en vijand. 
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Zouden ze in de hele Kerstvakantie de kachel uitge-

zet hebben?? Kerstvakantie?? Klopt, het is vandaag 

3 januari. De ochtend na Ajax-Bayern München bel-

de André sip en hoorbaar verkouden de wedstrijd af. 

Na overleg zijn we deze donderdag uitgekomen, 

want vanaf maandag 7 januari is het zwembad 

maanden gesloten.  

 

Door een ongeval in Tilburg, waar een speaker naar 

beneden kwam en een baby verongelukte, moet nu 

elk zwembad een controle ondergaan.  Het dak van 

Doorn telt liefst 3000 roestvrijstalen popnagels. Ty-

pisch Nederland: 1 ongeluk in 100 jaar en nergens 

mag nog normaal gezwommen worden.  

 

Ik vind het ook niet normaal dat wij het zwembad 

helemaal voor ons tweetjes alleen hebben. Ik vind 

het super. De bruinebonenstampot van gisteravond 

en de extra koppen koffie van vanochtend lijken nu 

al nut te hebben. Voel mij goed en heb het voorstel 

van Andre om 5 * 200m te zwemmen omdat hij ku

(i)tsmoesjes heeft, weten af te wimpelen.  

 

Om kwart over twaalf sharp gaan we starten voor 

1000m, Dré telt de afstand en ik hoef slechts bij te 

houden hoe vaak ik gedubbeld wordt. Na vier (lees: 

200m achterstand) kom ik in de gevarenzone. 

 

Het frisse water is toch lekker. De eerste meters 

gaan lekker en Dreetje zwemt slechts een meter of 

drie voor mij. Aiiii, na het eerste keerpunt is dat in-

eens een fors verschil. Bij alle keerpunten check ik 

de schade en zwem ongerust door. Precies bij 200m 

kantelt Andre mij razendsnel voorbij, daar waar ik 

na het aantikken mijn lange stelten  onder mijn lijf 

moet doortrekken voordat ik met beide benen kan 

afzetten. Op weg naar 250m reken ik snel uit dat ik 

met dit tempo precies vijf keer ingehaald ga worden 

en neem mij voor tot halfweg steady te blijven 

zwemmen en daarna toch moet gaan versnellen. 

Dat deprimerende gevoel werd afgelopen zaterdag 

opgeroepen toen ik wat googlede op Dré zijn zwem-

prestaties uit het verleden. Oke, ik wist dat hij een 

potje kon zwemmen maar bij het zien van de uitslag 

van winterkampioenschappen in 1977, waar hij de 

1500m in iets meer dan 18 minuten zwom, zonk de 

moed mij in mijn zwembroek.  

 

Mijn pr van 17:47 op de 1000m, neergezet in de tijd 

dat Jacques Ooms mijn clubzwemtrainer was, zal 

André zonder bluf inderdaad misschien op de rug 

met een arm bereikt hebben. Ik ga kansloos ten on-

der. 

 

D(EMOTIVATION)-DAY 

 

Toch pakte ik afgelopen zondag de sportieve draad 

weer op. André heeft immers de laatste jaren twee 

keer een hartoperatie moeten ondergaan en zijn kui-

ten zijn al jaren zijn achilleshiel. Ik meet mij voor 

mijn laatste zwemtraining weer een milimeterkapsel 

aan en ben tevreden door in de kerntraining 5 * 

200m tussen de 3.40-3.45 minuten in steady state 

neer te zetten. Dat moet donderdag met adrenaline 

maar zonder rust onder de 19 minuten kunnen bete-

kenen. Ik reken nu uit dat ik (26 december 1961) 

liefst 458 dagen ouder ben en ik morgen een handi-

cap van 229 meter ga voorleggen. Sterker, ik ga 

Dreetje nu demotiveren en dat direct in de FB-

messenger zetten. Op naar de wedstrijd. (Ik ga dus 

nu Ajax kijken, het wedstrijdverslag volgt morgen.) 

 

DE WEDSTRIJD 

 

Brrrrr…wat koud. Zelfs na 100m warming-up is het 

water van het MRC in Doorn nog steeds erg fris. 
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Op 400m weer precies ingehaald. Voor mij het sein nu al meer op de techniek te focussen. Let er meer op dat ik 

in de achterwaartse doorhaal mijn open hand steviger langs mijn dijbeen naar achter weg druk. Kom op triceps, 

werken! Ook mijn beenslag probeer ik al wat te verhogen, met de nadruk op probeer. Gatver. Wat een arrogante 

bal. Ik zie bij de insteek van mijn rechter hand ineens door mijn chloorbril André rugcrawlen. Kan niet zien of hij 

dat met 1 arm doet, maar wel dat ik op borstcrawl niet inloop. Ziet er letterlijk niet goed uit voor mij. 

 

Maar dan… bij 500m haal ik André ineens bij. Hij staat langs de kant en rekt zijn kuit. Al jarenlang zijn achilles-

hiel en nu mijn redding. Ik zwem stug door en wordt al snel weer ingehaald. Ja hallo, zo raak ik de tel kwijt!!! 

Ben al bezig met het controleren van mijn ademhaling, mijn nek ontspannen houden, mijn elleboog omhoogste-

ken na de doorhaal, de insteek goed op schouderhoogte, goed doordrijven na de insteek, core aanspannen, kont 

omhoog en dan nog wat zaken die bij mij voor verbetering vatbaar zijn. En ben dus echt de tel kwijt want pro-

beerde toch ook mijn eigen banen te tellen.  

 

Ik denk dat ik nu dus voor de derde keer ingehaald wordt, maar weet dat niet meer zeker. Vooral omdat ik André 

weer passeer bij de kant. Onder mijn oksel door zie ik dat hij nu de term handicaprace letterlijk neemt en stopt.  

Vlak voordat ik voor de zoveelste keer keer, roept hij toe dat ik nog vier banen moet. Grrr… dacht dat ik er nog 

maar drie hoefde. Maar het gevoel dat binnenkomt, dat ik eens een keer niet verloren heb, doet goed en mijn 

armen voelen nog helemaal niet moe. Neem mij voor de laatste twee banen te gaan versnellen. Na nog twee 

keer keren gooi ik de turbo los. STOPPPPP!!! André telde dus elke 25m daar waar ik slechts de terugkeer telde. 

Hoefde dus maar twee keer, waar ik drie dacht en André vier zei. Capiche? 

 

Mijn eindtijd was 18:40 en mijn eerste pr en overwinning op 57-jarige leeftijd zijn nu al binnen. Wie niet sterk is, 

moet creatief zijn… Als we de wedstrijd samen evalueren dan had de handicapberekening tussen een topper en 

een tobber zeker gezorgd voor een heel spannend tweede deel en zou ik alle zeilen bij hebben moeten zetten en 

zou het een heel close finish worden.  

 

Dré heeft dubbele pech want moet nu ook de lunch betalen. Onder luid gesmak besluiten we om het idee van de 

serie in 2018 over de militaire boksgeschiedenis een vervolg  

gaan geven met een trilogie over de Vijfkamphistorie.  

Hoe en in welk format lees je later dit jaar.  

 

Alle lezers een net zo sportief 2019 toegewenst als wij! 
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Door Paul Lindeboom  

 

Geert Suijlen scoort top-artikel van 2018  
 

In de media is een jaaroverzicht tegenwoordig een heel spektakel  

waar je niet eens omheen kunt als je dat zou willen.  

 

Op Fitforaction doen we dat wat rustiger en met minder bombarie,  

terwijl daar juist wel alle reden voor zou zijn want met goede rapportcijfers kon je vroeger flink incasseren.  

 

Voor Geert Suijlen is dat ook helemaal niet meer nodig,  

deze self-made CEO van een zeer goed lopende glamping, restaurant, boten en kano's  

is nog slechts in de markt voor het binnenhalen van prijzen.  

 

En de allermooiste heeft hij nu eindelijk te pakken, zoals je in dit jaaroverzicht kunt lezen. 
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zorgd dat ik ook heb kunnen slagen in de burger-

maatschappij.”  

 

Zijn werkzaamheden als hoofdinstructeur LO&Sport 

voor de Natres, zijn militaire carriere tot aan 2002 

maar ook het opzetten van een florerend bedrijf en 

zijn trainersloopbaan bij de A-jeugd van PSV komen 

allen ruim aan bod in dit interview.  

 

Jack 

 

Het overlijden van Jack Wouters moest ook voor een 

prettige twinkeling in de ogen zorgen. Zoals op het 

bedankkaartje van de familie stond, wilde Jack bij 

zijn afscheid dat er geproost werd op het leven. En 

dat er een speciaalbier ‘Jackhammer’ in ontwikkeling 

was, een donker bier met een zacht en warm karak-

ter en een grote impact.  

 

De informatieve berichten van het overlijden van 

deze aimabale Brabander – en dit geldt uiteraard 

voor alle oud-collega’s die ons ontvallen – onder-

streept de waarde en het belang van de website én 

de stichting vrienden van het dienstvak LO&Sport en 

wordt in zo’n droevige periode zeer gewaardeerd 

door naasten.  

 

Het In Memoriam dat Fred Jansen schreef, werd het 

bijna best gelezen artikel, maar mooier was eigenlijk 

de column die Leo Losloper schreef: Herinneringen 

aan Jack Wouters. “Wat Jack heeft achtergelaten is 

echt geen klein bier. Hij heeft zijn kennis en kunde 

altijd en overal gedeeld. Heel veel van ons en ook bij 

de Atletiekunie hebben zich verrijkt met wat Jack 

uitdroeg.” 

We hebben weer een jaar overleefd. Is tegen-

woordig al een prestatie op zich, maar belang-

rijkst is dat het redactiejaar positieve uitkom-

sten laat zien. Meer artikelen gepubliceerd, ho-

gere lezersaantallen en hopelijk hebben we 

ook een prettige twinkeling in de ogen van de 

lezers weten te brengen. En belangrijkst: dat 

de verbondenheid tussen alle vrienden van het 

dienstvak LO&Sport versterkt is. 

 
Geert 

 

Over een prettige twinkeling in de ogen gesproken. 

Geert Suijlen heeft altijd al een positieve uitstraling 

gehad en heeft dat nog steeds. Is als hoofdinstruc-

teur bij de Natres een ware ambassadeur van de 

LO&Sportorganisatie en de Sportkalender. Zijn trai-

ning en coaching van de Natreseenheden zorgde 

bijna voor een unieke prestatie, want zowel bij de 

dames als de heren stond de Natres in de strijd voor 

de CLAS-bokaal fier bovenaan maar verloor beide 

kopposities in de afsluitende crossestafette. 

 

Het interview dat André Wijnberger vanwege deze in 

het oog springende prestatie met zijn voormalige 

collega hield, werd liefst 813 keer gelezen. Mooiste 

passage uit het interview: “Ik ben heel blij dat ik als 

16-jarige gekozen heb voor een militaire carrière, 

het heeft mij gevormd. Normen en waarden, discipli-

ne en met name het verkrijgen van de juiste attitu-

de. Al die karaktereigenschappen hebben ervoor ge-

http://fitforaction.nl/Archief-Artikelen/Verhalen-vd-werkvloer/Geert-CLAS-Bokaal/
http://fitforaction.nl/Archief-Artikelen/Lief-en-Leed/Jack-Wouters-In-memoriam/
http://fitforaction.nl/Archief-Artikelen/Columns/series/LL-Jack-herinneringen/
http://fitforaction.nl/Archief-Artikelen/Columns/series/LL-Jack-herinneringen/
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Burgersportinstructeurs 
 

 

In de tijd van de commissie Staal werden we in het begin van deze 21e eeuw voor het eerst vergast op een nieu-

we categorie sportinstructeurs. Toen was het vooral om de verveling in de na-werktijd-uren tegen te gaan. In 

2018 kregen we een hernieuwde kennismaking met burgersportinstructeurs, deze keer vanwege het snel opvul-

len van een gapend gat in de OTAS. Het voorstellen van liefst 16 nieuwe collega’s werd iets minder dan 300 keer 

gelezen. Meest originele foto is die van Tessa van Kesteren, die bovenin een klimwand de Fit for Action vlag laat 

wapperen en stelt “Op de KVOK bevalt het zeer goed. Het is erg leerzaam om hier aan het werk te zijn. Hier wor-

den lessen vaak gecombineerd met medische handelingen. De scenario’s worden zo realistisch mogelijk weg ge-

zet met daarvoor een flinke fysiek prikkel.” 

 

Top-artikelen 

 

In de bijlage kun je zien dat de serie over de Winterspelen in Pyeongchang goed bevallen is. Ook de serie over de 

geschiedenis van het Militaire Boksen viel in goede aarde, waardoor we deze jaargang verder gaan met een serie 

over de Militaire Vijfkamp. Items als de Dienstvakdag en de Zandloper staan per definitie erg hoog doordat er 

meerdere keren een vervolgbericht geplaatst is. In deze bijlage kun je zien of jouw artikel bij de eerste 250 arti-

kel geëindigd is. 

http://fitforaction.nl/Archief-Artikelen/Innovatie/Informatie/Burgersportinstr-s/
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27  /Artikelen/HBF-Winter/      162 (0,47%)   00:03:10 

28  /Artikelen/Lekker-onderzoek/      160 (0,46%)   00:02:29 

29  /Artikelen/Ontwikkelacademie/     160 (0,46%)   00:04:18 

30  /Artikelen/Tigerfeet-11Lumbl/      160 (0,46%)   00:03:52 

31  /Artikelen/LL-Foppe-de-Haan/      159 (0,46%)   00:03:39 

32  /Artikelen/Boksen-Jack-Jeekel/      157 (0,46%)   00:05:01 

33  /Artikelen/Boksen-Gerard-v-Dongen/     155 (0,45%)   00:03:45 
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34  /Artikelen/Knallen-met-koolhydraten/     153 (0,44%)   00:04:18 

35  /Artikelen/VTO-Off-2018-Roy/      147 (0,43%)   00:03:07 

36  /Artikelen/Houdoe-Berry/      144 (0,42%)   00:02:02 

37  /Artikelen/Arian-ervaring-rijker/     142 (0,41%)   00:04:21 

38  /Artikelen/De-Pen-Jasper/      139 (0,40%)   00:03:22 

39  /Artikelen/Grebbeberg-Andre/      139 (0,40%)   00:02:59 

40  /Artikelen/Andre-Invictus-2019/     138 (0,40%)   00:03:40 

41  /Artikelen/Doei-Hennie-Kennis/     138 (0,40%)   00:04:06 

42  /Artikelen/TSAC-primeur/      137 (0,40%)   00:01:36 

43  /Artikelen/Thomas-BJJ/       135 (0,39%)   00:02:44 

44  /Artikelen/Stokoverdracht-Stafadj/     133 (0,39%)   00:03:11 

45  /Artikelen/Urban-Combatives/      132 (0,38%)   00:02:22 

46  /Zandloper/2017/       132 (0,38%)   00:02:36 

47  /Artikelen/Iceman-Oscar/      130 (0,38%)   00:03:30 

48  /Artikelen/25jr-ZL-Henk-Burg/      128 (0,37%)   00:05:12 

49  /Artikelen/Hennie-Michel-WMOC2018/     126 (0,37%)   00:03:39 

50  /Artikelen/De-Pen-Dennis/      124 (0,36%)   00:05:04 

51  /Artikelen/DGI-Hans-v-Leeuwen/     124 (0,36%)   00:02:45 

52  /Activiteiten/Golfdag-2018/      123 (0,36%)   00:01:22 

53  /Artikelen/JC-Maassen-Prijs/      122 (0,35%)   00:02:47 

54  /Artikelen/Ski-certificering-Pierre/     122 (0,35%)   00:01:44 

55  /Artikelen/Tourspel-tussenstand/     121 (0,35%)   00:01:58 

56  /Artikelen/Fitte-Tipgevers/      117 (0,34%)   00:02:07 

57  /Artikelen/Krachtruimte-LBK/      114 (0,33%)   00:01:56 

58  /Artikelen/Lifestylecoach-Rian/      114 (0,33%)   00:02:32 

59  /Artikelen/TSAC-Mark-geslaagd/     114 (0,33%)   00:03:10 

60  /Artikelen/Bundeswehr-Sportschule/     109 (0,32%)   00:03:20 

61  /Artikelen/Voetbal-Henk-Buimer/     109 (0,32%)   00:02:46 

62  /Vrienden-in-bedrijf/Vrienden-in-bedrijf/Suijlen-Sport/   107 (0,31%)   00:02:31 

63  /Artikelen/SLP-Nyenrode/      103 (0,30%)   00:02:59 

64  /Artikelen/WK-Voetbal-Scheep/     103 (0,30%)   00:04:09 

65  /Artikelen/LOSS-van-the-USA/      102 (0,30%)   00:04:31 

66  /Artikelen/PyeongChang-Peter/     101 (0,29%)   00:02:36 

67  /Artikelen/Yoga-de-praktijk-2/      101 (0,29%)   00:04:04 

68  /Artikelen/25jr-ZL-Panta-Rhei/      100 (0,29%)   00:06:37 

69  /Artikelen/Functieopleiding-HI/      100 (0,29%)   00:01:41 

70  /Artikelen/Tourspel-op-Alp-d-Huez/     098 (0,28%)   00:04:02 

71  /Archief-Artikelen/5-Vragen/Interviews/Breinburg,-Julius/  095 (0,28%)   00:02:59 
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72  /Artikelen/Oef-Trident-Juncture/     095 (0,28%)   00:02:21 

73  /Artikelen/Urban-OL/       094 (0,27%)   00:01:25 

74  /Over-ons/Vriend-worden/      094 (0,27%)   00:00:57 

75  /Artikelen/Ellen-Obstaclerunkampioen/     093 (0,27%)   00:02:45 

76  /Artikelen/Rocken-in-de-Regio/      093 (0,27%)   00:03:16 

77  /Artikelen/De-Pen-van-Sigi/      092 (0,27%)   00:02:25 

78  /Artikelen/DGI-Den-Haag/      092 (0,27%)   00:03:27 

79  /Artikelen/Innovatiemanager-Harald/     092 (0,27%)   00:03:15 

80  /Artikelen/Boksen-Ger-Hans/      091 (0,26%)   00:03:50 

81  /Artikelen/De-Pen-Jaco/      091 (0,26%)   00:01:58 

82  /Artikelen/LL-Jan-Nagelkerke/      090 (0,26%)   00:02:46 

83  /Artikelen/Thomas-AR-trainingen/     090 (0,26%)   00:03:48 

84  /Artikelen/Falcon-Legion-Assen/     089 (0,26%)   00:03:22 

85  /Artikelen/Patrick-boks-en-voetbal/     089 (0,26%)   00:04:15 

86  /Artikelen/Bier-hersteldrank/      087 (0,25%)   00:02:15 

87  /Artikelen/Hennie-Kennis-interview/     087 (0,25%)   00:01:35 
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Niet alles is goud dat blinkt 
Door Pieter van Beekveld  

  

Pieter’s prestatiedrang  
 

De film van Dennis van Esch was al indrukwekkend,  

maar dit verhaal over Pieter van Beekveld liegt er ook niet om.  

Van de buitenkant lijkt het of de geleverde prestaties van topatleten,  

want dat was Pieter zeker, er met groot gemak uitrollen  

en als vanzelf op kop lopen (foto). Alsof het vanzelf gaat.  

De mindere goden vergeten wel eens dat de toppers  

er ook alles voor moeten doen en veel voor moeten laten.  



Pagina 15            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg Niet alles is goud dat blinkt 

Van een gefocuste einzelgänger naar vrolijke 

en relaxter persoon; iemand die nu echt geniet. 

Zo zou je de weg van Pieter van Beekveld naar 

waar hij nu is kunnen omschrijven. Zittend in 

zijn tuin onder een notenboom vertelt hij uit-

gebreid zijn verhaal. Over hoe hij ervoor koos 

soldaat te worden, daar doorzettingsvermogen, 

kameraadschap, verantwoordelijkheidsgevoel 

bijgebracht kreeg, voor de militaire vijfkamp 

ging en ontdekte dat zijn grootste kracht ren-

nen was en via Defensie de wereld overvloog 

om wedstrijden op de meest aparte plekken te 

rennen. Onderwijl raakte hij volledig gefocust 

op trainen, trainen en nog eens trainen. Dat is 

nu anders. 

 

Op zijn zeventiende wilde Pieter iets gaan doen 

waarmee hij van zijn hobby – sporten, hij deed aan 

vechtsport — zijn beroep kon maken. Dat vond hij 

bij Defensie. Hij solliciteerde bij de commando’s, 

maar was te licht. Dus koos hij voor de landmacht. 

Er waren wel momenten waarop hij dacht: Wat doe 

ik mezelf aan? “Maar aan de andere kant, ik wist 

niet beter. Ik had geen referentiekader van hoe het 

anders kan zijn. Ik had een doel voor ogen en dat 

was militair worden.” 

 

Zijn eerste uitzending was naar Bosnië. Als schutter 

op en bestuurder van een rupsvoertuig. Twintig was 

hij. De uitzending duurde zes maanden, bij terug-

komst beraadde hij zich over zijn toekomst. Liever 

wilde hij met sport bezig zijn. Via een collega kwam 

hij in aanraking met de militaire vijfkamp. Schieten 

met een lang wapen, hindernisbaan, precisie werpen 

met werpgewichten, vijftig meter zwemmen met 

hindernissen en acht kilometer crossen. “Ik meldde 

me aan voor de nationale ploeg en kon deelnemen.” 

Als atleet van die ploeg ging hij naar de militaire we-

reldspelen in India, dat was in 2005. En toen ging 

zijn eenheid naar Afghanistan. Hij had 2 keuzes, of 

Afghanistan of militair sportinstructeur. Het werd 

sportinstructeur. “Full time was ik met sport bezig, 

ik volgde het Cios en trainde ondertussen voor de 

vijfkamp.” 

 

Sinds 2007 is hij sportinstructeur. Nog een keer ging 

hij voor vier maanden naar Curaçao, daar mocht hij 

honderd militairen trainen. Hij had alle vrijheid om 

hen fysiek en mentaal bezig te houden. En ’s avonds 

was er alle tijd om naar het strand te gaan en zelf te 

trainen. “Een super mooie tijd, misschien we de 

mooiste tijd in dienst tot nu toe.” Net voor hij weer 

naar huis zou gaan liep hij nog een wedstrijd op Aru-

ba. In de hitte, hij kreeg waanbeelden. Dacht dat 

nummer twee vlak achter hem zat, hij hoorde zijn 

voetstappen. Nummer twee kwam twee minuten 

later binnen. “Ik was helemaal kapot, gaf alleen 

maar over. Dacht dat ik in shock was. Maar ja, als je 

dat denkt, dan ben je niet in shock.”  
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Zijn leven bestond vooral uit bewegen. Hij werkte, 

deed zijn trainingen voor de vijfkamp in zijn lunch-

pauze en na werktijd. Maakte de keuze om volledig 

voor het hardlopen te gaan en sloot zich aan bij de 

militaire atletiekploeg. Eerst vooral kort werk maar 

later de marathon. Met de militaire atletiekploeg 

ging hij onder meer naar de Wereld Kampioenschap-

pen in Libanon. Daar beleefde hij een van zijn be-

angstigende momenten van zijn leven. Na de wed-

strijd moesten ze tijdens het afsluitende diner direct 

weg. Er was een Libanese soldaat bij de grens met 

Syrië vermoord. “De bevolking kwam in opstand. We 

moesten gelijk weg, de toetjes achterlatend. De vol-

gende dag werden we onder bewaking naar het 

vliegveld gebracht. We zaten in een bus vol bewa-

pende militairen. Er waren road blocks, mensen sta-

ken autobanden en kliko’s in de fik. We gingen van 

de ene rookpluim naar de andere. Dat was best wel 

beangstigend. Toen dacht ik even: ik hoop dat ik 

hier uit kom.” 

 

Zijn eerste marathon liep hij in 2013. De marathon 

van Rotterdam, in 2.30. Dat was boven verwachting 

snel. “Dat was ook mijn kwalificatie voor de militaire 

WK in Suriname. Dat zou in november zijn. Limiet 

was 2.45 en ik liep 2.30. Dat was echt heel bizar. Bij 

kilometer 27 trok ik het al niet meer. Ik kan me nog 

goed herinneren dat ik bij elke trottoir, bij elke bocht 

dacht: ik stap uit, het lukt me niet meer. Tot de laat-

ste 500 meter dacht ik het niet te halen.” De tweede 

marathon was Suriname, daar liep hij in de hitte 

2.42 en verloor 4,5 kilogram aan lichaamsgewicht. 

“Bij een verlies van 5 kilo moest je aan het infuus.” 

Zijn laatste marathon was tijdens het WK militaire 

marathon in Eindhoven daar liep hij 2.28. 

 

Zijn gedrevenheid om te presteren en te sporten 

eiste uiteindelijk zijn tol. Hij sliep niet goed, at te 

weinig, maar trainde gewoon door. Hij raakte over-

traind. Boekte ondertussen wel persoonlijke records 

maar was na de trainingen op en kon eigenlijk alleen 

nog maar op de bank liggen. Zijn energieniveau vul-

de hij aan met supplementen. “Ik zat aan de 2100 of 

2200 calorieën misschien een keer 2400, maar 

kwam structureel 500 calorieën te kort. Dat ander-

half jaar lang. Ik was alleen maar gefocust op ge-

zond voedsel. Een kroket, vette hap of een keer iets 

anders no way!” 

 

“Eten, trainen alles was gepland. Uiteindelijk merk je 

dat je dat niet volhoudt qua voeding en qua leefstijl. 

Ik ging met honger naar bed met als gevolg dat ik 

vaak ’s nachts wakker werd van de honger. Ik ging 

niet uit bed, was bang dat ik dan niet meer in slaap 

zou komen. In je slaap herstel je.” Hij was eigenlijk 

doodmoe, een woord dat niet in zijn woordenboek 

voorkomt. “Moe, nee: trainen, geen zin, nee: trai-

nen.” 

 

In 2015 kwam het besef dat dit niet goed was. Hij 

kwalificeerde zich voor de Militaire Wereldspelen in 

Zuid Korea, maar besloot niet te gaan. Ging minder 

trainen en zocht afwisseling: krachttraining, spin-

ningles geven, yogalessen. Maar het echte keerpunt 

kwam vorig jaar. “Mijn collega’s zeiden ‘nu moet je 



Pagina 17            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg Niet alles is goud dat blinkt 

niet langer zo doorgaan op je werk en thuis, als je 

zo doorgaat, kom je je bed niet meer uit en heb je 

een burn-out’.” Hij ging praten met een psycholoog. 

“Mijn wereld was zo dat alles 100% moest zijn. Ik 

was maximaal gefocust. De psycholoog maakte me 

duidelijk dat ik niets moet: ‘het enige dat jij moet 

doen is ademhalen’.” 

 

“Ik leerde lopen zonder horloge, dat was in het begin 

verschrikkelijk. Ik wil gewoon onder vier minuut de 

kilometer.” Toch kwam het inzicht en werd hij rusti-

ger. Deed een stapje terug in het werk. “Daar merk-

ten ze niets van. Ja, ze kregen er een vrolijkere en 

relaxtere Pieter voor terug. Die met een lach voor de 

groep staat en gezelligheid kent. Het heeft anderhalf 

jaar geduurd maar ik merk nu echt dat mijn slaap 

goed is, mijn humeur goed is, dat ik zin heb in al-

les.” 

 

Hij loopt nog twee keer in de week, geeft twee keer 

in de week spinningles en een keer in de week yoga-

les. Ook is hij meer krachttraining gaan doen. “Ik 

ben niet meer de einzelgänger die alleen maar aan 

het trainen is. In de fitnesszaal ben ik ook bezig met 

de mensen om me heen. Kletsen, trainen, dat is 

leuk.” Als hij loopt, loopt hij wel goed door, bekent 

hij. Laatst werd hij eerste tijdens de Koning van 

Spanje Trail, hij deed de 29 kilometer. Nog een be-

langrijke wedstrijd heeft hij staan. “De militaire WK 

cross in Angola. Misschien wordt dat wel mijn laatste 

wedstrijd.” 
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'Sportinstructeur' op Nyenrode 
Door Paul Lindeboom 

 

 

 

Topfunctie voor Kim van Keulen op toplocatie 

  

Met haar achternaam en nieuwe functie zijn kekke titels als  

"Er zijn meerdere wegen die naar Nyenrode lopen"  

of "Kim van Keulen en Nyenrode zijn niet in een dag gebouwd" al snel bedacht.  

Maar daar zou je de kans mee lopen dat onvermoede lezers denken  

dat we over de kwaliteiten van Kim geringschattend doen.  

En slechts het tegendeel is waar, want als je het interview met Kim leest,  

kom je er achter dat Nyenrode een echte topper aan de haak heeft geslagen.  

En wij het moeten doen met 14 jaar aan herinneringen. En gelukkig dit interview. 
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Het programma management is erg blij met mijn 

komst. De eerste begeleidingsweken waren om de 

BScBA te verkennen. Nu bestaat de begeleiding uit 

het verder leren kennen van de universiteit en in het 

ondersteunen van de academische onderbouwing. 

Daarnaast zijn zij mijn sparringpartner in alles wat ik 

ontwikkel. Bijvoorbeeld of mijn programma niet te 

“groen” is. 

 

Ik kom er nu pas echt achter hoeveel kennis, vaardig-

heden en (mooie) ervaring ik bij defensie opgedaan 

heb de afgelopen14 jaar. Die kan ik nu goed gebrui-

ken, alleen anders verpakt.  

 

Nyenrode heeft veel overeenkomsten met defensie, 

eigenlijk in hun historie nog veel meer. Met 5 dagen 

in de week starten met ochtendsport met sportdocen-

ten die op de campus woonden, met de aanpak die 

veel van defensie weg had. Maar verschillen zijn er 

zeker ook. Zo worden onze studenten niet fysiek ge-

test van te voren. Hierdoor heb je met een (nog) gro-

tere verscheidenheid aan studenten te maken. Een 

docent op een niet zijnde sportopleiding/ VEVA her-

kent dit waarschijnlijk gelijk.” 

 

Heb je inmiddels al wat ervaringen opgedaan 

v.w.b. vorming en LTV? Wat jouw taak hierin 

precies gaat worden? Heb je al wat activiteiten 

ontplooid op dat gebied? 

 

“Onze pijlers binnen het sportprogramma zijn per-

soonsvorming, teamvorming, leiderschap en vitaliteit. 

De vorming start al vanaf dag een. We moeten niet 

vergeten dat zij geen militair worden. We vormen de 

studenten naar hun toekomstige werkveld.  

Vele collega’s en de redactie ontvingen van Kim 

op 18 juli het volgende bericht:  “Hallo allemaal, 

om maar gelijk met de deur in huis te vallen… Ik 

ga per 1 augustus de (actieve) dienstverlaten. 

Een deel van jullie weet dit al, maar ik wil jullie 

graag nog even bedanken. Ik ga per direct wer-

ken op Nyenrode universiteit. Daar ga ik het 

sportprogramma ontwikkelen voor de opleiding; 

Bachelor of Science in Business Administration 

(BScBA): een 3jarige voltijdbachelor op de Ny-

enrode- campus, met de focus op bedrijfskunde, 

leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ze 

willen hier graag met vorming en ltv aan de slag 

met sport als middel. Super mooie uitdaging, 

kansen en redelijk wat flexibiliteit.Ik ga zeker 

vele aspecten missen van het mooie bedrijf als 

defensie maar ik denk dat het tijd is voor een 

nieuwe stap. Ik wil jullie allen bedanken voor de 

samenwerking die ik ooit in afgelopen ruim 14 

jaar met jullie op wat voor manier dan ook heb 

gehad! Het waren 14 mooie jaren J, waarin ik 

geworden ben wie ik nu ben.” Deze afscheids-

brief bevatte een aantal uitdagende triggers 

voor een interview. 

 

Kim, wat zijn je eerste indrukken van dit presti-

gieuze opleidingsinstituut? 

 

“Mijn eerste indrukken van Nyenrode zijn een mooie 

en interessante nieuwe werk omgeving met uitdagin-

gen als; weinig/ geen sportmateriaal (nu in middels 

wat spullen kunnen regelen) of een sporthal die gro-

tendeels als tentamenhal wordt gebruikt, met veel 

verschillende opleidingen. Voor mij als persoon is de 

indruk: wat gaaf dat ik mijn eigen creativiteit volledig 

kwijt kan. Natuurlijk moet ik me houden aan de kern-

waardes en de richting waar het programma manage-

ment naar toe wil. Maar ik krijg de vrijheid en het 

vertrouwen om alles te bedenken en ontwikkelen 

m.b.t. het sportprogramma. Daarnaast vind ik het fijn 

om zoveel nieuws te zien en leren kennen 

(bedrijfsleven versus defensie, de Engelse voertaal en 

een andere doelgroep).  
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Je schreef ook dat jij het sportprogramma gaat 

ontwikkelen voor de opleiding BScBA. Wat houdt 

die opleiding globaal in en op welke manier 

staat sport daarvoor in functie? 

 

“Mijn functie is sport coördinator voor de opleiding 

Bachelor of Science in Business Administration 

(BScBA) op Nyenrode. Dit houdt in dat ik verantwoor-

delijk ben voor de Course Outline, de jaarplanning. 

Een soort FMOTP zoals we kennen binnen de 

LO&Sportorganisatie.  

 

Daarnaast geef ik 8 uur les, verspreid over 2 dagen. 

Daaromheen begeleid ik mijn twee collega’s, om de 

juiste uitvoering van de Course Outline te garande-

ren. En af en toe denk ik mee over competentie ont-

wikkeling en hoe dat verder vorm te geven binnen de 

gehele opleiding. 

 

De opleiding BScBA is een driejarige voltijdbachelor 

op de Nyenrode campus met de focus op bedrijfskun-

de, leiderschap en persoonsontwikkeling. De student 

wordt hier opgeleid tot manager voor het toekomstige 

bedrijfsleven.  

 

 

Dit gebeurt door de coaches van PLDJ (Personal 

Leadership Development Journey), de medestudent, 

de groep, maar ook door het campusleven. Als 

sport zijn wij een onderdeel van PLDJ.  

 

De “LTV” noemen we LTM (LeadershipTraining and 

Molding). We hebben de studenten in de eerste 

term kennis laten maken met hele kleine stukjes 

leiding geven. Zoals een warming up en in de twee-

de term heeft eenieder een geplande LTM gehad. 

Door het inleveren van een STARR konden de stu-

denten de term behalen. Komende term staat 

“coping in uncertain circumstances”. Dit omdat je 

ook in het bedrijfsleven met veel onzekere omstan-

digheden te maken kan hebben wat stress oplevert 

en je toch moet blijven functioneren. “ 
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Op dit moment ben ik minimaal actief. Ik heb last van 

mijn rechterknie, al een behoorlijk tijdje. Ik vrees dat 

dit is ontstaan na een van mijn vorige Adventure Ra-

ces (maart 2017) waar we veel hardloopmeters ge-

maakt hebben en ik er gewoon mee ben blijven door-

lopen. Het herstel dat ik nam was niet lang genoeg. 

Dus nu rustig het lopen weer opbouwen.  

 

Eigenlijk heb ik bewust nog niet echt een plan of doel 

voor 2019, omdat ik dat dan lastig los kan laten en 

gelijk weer wil trainen! “  

 

Wat het laatst bekend was van jou waren je 

langdurige deelnames aan Adventure Racing 

evenementen. Wat was tot nu toe je aller-

mooiste deelname. 

 

“Ik denk niet dat ik niet echt een allermooiste race 

heb. Iedere race heeft wel iets speciaals. Maar die in 

de Harz in Duitsland was erg mooi door de omgeving 

en het avontuur. Het was voor het eerst een lange 

race van 32 uur. Of misschien wel Auenland. Samen 

met Joyce Phillipa, waar we voor het eerst samen ra-

ceten en eerste werden. Drie dagen later behaalde ik 

ook mijn vijfkampmedaille op het NMK Vijfkamp. 

 

Maar de laatste keer Hard van Brabant samen met 

Sander Flier in de ontspannen modus (cappuccino 

modus) was ook echt heel gaaf. Veel meer genoten 

van de gehele omgeving. De laatste race vanuit Out-

door Valley, “Where nature meets urban” was samen 

met Lieske Dekkers. Deze was ook speciaal, omdat 

we deels oriënteerden in Rotterdam. De oriëntatie-

kaart was van voor het bombardement in de Tweede 

Wereldoorlog. Hier was de historie juist een mooie 

belevenis. 

 

Zo kan ik van iedere race wel iets benoemen en is het 

iedere keer weer een toffe beleving.” 

 De studenten sporten in hun eerste jaar 3 x per 

week ( 2x 1,5 uur en 1x een uur) en in het 2de jaar 

hebben ze 2 sportlessen (2x 1,5 uur) en het 3de jaar 

kan men kiezen om mee doen, omdat men ook op 

uitwisseling gaat. 

 

Een wens van het programma management is dat 

er na de studie ook een jonge fitte en vitale mana-

ger staat die het bedrijfsleven aan kan. Wanneer je 

fysiek en mentaal fit bent, presteer je het beste. En 

dit zit niet alleen in sport en voeding dus we geven 

de student kennis mee mbt een “vitaal” team/ be-

drijf runnen. 

 

De functie van sport is de studenten trainen en vor-

men en een mogelijkheid geven om leiding te geven 

en zichzelf presenteren / voor een groep staan te 

beoefenen. Daarnaast proberen we de student een 

diversiteit aan sporten te laten beleven. Hierdoor 

ontdekken ze mogelijk hun eigen voorkeur m.b.t. 

sport. Waar we kunnen leren we ook nieuwe bewe-

gingen of technieken aan.” 

 

Ik mag hopen dat jij zelf nog wel tijd hebt 

voor actief bezig zijn. Voordat ik daar een 

vraag over stel: wat was eigenlijk jouw sport 

in je jeugdjaren? (Iets over vertellen, graag.) 

Wat wordt hét evenement in 2019/2020 ? 

 

“Van huis uit ben ik al opgevoed met sport. Mijn 

beide ouders speelde fanatiek korfbal en daarnaast 

hebben we heel wat kilometers gefietst en gewan-

deld, o.a. over de Veluwe. 

 

Naast korfbal ben ik op jonge leeftijd gaan turnen. 

Toen ik naar de middelbare school ging, heb ik op 

een moment het turnen omgewisseld voor atletiek. 

Later, na mijn stage bij de LO&Sportorganisatie op 

de sportgroep BHK, ben ik gaan survivallen. De al-

lereerste run liep ik in Vlaardingen met Sgt1 BD 

Richard Anker.  

 

Dit heb ik diverse jaren gedaan en op een moment 

nodigde Ronald Dohmen mij uit voor de adventure 

race O.T.T. (Kim weet het niet zeker, maar dacht 

dat dit stond Ontzettende Tering Training, red.) 

Hierna was ik om en ben ik gestart met Adventure 

Racen.  
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VTO-1 ervaart extreme omstandigheden  
 

De misschien wel allergrootste lichting van 24 aankomende sportinstructeurs  

hebben een hele nieuwe leergang te verwerken gekregen,  

omdat ook de onderwerpen van het Professioneel Trainen - de Military Strength  

and Conditioning Circle) voor het eerst aan bod kwamen.  

Maar ook nieuw: een Ervaringsweek in Bad Reichenhall  

en toevallig net in de week van de extreme sneeuwval en lawinegevaar.  

En zoals je hier in het verslag van 'cursist' Patrick van der Zee kunt lezen,  

werd het ondanks aanpassingen door de extreme omstandigheden  

niet een weekje lekker spazieren. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/VTO-1-in-FAS/


WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 23            Zandloper 

Vervolg Ervaringsweek Bad Reichenhall 

De ervaringsweek die we in  

Zuid-Duitsland zouden draaien  

was begonnen… 

 

Een week die al bij velen door het hoofd spookte 

omdat de spookverhalen van de ‘doorstromers’ 

ervoor zorgden dat sommigen al badend in het 

zweet wakker werden gemaakt midden in hun 

slaapcyclus. Deze week was begonnen voor de 

VTO LO&S lichting september 2018. En graag wil 

ik u mee nemen in deze week door middel van 

dit korte verhaal.  

 

De maandag stond in het teken van het reizen met de 

bus naar desbetreffende locatie en we kwamen na 

een voorspoedige reis, met wat tussenstops, aan op 

locatie. Hier werden we opgevangen door de HID en 

deze maakte ons wegwijs in ons voorlopige luxe on-

derkomen. De do’s en dont’s werden ons verteld en 

hierna werden we toegesproken door de commandant 

LO&SS. Nadat ons nog eens fijntjes werd duidelijk 

gemaakt hoe uniek dit was dat een VTO hier kwam, 

werden we opgepakt door de kapitein van de vaste 

kampstaf. Deze vertelde ons kort en duidelijk wat er 

van ons werd verwacht tijdens deze dagen. 

 

Twee competenties die zouden worden aangestipt 

waren: Samenwerken en Leervermogen.  

Hmm.. samenwerken! Altijd garant om zware dingen 

samen te doen, toch?? Naja, een toekomstig sportin-

structeur draait hiervoor natuurlijk zijn hand niet voor 

om!! 

 

De rest van de avond hadden we tijd om ons te sette-

len en om de standaard uitrusting die we deze week 

nodig hadden op te halen en te verdelen over de 

groep. Via de groepsoudste kregen we te horen welke 

spullen we nodig hadden voor het langlaufen, want 

dat zouden we de dinsdag gaan doen. Ondanks de 

lange rit, waar je veel kon slapen, werden de mandjes 

toch vroeg opgezocht. Rond 2300 lag iedereen er al 

in. 
 

Dinsdag 08 januari 0600 

 

Iedereen was al op, en bezig met de laatste spullen te 

checken die we nodig hadden voor het langlaufen. 

Verder werd er groepsgewijs ontbeten, en aansluitend 

was het wachten op de bus die zou vertrekken. Om-

dat er de afgelopen tijd ontzettend veel sneeuw was 

gevallen, en er daardoor veel lawine gevaar was, 

moesten we helaas een heel eind om rijden. Resultaat 

was dat we een uur later op locatie waren dan de oor-

spronkelijke twintig minuten.  

 

Aangekomen op locatie gingen we de latten voor het 

langlaufen ophalen, en de rest van de uitrusting die 

hiervoor nodig was. Daarna liepen we met onze spul-

len naar de piste. Hier werden we opgevangen door 

de sportinstructeurs die bezig waren met hun langlauf 

cursus. Deze hadden de taak om ons in de ochtend de 

basisbeginselen bij te brengen van het langlaufen. Dit 

betekende kortweg dat we ons op een juiste manier 

konden verplaatsen op de latten. Iets wat op Euro-

sport zo makkelijk leek, bleek in de praktijk even iets-
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jes anders. Natuurlijk bracht dit komische taferelen 

met zich mee maar dat moge duidelijk zijn.  

 

Na het openingspraatje van Frank Schoemakers, gin-

gen we in verschillende groepen uiteen, om zo mid-

dels een carrousel vorm de verschillende technieken 

van verplaatsen, remmen en bochten maken te beoe-

fenen. Dit duurde ongeveer tot 1200.  

 

Hierna was het even rap eten, want om 1230 moes-

ten we alweer aan de verplaatsingen beginnen op de 

latten. De middag stond in het teken om eens te kij-

ken als trainer naar het middel langlaufen. Waar de 

dominantie in de ochtend in het teken stond van le-

ren, ging dit nu over naar trainen. Zo kregen we een 

kleine oriëntatieloop voor de kiezen (uiteraard op de 

latten) en kregen we een trainingsprikkel door op een 

bepaalde intensiteit (int 4) een bepaalde route te 

langlaufen. Later op de middag moesten we nog een 

stuk achter de instructeur aan verplaatsen, om zo een 

klein beetje vormend bezig te zijn. Vormend omdat er 

een opdracht was. Deze luidde: als groep achter de 

instructeur blijven en er mochten geen gaten vallen, 

succes! Zo kwam er aan deze langlauf sessie een ein-

de en gingen we al weer terug richting Fritz am Sand 

(FAS). 

 

We willen graag via deze weg de instructeurs bedan-

ken die ons hebben geholpen om de basisbeginselen 

van het langlaufen onder de knie te krijgen!  

 

De dinsdag avond werd gebruikt voor een kort bevel 

richting de drie groepscommandanten. Tijdens dit be-

vel kreeg de rest van het peloton les in groepsuitrus-

ting, sneeuwschoenen en het ROEK pakket.  

 

Rond 2030 kwamen we allemaal weer bij elkaar, en 

werden de opdrachten verstrekt die nodig waren om 

de twee dagen erna goed door te komen. Deze twee 

dagen stonden in het teken van jezelf en de groep 

inzetbaar houden in de kou, en basiszaken aangeleerd 

krijgen om te kunnen overleven in de koude. De rest 

van de avond was men druk om alles te preppen voor 

de komende twee dagen. Wederom rond 2300 was 

alles rustig in het gebouw. Of iedereen was moe, of 

waren we nou gespannen voor de komende dagen? 

 

Woensdag 09 januari 0600 

 

Weer tijd voor het ontbijt. Echter, de bakker kwam 

niet opdagen wat resulteerde dat de eerste kaakjes 

en havermout zakken werden genuttigd. Voor velen 

een genot om zo de dag te mogen beginnen. Rond 

0715 was er een appèl, en aansluitend was de rug-

zakinspectie. Hierna was de lawinepiepertest en wa-

ren we gereed om te wachten wat komen ging.  

 

Allereerst werd er een iglo gebouwd door het hele 

peloton. Dit scheelde veel werk! Zelf kan ik mij een 

tocht herinneren waar je na een dag stompen door de 

sneeuw, nog met een paar man dit moest gaan doen! 

Dit was alleen maar mats! Na wat uitleg van de in-

structeur was het sneeuw scheppen tot falen tot er 

een grote bult ontstond. In deze bult zou uiteindelijk 

de iglo worden gebouwd. Het hele proces hiervan ga 

ik u niet vertellen maar nodig ik u van harte uit om 

dit zelf eens te ervaren. Rond 1000 stond de iglo en 

kon onze groep bezig met uithollen van de iglo en 

sneeuw gooien op de iglo. De rest van de groepen 

gingen de carrousel in.  
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De carrousel bestond uit: Iglo perfectioneren, tent 

opzetten, bekijken van een noodonderkomen, zoekac-

tie van een slachtoffer in een lawine, uitgraven van 

een slachtoffer, zoekactie van een slachtoffer zonder 

lawinepieper, zoekactie van meerdere slachtoffers in 

een lawine en het verplaatsen van een gewonde op de 

UT 2000. Deze onderwerpen passeerden de revue en 

dit duurde tot ongeveer 1700.  

 

Rond 1700 was het tijd om warm water te koken voor 

de pakketten en om te gaan eten. In de avond had-

den we nog een navigatie les waarin de route tijd ta-

bel werd uitgelegd. Aansluitend moesten we een tabel 

invullen voor de route die we de volgende dag zouden 

lopen.Deze route ging richting de Hindenburghutte, 

info nice to know voor de insiders. Rond 2200 ging de 

routine in en deze liep door tot 0530. Wederom was 

het al snel verdacht rustig in het kamp en in de iglo!  

 

Donderdag 10 Januari 0530 

 

Iedereen eruit, eten en spullen opruimen en gereed 

maken voor de verplaatsing naar het start punt van 

onze verplaatsing. Rond 0700 was iedereen gereed en 

wilden we met de bus weg. Deze bleek ingesneeuwd 

te zijn. Waar sommigen misschien de hoop hadden 

dat deze tocht ons bespaard zou blijven, werd deze 

hoop al snel de bodem ingeslagen toen de opdracht 

kwam dat de sneeuwscheppen tevoorschijn moesten 

om zo de bus uit te gaan graven. Ai, toch lopen dus!  

 

Na verloop van tijd was de bus eruit en konden we 

ons verplaatsen naar het startpunt. Hier aan gekomen 

werden we overgeladen in busjes die ons naar het 

uiteindelijke startpunt brachten. De bus kon ons blijk-

baar niet naar het APT brengen vandaar de busjes 

met sneeuwkettingen. Waar we dachten te stoppen, 

reden we door de route op, en stopten we uiteindelijk 

bij de berghut! Of we werden gematst doordat het 

uitgraven van de bus tijd had gekost, of er stond iets 

ergers te wachten.  

 

Nou, na 15 minuten hadden we hem wel door. Sporen 

trekken als eerste vent in de groep kostte dusdanig 

veel energie dat je niet wist wat nu beter was: ”Of 

met een zware rugzak op schoot in een te klein busje 

zitten met een hijgende sint Bernardshond naast je. 

Of jezelf in het Smev werken om toch maar vooruit te 

komen.” Naja, niet over nadenken en voorwaarts met 

die handel.  
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Zo werd ons even in korte tijd duidelijk gemaakt wat 

nu sporen trekken was in de sneeuw. Sneeuw die 

voor iemand met mijn lengte tot bijna het middel 

kwam. Kunt u denk ik wel invullen welke spiergroepen 

werden aangesproken om toch vooruit te komen in 

deze materie.  

 

Tijdens deze tocht van, ik schat een kleine 4 uur, 

werden alle zaken die we de dag ervoor hadden be-

handeld even aangestipt. Om als kers op de taart ons 

met alle groepen richting een punt te begeven waar 

een lawine zou zijn afgegaan met meerdere slachtof-

fers als resultaat. Deze casus werd ons voorgescho-

teld om zo het samenwerken te bekijken. Na verloop 

van tijd hadden we de slachtoffers onder de lawine 

vandaan en deze op de sledes gemanoeuvreerd, om 

zo deze te verplaatsen richting een eindpunt. Daar 

aangekomen was dit ook het einde van de casus.  

Op dit punt hadden we een kleine ceremonie waarbij 

we het baretembleem uitgereikt kregen van de 

LO&SS. Hoe mooi kun je het hebben, midden in een 

besneeuwde omgeving met de bergen op de achter-

grond. Een mooi decor voor een kleine ceremonie. 

Velen hadden kippenvel bij dit moment, of kwam het 

door de kou? 

 

Hierna was het terug verplaatsen naar het punt waar 

we onze verplaatsing waren begonnen. Velen van ons 

dachten dat we weer met busjes ons terug zouden 

verplaatsen, maar niets was minder waar. Rugzakken 

in de busjes, en aansluitend een sleetje ophalen. 

Sleetje? Serieus? Ja hoor, vijf minuten later storten 

velen zich met ware doodsverachting naar beneden. 

Alles maar om als eerste beneden te zijn, of was het 

om toch maar zo snel mogelijk uit een houding te ko-

men die verdacht veel leek op een behoorlijke core 

oefening? Hierna was het terugverplaatsen richting 

FAS.  

 

Hier aangekomen was het spullen schoonmaken en 

alvast een gedeelte inleveren. Alleen de ski bril had-

den we nog nodig voor de dag erna want we zouden 

nog een dagje skiën. Rond 2000 hadden we tijd voor 

ontspanning. Onder het genot van een drankje kwa-

men de verhalen snel los, en ik kan me vergissen, 

maar hoe meer sapjes hoe sterker de verhalen.  

 

Deze avond was niet iedereen vroeg op zijn nest maar 

dat gaf deze keer niet zoveel.  

 

Vrijdag 11 januari. 0600 

 

Weer hetzelfde ritueel. Dit keer wel brood! Rond 

0800met de combi´s richting de ski piste. We gingen 

toch skiën. Het zag er deze week niet naar uit dat we 

zouden gaan skiën, omdat er echt ontzettend veel 

sneeuw lag en hard had gewaaid.  

 

Toch konden we deze week afsluiten met een halve 

dag skiën. Dit werd door iedereen ook echt als een 

mooie afsluiter gezien. Prachtig helder weer en zo-

waar een zonnetje erbij. Als je niet van wintersport 

hield dan kreeg je er nu stiekem wel zin in. Skiën 
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werd gedaan in verschillende niveau groepen, en deze waren de halve dag met elkaar op pad. Rond half drie was 

iedereen weer terug om de spullen in te leveren en aansluitend was het vertrek richting FAS. Na gegeten en 

schoonschip te hebben gemaakt, vertrokken we rond 1915 richting Nederland. Na een dikke elf uur gereisd te 

hebben kwamen we rond 0600 aan op de thuisbasis Amersfoort.  

 

Als we terug kijken naar deze week dan waren de slapeloze nachten niet nodig geweest. We hebben een goed 

beeld gekregen wat een sportinstructeur hier moet kunnen en wat je een eenheid kunt bieden. Daarnaast ook 

nog veel geleerd! En ook werd er nog veel gelachen en dat is ook zeker belangrijk om de geest jong te houden! 
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Naderend afscheid van Jan van den Dool  
Door Wil Maaswinkel 

  

De laatste dagen van  

Jan als Commandant 

  

Het is altijd een bijzondere periode 

als 'de baas' afscheid gaat nemen. 

Zeker in de militaire wereld waar 

ceremoniële activiteiten voorbereid 

worden en zeker in een LO&Sport-

organisatie waar de eenheden ver-

spreid liggen over het hele land. En 

zeer zeker als het een afscheid be-

treft van een gewaardeerd com-

mandant, maar Jan van den Dool 

gaat ons echt verlaten. Maar niet 

met stille trom, want op deze web-

site schenken we daar ruim aan-

dacht aan. In dit eerste deel komt 

e e n  s e l e c t i e  v a n  o u d -

commandanten aan het woord met 

hun ervaringen met Jan als 

'ondergeschikte'.  

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Afscheid-Jan-vd-Dool-1/
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Het verzoek van Paul Lindeboom (gewaardeerd 

hoofdredacteur) om commandant LO&Sport, 

voor zijn vertrek naar een nieuwe baan in 

Brussel, in het zonnetje te zetten is een op-

dracht die je niet kunt weigeren. Ik had er zin 

in want de waardering die ik al had voor Jan is 

de laatste vijf jaar alleen maar gegroeid 

(daarover later meer). 

 

Het idee van Paul was om ook Vrienden van de 

LO&Sport die commandant of meerdere van Jan ge-

weest zijn naar herinneringen te vragen. Het was 

een haastklus maar er waren voldoende reacties 

voor onderstaand verhaal. 

 

Nulli Cedo (Ik wijk niet) of Regis Ultima Ratio (De 

laatste hoop van de koning)? 

Nulli Cedo is de wapenspreuk van de Infanterie. Re-

gis Ultima Ratio is de wapenspreuk van de artillerie. 

Weliswaar van de Belgische maar omdat de volgen-

de job van Jan in Brussel is, moet dat kunnen. In 

mijn visie past Nulli Cedo (nooit ophouden) beter bij 

Jan. Maar wat velen niet weten: Jan begon als 

dienstplichtige bij de artillerie! Marcel Wiegmink 

mailt mij: 

 

"Bij mijn afscheid op de Knobbel in Oldebroek in 

2006 sprak ik met Jan over de ervaringen die wij 

hadden als Hoofd LO&Sport KMA (een functie die we 

beiden vervulden). Ik zei dat ik het erg leuk vond op 

de Knobbel afscheid te nemen omdat ik in 1971 hier 

ben opgekomen als dienstplichtige bij de artillerie; 

Bleek in de loop van dat gespek dat Jan in hetzelfde 

legeringsgebouw en praktisch in hetzelfde bed had 

geslapen bij zijn eerste opkomst bij de artillerie als 

dienstplichtige: Toeval!?” 

 

Startfunctie LO&Sportofficier  

De eerste LO&S functie van Jan was C-

LO&Sportgroep Brederodekazerne (Genie). Paul 

Vlieks was zijn Commandant. Paul vertelt: 

 

"Ik heb toen twee ‘rookies’ meegemaakt. Jan van 

den Dool en Marien van den Eijnden. Jan was wat 

lackonieker dan Marien, die direct al zeer serieus 

was. Ik heb veel bewondering voor hoe die twee zich 

tot ‘echte’ toppers hebben ontwikkeld.  

 

Als Jan een baan krijgt in Brussel, vraag hem dan of 

we daar een keer met hem kunnen golfen. Er liggen 

prachtige golfbanen bij Brussel". 

 

Niet buigen niet breken 

Wat voor de hand lijkt te liggen, is dat Jan als judo-

ka van de soort was "mee bewegen en dan een punt 

scoren". In het verhaal over zijn deelname aan twee 

Elfstedentochten blijkt zijn onverzettelijkheid. Wan-

neer gaat onverzettelijkheid over in halsstarrigheid? 

Lees een herinnering die Peter Rommelse heeft:  

 

Ik heb weinig anekdotes over Jan. Wat ik me nog als 

bijzonderheid herinner, is dat Jan één van de weini-

gen is geweest die me functioneel kwaad heeft ge-

maakt.  

 

Hij was toen C-LO&Sportgroep op de Oranjekaz en 

kon zich niet voorstellen dat bij een verplichte re-

ductie van personele middelen voor de hele 

LO&Sport ook "zijn" Luchtmobiel wat moest inleve-

ren. Ik heb in de commandostructuur niet veel direct 

met Jan te maken gehad. Aardige vent, prima en 

zeer betrokken collega.  
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Als Jan iets in zijn kop heeft 

Henk Stuut, de commandant LO&Sport voordat Jan 

zelf commandant wordt in 2014, mailt over Jan: 

 

"Mijn samenwerking met Jan is al weer een tijdje 

geleden en een echt voorval dat iets specifieks over 

Jan zegt herinner ik me niet. Natuurlijk wel in zijn 

algemeenheid. Jan was initiatiefrijk, had een duide-

lijke visie over de LO&Sportorganisatie, had overtui-

gingskracht, wist de materie goed voor het voetlicht 

te brengen en was ook altijd sterk in de analyse van 

problemen. Maar zoals jij ook weet, heeft ieder 

mens ook ontwikkelpunten. Zo was Jan destijds vaak 

moeilijk af te brengen van zijn mening en ideeën. Hij 

kon dan weleens drammerig overkomen en soms 

slecht luisteren. Het aan hem toevertrouwde perso-

neel had daar soms last van. Maar goed, 

LO&Sportpersoneel was en is (neem ik aan) mondig 

genoeg om weerwoord te geven. Al met al overheer-

sen zijn kwaliteiten in positieve zin en ben ik er van 

overtuigd dat hij de afgelopen 4½ jaar een uitste-

kende C-LO&Sportorganisatie is geweest. Als Jeroen 

Velders het ook zo goed doet, dan mag de 

LO&Sportorganisatie zeer tevreden zijn". 

 

Inspireren- Innoveren- Profileren 

Ik heb het voorrecht (als oudgediende) Jan de laat-

ste vijf jaar wat vaker te treffen. Voor de doortas-

tendheid waarmee hij bedreigingen pareert en kan-

sen grijpt, heb ik groot respect. Toen "De Zandloper" 

het blad van de LO&Sport door bezuinigingen niet 

meer mocht verschijnen, nam Jan het initiatief. Hij 

onderkende dat communicatie, presentatie en profi-

lering van het dienstvak met een eigen website pas-

te bij deze tijd. Toen het nodig bleek daarvoor de 

"Stichting Vrienden van het Dienstvak LO&Sport" op 

te richten, kwam Jan in actie. Hij vormde een be-

stuur en werd voorzitter. We zaten binnen de kortste 

keren bij de notaris en de kosten nam Jan persoon-

lijk voor zijn rekening.  

 

Wat andere sprekende voorbeelden in zijn aan-

pak:  

Succesvolle presentatie voor de Landmachtraad. C-

LAS en zijn ondercommandanten geïnformeerd over 

de LO&Sport visie op Professioneel Trainen en de 

visie 2020. Groen licht gekregen voor de uitwerking. 

Personeelsproblemen aangekaart en oplossingen 

aangedragen en gerealiseerd. Het Defensie Trainings

- en Coaching Systeem (DTCS) gepromoot. Bad Rei-

chenhall met zijn mentale vorming buiten de bezui-

nigingen weten te houden. De Veteranenvereniging 

LO&Sport opgericht. Het uitreiken van de herinne-

ringsmedaille aan LO&Sportpersoneel gerealiseerd.  

 

Natuurlijk ben ik geen insider. Maar als oud-

commandant weet ik wat het leiden van de 

LO&Sportorganisatie inhoudt. Vijf commandanten 

voor hem waren kolonel. Zelf heb ik ervaren wat het 

verschil is tussen schaken in de krijgsmacht als lui-

tenant-kolonel of kolonel. Jan moest het als eerste 

weer doen als luitenant-kolonel. Als ik kijk hoe Jan 

de LO&Sportorganisatie in "magere jaren van de 

krijgsmacht" heeft geïnspireerd, geïnnoveerd en ge-

profileerd dan is dat bewonderenswaardig. 

 

Jan, bedankt en veel plezier en succes in Brussel. 
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VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  
Door Paul Lindeboom 

  

 

De VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

 

De jaaroverzichten van de lezersaantallen hebben in de voorgaande jaren aangetoond  

dat het voorstellen van nieuwe collega's zonder overdrijven een hit genoemd mag worden.  

 

Begonnen met de VTO-1 uit het jaar 2015, en aansluitend een lichting burgersportinstructeurs en de 

VTO 2017. Stuk voor stuk topartikelen.  

Dat zal met de VTO-1 2018 niet anders worden.  

Sterker, met liefst 25 leerlingen kan het niet anders of dit wordt het topartikel van 2019.  

 

Op de volgende bladzijden de eerste tien die hun antwoorden inzonden. 
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam: Leyla Brouwer 

 
LO&Sportgroep: LTK in ‘t Harde.  

Mooiste persoonlijke sportmoment of -prestatie: mijn eerste B-Klasse wedstrijd ( kickboxen)  in Den Hel-

der). De wedstrijd was vijf rondes van twee minuten met knieën naar het hoofd.  Vond het een groot verschil als 

je het vergelijkt met de C-klasse 3 x 2 min.  

All time Sporthero:  Cristiano Ronaldo, als je ziet wat hij allemaal doet om goed te blijven presteren. Hij laat 

zien dat het niet alleen talent is maar ook zeker hard werken. Hoe hij zichzelf fit houdt met voetbal training, uit-

houdingsvermogen en kracht training, alles klopt gewoon. 

Mooiste VTO-moment:  toch wel de hindernisbaan HOLLANDIA in Roosendaal. Die hindernissen had ik nog niet 

eerder gezien of gedaan, en vond het best indrukwekkend.  Manier van samenwerken om bepaalde hindernissen 

te kunnen doen vond ik ook erg leerzaam.   

Oefengebied voor specialisatie: In de toekomst zou ik mij graag verder willen ontwikkelen binnen het oefen-

gebied MZV en TSAC.  

Ultieme doel: een wedstrijd Crossfit meedoen in  de Scaled divisie en binnen de top drie eindigen of misschien 

het Kickboxen nog oppakken.  
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam: Luc van Dongen, 22 jaar oud. Uit Loon op Zand. 
 

 

LO&Sportgroep: Strijdse Kampen, Oirschot. 

Mooiste persoonlijke sportmoment of -prestatie:  Mijn twee beste maten opgewerkt naar een Viking Run 

van 19KM en deze samen met hun uitgelopen. 

All time Sporthero:  Tayfun Ozcan, een oude klasgenoot van mij op het CIOS. Hij is als kleine jongen begonnen 

met kickboksen. Met een gezin waar nooit geld was heeft hij zichzelf omhoog gevochten naar de top van Enfusi-

on. Hij heeft meerdere wereld titels gepakt. Van niks, naar de top. In Tilburg zet hij zich fanatiek in voor jonge-

ren. 

Mooiste VTO-moment: De uitreiking van de baretemblemen tijdens de week Badreichenhall. Kippenvel. Niet 

door de kou. 

Oefengebied voor specialisatie: MZV en MSAC. 

Ultieme doel: Met de eerder genoemde maten zijn we aan het trainen voor een Iron Viking (42km). Dat is het 

eerste doel. Daarna gaan we trainen voor een 100km Viking Run. 
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam: Ivan Smid 
 

 

LO&Sportgroep: GHK Schaarsbergen. 

Mooiste persoonlijke sportmoment of -prestatie: Het lopen van de Stockholm Marathon in 3:10:09. Dit was 

mijn eerste marathon en het doel was onder de 3uur maar met een PR op de 10km net boven de 40min kijk er 

nu op terug als een hele knappe prestatie.  

All time Sporthero: Eliud Kipchoge. Zijn record poging op Monza, waarbij die 2:00:25 liep op de marathon, was 

echt ongekend knap. Dat hij afgelopen jaar het nogmaals kan opbrengen en een nieuw wereldrecord zet in Ber-

lijn op de marathon, waarbij hij grotendeels alleen liep, is gewoon geweldig. 

Mooiste VTO-moment: Wintertraining in Bad Reichenhall. Memorabel was ook onze diploma uitreiking om ver-

schillende redenen. 

Oefengebied voor specialisatie: Lifestyle, Kracht & Endurance, Klimmen. 

Ultieme doel: Marathon onder de 3:00. Liefst nog wat sneller! 
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam: Femke Brinkhorst 
 

LO&Sportgroep: GMK in Garderen/Stroe. 

Mooiste persoonlijke sportmoment of -prestatie: record langste tijd badmintonnen. Dit staat vermeld in het 

Guinness Book of Records (37 uur, 6 min, 51 sec).  

Mooiste VTO-moment: Fritz am Sand. Erg mooie activiteiten en leermomenten gehad tijdens deze week. Veel 

geleerd zoals hoe om te gaan tijdens een lawine, iglo maken, noodrustplaats maken, hoe een gewonde vervoe-

ren, etc. Daarnaast waren de activiteiten als langlaufen en skiën een sportieve, intensieve (trainings) dag. Ook 

met verschillende sportinstructeurs kennisgemaakt en hen geobserveerd tijdens activiteiten, etc.  

Oefengebied voor specialisatie: veel interesse in MS&C, Lifestyle en Ski/Langlauf (winterprogramma).  

Ultieme doel: Zou graag een keer de Nijmeegse Vierdaagse willen lopen en trainen ri. een triathlon (halve/hele) 

zijn doelen die ik in het achterhoofd heb!  
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam: Mike van den Hoogen 
 

 

LO&Sportgroep: Sportgroep EVN Roosendaal.   

Mooiste persoonlijke sportmoment of -prestatie: Als parachutespringen tot sport behoort is dat zeker een 

van mijn mooiste sportmomenten tot nu toe. Vandaar ook de actiefoto. Verder is kampioen worden bij voetbal 

natuurlijk altijd mooi, net als het uitlopen van een Obstaclerun met veel kilometers op de teller.  

All time Sporthero: Ruud van Nistelrooij. Als kleine jongen was ik altijd fan van Ruud. Vandaar ook de keuze 

voor hem als all time sporthero.  

Mooiste of meest memorabele VTO-moment: Dat is het benoemd worden tot ‘best man’ van de VTO. Het is 

mooi om deze waardering te krijgen van je collega’s/ instructeurs.  

Oefengebied voor specialisatie: De oefengebieden die mij zeer aanspreken en waar ik mezelf dus graag in wil 

verdiepen zijn MZV en/ of Werken Op Hoogte. Het zijn beide oefengebieden die veel kennis en ervaring vergen 

en waar veel specialisme in terugkomt. Dit is iets waar ik me in kan vinden en vandaar de interesse om mezelf 

hier verder in te ontwikkelen.  

Ultieme doel: Mijn ultieme doel, gekeken vanuit het oogpunt als sportinstructeur en misschien wat minder ge-

keken op sportgebied, is toch echt wel het halen van de ECO.  
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam: Casper Goud 
 

LO&Sportgroep :  Sportgroep EVN 

Mooiste persoonlijke sportmoment of -prestatie: Tiglon 2018 3de plek in het eindklassement. Dit is 1 van de 

grootste crossfit events van Nederland.  

All time Sporthero : Rich Froning, hij laat zien dat het menselijk lichaam tot veel instaat is op het gebied van 

sport.  

Mooiste VTO-moment : De week naar Bad Reichenhall, was een leuke en leerzame ervaring! 

Oefengebied voor specialisatie:Dit is ook afhankelijk van de specialisaties bij de sportgroep. MZV spreekt mij 

erg aan en hierin zou ik mijzelf als instructeur graag verder ontwikkelen.  

Ultieme doel: N.V.T.  
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Mijn naam is Jos van der Boogh, 23 jaar oud en ik woon in Roden  
 

De sporten die ik zelf voornamelijk doe in mijn vrijetijd zijn; zaalvoetbal, veldvoetbal, krachttraining (fitness), 

hardlopen, kickboksen, zwemmen, fietsen en vooral skiën. Skiën is echt mijn grootste passie, daarom heb ik tij-

dens mijn opleiding Sport en Bewegen gekozen voor het keuze vak Skiën. Ik ben gecertificeerd ski leraar A 

(tegenwoordig ski 3) en tevens heb ik het Oostenrijkse skileraar diploma (Anwärter). In de laatste twee jaren 

van mijn school periode heb ik ook Fitness A en B behaald. Na het Alfa-college Sport en Bewegen ben ik door 

gaan studeren op de Hanze hogeschool in Groningen. Hier heb ik de opleiding Sport, Gezondheid en Management 

gedaan. Dit was echter geen groot succes, daarom ben ik hier ook vrij snel mee gestopt. Ik ben toen full time 

gaan werken bij het Fitnesscentrum Roden en nog een aantal uren op de Indoor skibaan Snow & Co. Dit was een 

super leuke periode waar ik veel ervaring en kennis heb opgedaan in de sportbranche. Na 3 jaar was de uitda-

ging er van af en ben ik gaan solliciteren bij het Ministerie van Defensie, zodoende zit ik nu hier, namelijk op de 

Johan Willem Friso kazerne in Assen.  

Mooiste persoonlijke sportmoment was toen ik voor de eerste keer een backflip maakte op de ski’s (zie foto).  

All time Sporthero is Cristiano Ronaldo. Niet alleen omdat hij zo goed kan voetballen, maar ook vooral omdat 

hij echt een atleet is en ontzettend veel wilskracht heeft 

Het mooiste of meest memorabele moment uit de VTO-periode was de week in Bad Reichenhall. Ik vind 

het heerlijk om in de sneeuw te zijn en skiën is natuurlijk mijn grootste hobby.  

In de komende jaren wil ik het accent gaan leggen op IVIDS, T-SAC en MZV.  

Ik ga uit van een super leuke tijd binnen dit bedrijf en dat ik veel kennis en ervaring mag gaan op doen als sport-

instructeur.  
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam: Nicky Verhoeven 
 

LO&Sportgroep: GSK Ermelo.  

Mooiste sportmoment: zonder twijfel mijn 2 WK's bij de Militaire Vijfkamp. En dit jaar komt er een hele mooie 

bij: de Militaire Wereldspelen in China! De ervaring en lading op elk onderdeel na een jaar hard trainen is onbe-

schrijfelijk als alles dan eindelijk op zijn plek valt en je het beste uit jezelf haalt. De trots van anderen en de 

mooie strijd met andere landen is een ervaring om nooit te vergeten.  

All time sport hero: Cruijff, zonder twijfel, geniale speler met geweldige kwaliteiten. En Rico Verhoeven, een 

super atleet die keer op keer het uiterste uit zichzelf haalt, maar ook een geweldig warm en hartelijk persoon is.  

Mooiste moment van de opleiding: Het behalen van het diploma.  

Oefengebied accent: TSAC wil ik graag uitbreiden en specialist op worden. De Lifestyle pijler is van groot be-

lang en hier wil ik graag op investeren. En ik wil mij zelf graag ontwikkelen op de Werken Op Hoogte pijler om zo 

te kunnen steunen in Bad Reichenhall.  

Ultieme doel op sport is het bereiken van de Militaire Wereldspelen in China en daar een schitterend toernooi 

draaien waar alles op zijn plek valt en ik het uiterste uit mijzelf haal.  
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

Naam:Hendri Vermeer 
 

LO&Sportgroep: Vanaf 21-01-19 geplaatst als sportinstructeur op de KMA. 

Mijn mooiste sportprestatie is de front lever voor 10 sec vasthouden aan een staalkabel die niet horizontaal 

loopt (zie foto in de bijlage). De front lever is een pull beweging waarbij je gelijktijdig je gehele lichaam moet 

aanspannen. Met mijn lengte van 1,88 m zijn het zware secondes. 

Mijn sporthero vanaf het begin van mijn calisthenics journey is Frank Medrano. Hij heeft zoveel controle over 

zijn lijf en laat alles er makkelijk uitzien met mega strakke houdingen. 

Mijn meest memorabele sport moment uit de VTO is het sporen tijdens de eindoefening. Met sneeuwschoe-

nen meters verplaatsen alsof je de snelheid van een slak hebt en je benen binnen no time vol zitten met lactaat. 

Oefengebied waar voor mij de komende jaren het accent gaat liggen is Yoga. In de opleiding minimaal aange-

haald, maar waar ik mij in de toekomst zeker in wil specialiseren. 

Mijn ultieme doel op het sportgebied in de toekomst is, dat er op verschillende defensie locaties calisthenics 

parkjes worden of zijn geplaatst, waar ik de lessen kan verzorgen. Niet alleen Fit for Action, maar ook voor Airpo-

wer ;) 
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Vervolg VTO-1 leerlingen nader voorgesteld  

 

Naam: Patrick van der Zee 
 

Ik ben dertig jaren jong op het moment van typen. 

Woonachtig in het prachtige Friese land! Zoals u mis-

schien op de foto kan zien ben ik niet van origine een 

Nederlander. Thailand is mijn geboorte land en Friesland 

mijn ´Heitelan. Sinds 2007 in dienst gekomen en via de 

AMO en AMOL paraat gekomen in Assen. Hier heb ik 

verschillende functies  mogen bekleden als soldaat en 

korporaal. Ook heb ik in deze rangen twee uitzendingen 

gedraaid in Afghanistan. Rond 2016 heb ik uiteindelijk 

via het NCOI traject de mogelijkheid aangeboden gekre-

gen om sport instructeur te kunnen worden.  

Toekomstige sportgroep: JWF Assen.  

Mooiste persoonlijke sportmoment of -prestatie: 

Goede vraag, want ben iemand die alles verschrikkelijk 

mooi vind om te beoefenen. Echter, ben ik iemand die 

nooit in een  sport eerste zal worden maar ben wel ie-

mand die de nummer 1 het knap lastig kan maken. Of-

tewel een allrounder. Als ik dan toch een prestatie mag 

noemen is dat die van het derde worden op het OMK 

schaatsen en dan de 20 kilometer. Waarom noem ik de-

ze prestatie? Omdat ik het wel van humor vond spreken, 

dat uitgerekend een pinda op het podium kwam die dag. 

All time Sporthero: Hmm.. lastig, maar denk dan toch 

Bruce Lee! Dit om zijn gedrevenheid en machtige uit-

spraken ´Be water my friend!´ 

Mooiste of meest memorabele moment uit de VTO-

periode :  Dat, na een periode van 3 jaar, eindelijk het 

sportpak van de LO&S mag worden aangetrokken.  

Oefengebied waar in de komende jaren het accent 

gaat liggen: Allereerst wil ik mij zelf ontwikkelen als 

instructeur en als persoon. Dit, om zo goed mogelijk 

voor de dag te komen in de lessen die worden gegeven. 

Daarnaast spreken mij de zuilen MZV en WOH erg aan. 

Deze zaken zou ik in de toekomst ook meer eigen willen 

maken.  

Ultieme doel op sportgebied in de toekomst: Eigen-

lijk is mijn doel dusdanig fit te blijven, dat je te allen 

tijde een voorbeeld kunt zijn voor de doelgroepen waar-

voor je de trainingen en lessen mag verzorgen. Fit van 

lichaam om zo nog zaken voor te kunnen blijven doen 

en nog mee te kunnen blijven doen met de ´jonge hon-

den´. En fit van geest om nieuwe zaken te kunnen blij-

ven opnemen en je zelf door te ontwikkelen. 
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Interview met Arnold 'BIMS' Hofsté 
Door André Wijnberger 

  
 

Interview hfd buro  

Int. Mil. Sport:  

Arnold Hofsté 

  

De promotie van Arnold Hofsté van 

plv Hfd BIMS tot eerste man zat er 

al een tijdje aan te komen, het idee 

om alle werkzaamheden van het 

BIMS eens voor te leggen aan onze 

collega's zat derhalve al even in de 

planning maar werd even afge-

wacht tot er witte rook verscheen.  

 

Aangezien onze redacteur André 

Wijnberger als speaker veelvuldig 

werkzaamheden voor het BIMS ver-

zorgt, waren beide kanten van het 

informatieve gesprek al snel inge-

vuld. En dat ontaardde gelukkig 

niet in een ordinair robbertje vech-

ten onderwater - beide waren in het 

verleden waterpoloër - maar in een 

prettig interview, zoals je hier kunt 

lezen. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/BIMS-Arnold-Hofste/
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Vervolg Interview met Arnold 'BIMS' Hofsté 

 

Medio 2018 werd Arnold Hofste de 6e actief 

dienende Luitenant-Kolonel van ons Dienstvak 

LO& Sport. De bevordering van Majoor tot Lkol 

was gekoppeld aan zijn nieuwe functie van 

Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport. 

 

Dat gebeurde na afloop van het Militaire Wereldkam-

pioenschap Wielrennen, waar ik als speaker de ope-

ning en sluiting vocaal mocht ondersteunen.Toen al 

de afspraak met Arnold gemaakt op korte termijn 

een interview te plannen. Die werd wat opgerekt, 

maar aan het begin van 2019 hebben we toch sa-

men een moment kunnen prikken om de afspraak na 

te komen. Een gezamenlijke hobby die Arnold en ik 

delen is waterpolo. Net als recent met Paul Linde-

boom ook dit keer dus weer wat gespetter, al heb-

ben we niet tegen elkaar gespeeld. Dat was voor 

Arnold misschien ook maar beter …... 

Carrière in Vogelvlucht 

 

Ik begin met het kort voorstellen van Arnold Hofste, 

aangezien hij met name voor de jongere collegae 

misschien niet bekend is. Voor deze functie als 

HBIMS, was hij namelijk plaatsvervangend HBIMS 

en daarom al 3 jaar buiten de LO&Sportorganisatie 

werkzaam.  

 

In 1986 begonnen als dienstplichtig LO&Sport-

instructeur met de ALO al op zak. Na de opleiding 

aan het OCLO ( huidige LOSS) in Ossendrecht ge-

plaatst op de Legerplaats bij Oldebroek.  

 

 

Hij vond het mooi werk en pakte de kans om be-

roeps te worden, daarvoor ging hij naar het toen nog 

bestaande Opleidings Centrum Officier Speciale 

Diensten in Breda. Zijn eerste plaatsing als Sportoffi-

cier was op het Opleidings Centrum Infanterie te 

Harderwijk.  

 

Hij werkte daar samen met onder andere Johan Bou-

man en Eric Hoek. Via een groot aantal functies in 

verschillende regio’s en een aantal Staf functies dus 

terechtgekomen in Utrecht. 

 

Internationale circuit 

 

Al vanaf 1992 is hij betrokken bij de Internationale 

Militaire Sportwereld. Hij nam destijds het stokje 

over van majoor Jaap de Groot, als Chef d’Equipe bij 

de militaire ploeg zwemmen / waterpolo. Voor de 

jeugd onder ons: in het verleden (wat worden we 

oud, hè?) hadden we naast de zwemploeg ook een 

militaire waterpolo Equipe, waar eerder genoemde 

Eric Hoek en ondergetekende ook deel van uitmaak-

ten. 

 

Arnold heeft als lid van de Technische Commissie het 

record binnen CISM, omdat hij tot 2018 hierbij be-

trokken is geweest. “Binnen dat wereldje heb ik in 

de loop der jaren heel mooie en hechte vriendschap-

pen opgebouwd, die nog steeds bestaan. We gaan 

jaarlijks met een aantal internationale koppels een 

week op vakantie in steeds een ander land” , zo ver-

telt Arnold.  
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Vervolg Interview met Arnold 'BIMS' Hofsté 

Zijn Duitse collega Heiko Wömperer, momenteel 

Chef Staf op de Bundeswehr Sportschule te Waren-

dorf, is daar een mooi voorbeeld van. 

 

Wereldspelen 

 

Sinds 1995 bestaan de Militaire Wereldspelen, die 

eerste editie was in Rome destijds. Inmiddels staan 

de volgende (7e) al voor de deur, die vinden in het 

najaar in China plaats. Van de 6 edities tot nu toe, 

heeft Arnold er 4 meegemaakt, en de mooiste editie 

(wat hem betreft) was in 1999 in Zagreb. Daar wa-

ren de accommodaties allemaal binnen loopafstand 

gesitueerd, wat een echt  ‘Olympisch dorp’ gevoel 

teweeg heeft gebracht bij hem. In zijn huidige func-

tie is Arnold verantwoordelijk voor maar liefst 22 

verschillende Nationaal Militaire Teams. Er zijn tot 

nu toe al veel convenanten met de ploegen opge-

maakt en hij wil het liefst op 1 mei aanstaande de 

meeste deelnemers aan de 7e MWS bekend  stellen. 

Een paar ploegen kunnen daarna nog aanhaken, 

omdat zij later nog vormbehoud mogen tonen. Op 

18 juli moet echter de final entry bij de organisatie 

in China binnen zijn. 

 

Hoogtepunten 

 

Vanuit zijn ervaringen van de laatste paar jaren 

geeft Arnold aan dat wat hem betreft het MWK Golf 

in 2017 en het MWK Wielrennen vorig jaar functio-

nele hoogtepunten zijn geweest. Beide nogal ver-

schillend qua beleving en exposure, maar heel erg 

goed geslaagde evenementen. De chemie bij het 

wielrennen in combinatie met het bekende criterium 

in Chaam was ook erg bijzonder. Met een trotse 

glimlach geeft hij aan dat het BIMS met maar liefst 

400 mensen de 22 Teams in bedrijf houdt, die hun 

taak als vrijwillger uitvoeren om Nederland internati-

onaal te vertegenwoordigen in CISM verband. 

  

Doelstellingen 

 

Natuurlijk heeft hij in zijn laatste functie nog een 

paar doelstellingen voor zichzelf gedefinieerd. Hij wil 

graag de PR en Marketing van het BIMS naar een 

hoger plan brengen, waarvoor al diverse inspannin-

gen zijn verricht: het verbeteren van de Intranet site 

en de FaceBook pagina, het voorbereiden van Insta-

gram en de aanwezigheid van een beroepsfotograaf 

bij de Nationale Militaire Kampioenschappen. Daar-

naast wil hij graag door inzet van het Defensity Col-

lege een systeem opzetten om de beste sporters 

binnen het militaire personeelsbestand te traceren 

en vervolgens te interesseren voor een Militair 

Team. Dat doet hij samen met een zeer ervaren en 

enthousiast team: Majoor Twan Relou is zijn plaats-

vervanger en verder maken Manon Bonsen- Goede-

mans, Patricia Brok, Linda van Kruisbergen, Hen 

Blikman en Mark Zonneveld er deel van uit. Zij zor-

gen voor de randvoorwaarden rondom de teams en 

de evenementen in zowel binnen -  als buitenland . 

Wil je meer weten over het werk dat zij doen, ga 

dan naar de website van het BIMS: 

www.facebook.com/militaire.sport 

 

Arnold sluit dit interview af, door heel nadrukkelijk 

aan te geven dat hij nog steeds heel veel energie 

krijgt van het werk dat hij doet! 

 

Dankjewel voor je openheid Arnold en ik weet zeker 

dat onze paden elkaar blijven kruisen de komende 

jaren. 

http://www.facebook.com/militaire.sport
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Buckelskiën ontwikkelen met Jeffrey Bignell 
Door Jeroen van Dongen 

  

 

Korte bochten ontwikkelen met Jeffrey 

  

De Ontwikkelacademie heeft in 2018 al vele workshops en clinics georganiseerd.  

Alle met het doel de LO&Sportinstructeur de gelegenheid te bieden  

zich nog beter en breder te ontwikkelen.  

Ook in 2019 blijft het aanbod zeer gevarieerd.  

Michel van Dongen heeft al ‘contracten’ voor Ready2Perform (6 feb),  

SCRUM & Agile (4 apr) en Sportrusten (10 mei).  

Voor de items XOET, Crazy Monkey en Barefoot running is hij  

nog in ‘onderhandeling’ voor een datum.  

De Ontwikkelacademie trapte af met deze clinic Buckelskiën  

o.l.v. Jeffrey Bignell. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Buckelen-met-Bignell/
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De Ontwikkelacademie van Michel 

van Dongen blijft zeer gevarieerde 

activiteiten aanbieden. Eind januari 

2019 konden de  lange latten uit het 

vet gehaald worden en een clinic 

Korte Bochten en Buckels gevolgd 

worden. 

 

Op vrijdag 25 zijn we met vijf getalen-

teerde skiërs van de LO&Sportorganisatie 

samengekomen in het sneeuwrijke Val-

kenswaard voor de workshop ‘korte boch-

ten en buckelskiën’. Na een prima ont-

vangst met apfelstrudel de baan op ge-

gaan en onder leiding van oud-

sportinstructeur Jeffrey Bignell flink aan 

de veter getrokken. Al na 5 minuten 

bleek ik minder talentvol dan ik zelf 

dacht. Jeff doet de oefeningen soepel 

voor en wij harken er vervolgens achter-

aan. Hij weet ons te triggeren met oefen-

stof net boven ons niveau.  

 

Na enige tijd beginnen er wat kwartjes te 

vallen en gaat ons niveau geleidelijk om-

hoog. Jeffrey geeft ons vertrouwen en 

weet met de juiste aanwijzingen de vin-

ger op de zere plek te leggen, zodat uit-

eindelijk zelfs de 40+ers de buckels door 

weten te komen. Al met al een leerzame 

en leuke middag gehad.  

 

De Ontwikkelacademie heeft in 2018 al 

vele workshops en clinics georganiseerd. 

Alle met het doel de LO&Sportinstructeur 

de gelegenheid te bieden zich nog beter 

en breder te ontwikkelen. Ook in 2019 

blijft het aanbod zeer gevarieerd. Michel 

van Dongen heeft al ‘contracten’ voor 

Ready2Perform (6 feb), SCRUM & Agile 

(4 apr) en Sportrusten (10 mei). Voor de 

items XOET, Crazy Monkey en Barefoot 

running is hij nog in ‘onderhandeling’ 

voor een datum. De Ontwikkelacademie 

trapte af met deze clinic Buckelskiën 

o.l.v. Jeffrey Bignell.  
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Stipnotering 

 

 

 

 

 

 
 

Stafadjudant LO&Sport aooi Jan Welling 

Ruim tachtig (oud)medewerkers van de LO&Sportorganisatie KL ontvingen op donderdag 28 februari 2019 de 

Landmachtmedaille.  

 

Hoewel deze onderscheiding reeds langere tijd wordt toegekend, was het de eerste keer (onder de ‘oude regel-

regeling’) dat dit gebeurde aan LO&Sportinstructeurs. 

 

Ondanks het feit dat C-LAS en zijn voorgangers dit al inzagen, was een zes jaar durende discussie nodig om alle 

functionarissen in de Landmacht ‘toekenningslijn’ ervan te overtuigen dat de regeling (operationele (parate) 

dienst verrichten) ook van toepassing was op Sportinstructeurs.  

 

Eind 2018 kwam het kwam het verlossende woord en werd de inzet van C-LO&Sportorganisatie, een aantal Sta-

fadjudanten van binnen en buiten de LO&Sportorganisatie en diverse functionarissen binnen CLAS beloond. 

 

Mooie woorden werden gesproken door C-OTCo, Bgen van Dooren en C-LO&Sportorganisatie waarbij de erken-

ning van de operationele inzet van LO&Sportpersoneel werd benadrukt. 

 

Uit handen van Bgen van Dooren, C-LO&Sportorganisatie (Lkol van den Dool, op zijn laatste werkdag als C-

LO&Sportorganisatie) en Krijgsmachtadjudant (Aooi Spierenburg, zelf ook van het Dienstvak LO&Sport) kregen 

81 (oud)medewerkers de medaille opgespeld tijdens een medalparade in de sporthal van de Bernhardkazerne te 

Amersfoort. 

 

Het geheel werd muzikaal omlijst door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ en werd afgesloten met 

een hapje en drankje.  

 

Er zijn overigens 120 medailles toegekend maar niet iedereen was in de gelegenheid naar Amersfoort te komen.  

 

Bovenstaand bericht heb ik laten plaatsen op diverse media, die we gebruiken (o.a.) om de LO&Sportorganisatie 

voor het voetlicht te krijgen en te houden. 

 

Ik vond het een mooie, waardige, bijeenkomst met mooie woorden van Bgen van Dooren richting de 

Successen 
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LO&Sportorganisatie en onze (toen nog) Commandant Lkol van den Dool. Beiden onderschreven de waarde van 

de medaille als erkenning voor de operationele inzet van ons personeel. Dat onze Dienstvakbroeder, Krijgsmacht-

adjudant Nico Spierenburg, in zijn volle agenda ruimte had gemaakt om de Landmachtmedailles mee op te spel-

den was zie ik ook als een bevestiging van onze waarde voor de operationele inzet van de Landmacht. 

 

Natuurlijk, zelf wisten we dat al.  

Prachtig dat het op deze manier weer eens te meer is onderschreven. 

 

Daarnaast ervoer ik het familiegevoel en voelde ik me trots bij deze organisatie te horen. 

 

Volgens mij was ik niet de enige die dit gevoel had: actief dienend, met FLO of BD’er: ik zag de trots er vanaf 

spatten. 

 

Successen staat er boven dit stuk. 

 

Bovenstaand is één groot succes.  

 

Dit jaar willen we een (ander) groot succes van 2018 minimaal evenaren.  

 

Meelopen in het Defilé op de Nationale Veteranendag op zaterdag 29 juni 2019 in Den Haag. 

 

Vorige jaar liepen we voor het eerst mee met een detachement en vielen we op door onze trainingspakken en 

een prima verhaal van smi Renate vd Hoek. 

 

Dit jaar willen we weer met een detachement meelopen, waarbij we de diversiteit in het detachement willen uit-

breiden. 

 

Wat houdt dat dan concreet in? 

 

Naast onze actief dienende KL LO&Sportinstructeurs hebben we onze collega’s van de andere Krijgsmachtdelen 

uitgenodigd om met zich met een aantal Veteraan Sportinstructeurs bij ons detachement aan te sluiten en zo het 

‘paarse samen’ gevoel uit te dragen. Het ziet er naar uit dat hieraan gehoor gegeven gaat worden. 

 

Daarnaast willen we ook van harte onze BD collega Veteranen uitnodigen om zich op te geven om deel te nemen 

aan het Defilé. 

 

Zo willen we het verleden en het heden samen laten komen; ter land, ter zee en uit de lucht… 

 

We willen daar dezelfde trots en verbondenheid uitstralen die ik ook bij de uitreiking van de Landmachtmedaille 

heb ervaren en uiteraard de Nederlandse bevolking de kans geven haar respect voor Veteranen te uiten. 

 

Naast het Defilé is het een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het Malieveld, om herinneringen op 

te halen en sterke verhalen uit te wisselen.  

 

Alle leden van de Veteranen Vereniging LO&Sport zijn hiervoor met een mail benaderd met hierin de benodigde 

informatie. 

 

Indien je meer info wilt, of wanneer je je wilt aanmelden: jr.welling@mindef.nl  

 

Stafadjudant LO&Sportorganisatie 

Tvs Secretaris Veteranen Vereniging LO&Sport 

 

Aooi Jan Welling 

mailto:jr.welling@mindef.nl
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Op vrijdag 18 januari is het dan uiteindelijk zover, de diploma-uitreiking voor onze 25 VTO opgeleide 

startbekwame LO&Sport instructeurs. 

 

Cursusleider VTO, Adj van Gils, vangt aan met een Powerpoint presentatie die inhoudelijk ingaat op de nieuwe 

opzet van de VTO LO&Sportinstructeur. De aanwezigen in de zaal bestaan uit Cdtn LO&Sportgroep, Adjudanten 

O&T en/of Hoofd Instructeurs die vanaf aankomende week één of meerdere nieuwe sportinstructeurs binnen krij-

gen.  

 

Na ongeveer drie kwartier voegen de 25 geslaagden zich bij de toehoorders om zodoende samen met de docen-

ten van de LOSS voor een soepele overdracht te zorgen. Aansluitend lopen wij met zijn allen richting de sporthal 

waar de overige genodigden ook binnendruppelen. In een volle zaal ziet het aanwezige publiek wat o.a. een beë-

diging inhoudt en horen zij onze Cdt LO&Sportorganisatie, Cursusleider VTO en twee afgevaardigden namens de 

cursisten spreken. Wanneer uiteindelijk de 'Best Man' van de opleiding, Sgt Van den Hoogen, bekend wordt ge-

maakt komt ook het einde van het officiële gedeelte in zicht en wordt aangevangen met een welverdiende recep-

tie in de kantine. 

WWW.FITFORACTION.NL 

LO&Sport kort 

Diploma-uitreiking 
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Afronding opleiding FO C-LO&Sportgroep 

WWW.FITFORACTION.NL 

 

Onlangs heeft aooi Frank Hoek zijn op-

leiding FO C-LO&Sportgroep onderoffi-

cier succesvol afgerond.  

 

Tijdens deze opleiding worden de kerntaken 

van deze functionaris doorlopen, om hem 

via deze weg beter in het zadel te helpen.  

 

Ondanks zijn ruime ervaringsopbouw, heeft 

Frank ervoor gekozen toch de gehele oplei-

ding te doorlopen. Dit heeft geresulteerd in 

een uitstekende presentatie tijdens zijn 

proeve van bekwaamheid.  

 

Frank heeft tijdens zijn PVB goed laten zien 

hoe hij LO&Sportgroep Strijpse Kampen 

aanstuurt en waarop hij zijn visie baseert. 

 NCOI geslaagden 

Op vrijdag 18 januari was de diploma-

uitreiking van de VTO-1 opleiding. Onder hen 

ook leerlingen die bij het NCOI een verkorte 

CIOS-opleiding volgden, waarover SGT Patrick 

van der Zee het onderstaande bericht opstel-

de.  

 

"Graag willen we heel kort nog even onder de aan-

dacht brengen dat deze lichting ook zeven nieuwe 

instructeurs heeft opgeleverd, die het NCOI traject 

hebben gevolgd. Ongeveer drie jaar geleden waren 

er 15 gegadigden, en nu staan er zeven aan de 

eindstreep. Deze mannen zijn “doorstromers” en 

hebben hun sporen al verdiend bij hun vorige een-

heid. Nu staan ze vol goede moed aan het begin 

van een nieuw avontuur binnen, voor hen, een 

nieuwe en andere organisatie. Ook willen ze via 

deze weg de LO&S organisatie bedanken voor deze 

unieke kans om op deze manier door te kunnen 

stromen!" 
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Vandaag werd de sergeant der eerste klasse Daniël Lamain, in 

het bijzijn van zijn collega’s, bevorderd tot sergeant majoor. 

 

Nog maar net terug van zijn uitzending naar Mali kreeg Daniël tijdens 

zijn uitschepingsverlof het geweldige nieuws dat hij de opvolger wordt 

van de smi Eelke Hogenhout. Daniël zal in zijn eerste functie als 

hoofdinstructeur het cluster 11 Infbat GGJ gaan leiden. 

 

Wij wensen Daniël heel veel plezier en succes met zijn nieuwe functie! 

Bevordering Daniël Lamain 

WWW.FITFORACTION.NL 

Bevordering Rob Direks   
 

Bevordering en plaat-

sing Rob Direks op de 

LO&Sportschool  

 

Op dinsdag 5 februari is 

Rob Direks bevorderd tot 

sergeant majoor. Rob is 

afkomstig van CLSK, 

waar hij geplaatst was op 

vliegbasis Volkel. Hij gaat 

de LO&Sportschool voor 

de komende drie jaar 

versterken in de rol van 

docent.  

 

Rob neemt de functie 

over van smi Stefan de 

Jong, die zijn loopbaan 

voortzet op vliegbasis 

Gilze-Rijen.  
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JC Maassenprijs voor Henri van der Linde  

 

Sportieve hulde voor vijfkampmajoor en judoka 

 

“Je bent constructief, professioneel en draagt bij aan de verbetering van de prestaties van de vijfkampers.” Lei-

der van de nationale militaire vijfkampploeg majoor Henri van der Linde heeft gisteren de jaarlijkse JC Maassen-

prijs van het Bureau Internationale militaire Sport (BIMS) gekregen. Dat gebeurde tijdens de jaardag van het 

BIMS in Stroe 

 

De lovende woorden aan het adres van Van der Linde kwamen uit de mond van brigadegeneraal Ronald Harm-

sma. Hij is commandant van de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging waaronder het BIMS valt. De sinds 1978 

bestaande JC Maassenprijs gaat naar de atleet, coach, trainer, team of sportinstantie met grote verdiensten voor 

de militaire sport. Van der Linde zet zich sinds 2008 op alle mogelijke fronten in voor de militaire vijfkamploeg, 

de laatste jaren als teammanager.  

 

Reservist 

 

Het BIMS eerde ook judoka wachtmeester 1 van de marechaussee Kevin Ten Hoeve, in dit geval met een beker. 

De oud-beroepsmilitair en tegenwoordig reservist onderscheidde zich in 2018 met bronzen medailles op het Ne-

derlands kampioenschap en het militair wereldkampioenschap in Brazilië. Het meest trots is de in het dagelijks 

leven fysiotherapeut op het laatste. “Ik stond toch maar even met wereldtoppers op het podium.” 

 

Het BIMS is een onderdeel van het DOSCO. 
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Commando-overdracht 

Datum commando-overdracht nu definitief 8 mei 

 

Het was een lastige bevalling. Eerst 28 februari, toen ergens rond de zomervakantie – gelijktijdig met de 

Dienstvakdag is kort even in gedachten geweest – maar na ampele overwegingen mag de toekomstige com-

mandant toch iets eerder zijn huidige post bij OOCL verlaten en is de datum van de Commando-overdracht van 

Jan van den Dool aan Jeroen Velders definitief vast gesteld op woensdag 08 mei. De ceremoniële activiteiten 

zullen plaats vinden op de Bernhardkazerne. 

 

Zoals eerder gesteld is 28 februari wel in de agenda blijven staan. Op deze datum vind de uitreiking van de 

Landmachtmedaille aan ruim 80 LO&Sportinstructeurs plaats. Genodigden zullen later de detailinformatie toe-

gezonden krijgen. 
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Landmachtmedaille voor LO&Sportpersoneel KL 

Ruim 80 (oud)medewerkers van de LO&Sportorganisatie KL ontvingen op donderdag 28 februari 2019 de Land-

machtmedaille.  

 

Hoewel deze onderscheiding reeds langere tijd wordt toegekend, was het de eerste keer (onder de ‘oude rege-

ling’) dat dit gebeurde aan LO&Sportinstructeurs. 

 

Ondanks het feit dat C-LAS en zijn voorgangers dit al inzagen, was een zes jaar durende discussie nodig om alle 

functionarissen in de Landmacht ‘toekenningslijn’ ervan te overtuigen dat de regeling (operationele (parate) 

dienst verrichten) ook van toepassing was op Sportinstructeurs.  

 

Eind 2018 kwam het kwam het verlossende woord en werd de inzet van C-LO&Sportorganisatie, een aantal Sta-

fadjudanten van binnen en buiten de LO&Sportorganisatie en diverse functionarissen binnen CLAS beloond. 

 

Mooie woorden werden gesproken door C-OTCo, Bgen van Dooren en C-LO&Sportorganisatie waarbij de erken-

ning van de operationele inzet van LO&Sportpersoneel werd benadrukt. 

 

Uit handen van Bgen van Dooren, C-LO&Sportorganisatie (Lkol van den Dool, op zijn laatste werkdag als C-

LO&Sportorganisatie) en Krijgsmachtadjudant (Aooi Spierenburg, zelf ook van het Dienstvak LO&Sport) kregen 

81 (oud)medewerkers de medaille opgespeld tijdens een medalparade in de sporthal van de Bernhardkazerne te 

Amersfoort. 

 

Het geheel werd muzikaal omlijst door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ en werd afgesloten met 

een hapje en drankje.  

 

Er zijn overigens 120 medailles toegekend maar niet iedereen was in de gelegenheid naar Amersfoort te komen.  
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Terug naar 1986 en 1997 
Door Paul Lindeboom 

  

 

We mogen niet echt klagen over deze winter. Lekker 

vriesweertje, al een paar keer lekkere sneeuw en 

een lekker guur vrieswindje vanuit het oosten. Maar 

vroeger was het toch anders: elke dag georganiseer-

de marathons en toertochten op natuurijs. En het 

rotsvaste geloof dat de Elfstedentocht van 1963 toch 

echt een vervolg zou krijgen. En dat gebeurde ein-

delijk in 1985 en 1986 zelfs tweemaal achtereen en 

onze Jan was een van de stoere deelnemers en vier-

de zijn triomf net als winnaar Evert van Benthem. 

Nou ja, het ging allemaal niet helemaal zoals het 

hier staat maar hoe het wel zit lees je in dit bijna 

afscheidsinterview met Jan.  

De twee Elfstedentochten van Jan van den Dool 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Elfstedentocht-Jan-Dool/
http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Elfstedentocht-Jan-Dool/
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Het OMK Schaatsen is (gelukkig) nabij én het 

afscheid van Jan van den Dool (helaas). Beide 

gebeurtenissen konden mooi gecombineerd 

worden, want aan beide gaat de redactie aan-

dacht schenken. Een wedstrijdverslag na af-

loop van het OMK door een deelnemer is na-

tuurlijk best leuk, maar niet als we ongeveer 

een week daarvoor ineens vernemen dat onze 

commandant liefst twee keer de Elfstedentocht 

schaatste. Dan is de keuze snel gemaakt.  

Jan, na een lekkere, maar veel te korte vriesperiode 

is het inmiddels klip & klaar geworden dat een Elf-

stedentocht er weer niet in zit. We moeten het dus 

alweer met herinneringen doen, waarvan ik me af-

vraag hoe vers die bij jou nog aanwezig zijn. Ten 

eerste: wanneer of door welke trigger is bij jou als 

eerste het idee ontstaan om je überhaupt te gaan 

wagen aan deze monstertocht? 

 

Ik vond het schaatsen altijd al leuk en als jochie ging 

ik bij ons in Alblasserwaard de Molentochten schaat-

sen. Het was de tijd dat je vrijwel elke winter nog 

een ijsperiode van meerdere weken had. Die Molen-

tochten hadden afstanden van 20 tot 70 km en ik 

kwam er pas later achter dat het uniek was dat die 

tochten allemaal uit één ronde bestonden, ook die 

van 70 km. De meeste schaatstochten worden bij 

langere afstanden vaak meerdere keren dezelfde 

ronde. 

 

Daarna rijst dan bij mij de vraag hoe jij het schaat-

sen geleerd hebt, op welke leeftijd en hoe jij dat 

daarna hebt weten uit te bouwen tot langere afstan-

den? 
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Tot mijn twintigste was ik echt een autodidact. Be-

gonnen op de slootjes en vijvers bij ons in de buurt 

en vanaf een jaar of twaalf, dertien ook de al ge-

noemde Molentochten: acht kilometer op de fiets 

naar een startplaats, de tocht schaatsen en dan op 

de fiets weer naar huis. Ik zou willen dat ik dat nog 

steeds met zo veel gemak zou doen….   

 

De eerste keren was dat de 20/25 km en rond een 

jaar of zeventien was dat de grote ronde van 70 km. 

Toen had ik inmiddels wel een brommertje, dus dat 

scheelde fietsen. Op de ALO in Den Haag kreeg ik in 

het tweede jaar schaatslessen op de Uithof. Daar-

mee werd mijn techniek wel verbeterd! 

 

Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat jouw de-

buut zou plaats vinden in het magische jaar 1985, 

omdat het toen 22 jaar geleden was dat de 11 ste-

den schaatsend bezocht konden worden. Is waar-

schijnlijk een bijzonder verhaal om te lezen hoe jij 

uiteindelijk een van de vele tv-kijkers was? 

 

In de aanloop naar de Elfstedentocht van 1985 lag 

er al een behoorlijke tijd mooi schaatsijs. Ik had dus 

al aardig wat keren de Molentochten gereden. Bo-

vendien wilde ik steeds lange afstanden schaatsen, 

want die Elfstedentocht stond op het netvlies. Als je 

echter diep gaat bij het schaatsen en dan in de 

vrieskou, met natte kleren op je brommertje naar 

huis tuft, kan het zijn dat je ziek wordt en ik lag dus 

met koorts op de bank tijdens de Elfstedentocht in 

1985. Dat feest op TV was vreselijk mooi, maar ik 

werd er alleen maar zieker van omdat ik er niet bij 

was. Ik nam me voor dat dit mij nooit meer zou 

overkomen. Hoe ziek ik ook zou zijn, de volgende 

tocht zou ik starten! 

 

En toen 1986!! Twee jaar in successie de Tocht der 

Tochten en jij was er bij!! Wat een verhaal, toch?? 

 

Mijn trainingsmaatje van de judo, Arjen, kwam uit 

een schaatsfamilie. Zij bezwoeren mij dat ik echt lid 

moest worden van de Elfstedenvereniging als ik een 

volgende keer mee wilde doen. Onder die druk heb 

ik toen maar een kaartje naar Leeuwarden gestuurd 

en dat bleek goud waard. Ik was één dag later met 

opsturen dan Arjen en zijn familie. Zij hadden start-

nummers in de 8000 en ik had startnummer 15234, 

dat scheelde al bijna twee uur in starttijd! Uiteinde-

lijk waren er 20.000 leden toegelaten, dus als ik een 

dag later was geweest, had het lidmaatschap waar-

schijnlijk aan mijn neus voorbij gegaan. 

 

De winter van 1986 was weer een mooie schaats-

winter en op een gegeven moment kwam de tocht 

weer in beeld. In die jaren werd overigens pas over 

de Elfstedentocht gesproken als het al enige dagen 

stevig vroor en niet, zoals nu, als de 14-daagse 

voorspelling de eerste mogelijke nachtvorst aan-

geeft. Ik heb toen een aantal lesdagen op de Sport-

academie laten gaan en een keurig opgebouwd trai-

ningsprogramma gevolgd. De eerste dag schaatste 

ik de 50 km Molentocht, de tweede dag de 70 km 

ronde en de derde dag de 70 en de 50 km achter 

elkaar. Vervolgens naar Leeuwarden, wat tevens de 

rustdag was, om tenslotte op de vijfde dag de Elfste-

dentocht te schaatsen. 

 

Ik zat wel op de sportacademie maar we hadden nog 

niet de kennis van kleding, voeding en vocht zoals 

we dat nu hebben. Met een rugzakje met boterham-
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men, wat mueslirepen, twee liter vruchtensap en 

een paar reserveschaatsen vertrok ik tegen 09.00 

uur uit Leeuwarden. In een katoenen trainingsbroek 

en met wollen sokken om de schaatsen voor de 

warmte. Dat laatste hielp overigens wel goed, want 

na twintig kilometer was dat een bevroren schil ge-

worden die isoleerde en alle wind tegenhield.  

 

Wat een ervaring! Eén groot lint van schaatsers met 

in elk dorp/stad die hossende menigte die ik van de 

TV nog herkende. Elke keer ongeveer een kilometer 

hossende menigte en dan weer een aantal kilome-

ters polder. Natuurlijk kwam ik uitdagingen tegen. Ik 

had nooit last van mijn enkels gehad, maar nu al na 

20 km. Ik heb nog een maand met dikke enkels ge-

lopen. Na 100 km was het eten in mijn rugzak niet 

meer weg te kauwen en de vruchtensap was zo koud 

dat ik acuut maagkrampen kreeg als ik een slok 

nam. Maar die hossende menigte in elk dorp gaf 

weer energie en bij elke boerderij stond een standje 

waar iedereen warm water kon krijgen. Soms was er 

ook nog een theezakje doorheen gevlogen, HEER-

LIJK!!  

 

Rond een uur of zes was ik bij Bartlehiem, op zo’n 

160 km. Al aardig moe maar verder geen proble-

men. Het was echter donker geworden en de Dokku-

mer Ee was de week daarvoor kapot gevaren en nu 

dus vol met schotsen en scheuren. Had ik toen maar 

zo’n mooie hoofdlamp gehad die voor ons nu heel 

gewoon is. Ik heb in het donker heel wat scheuren 

gevonden en vele duikelingen gemaakt. Het tempo 

ging dus flink naar beneden maar uiteindelijk was ik 

in Dokkum geweest en rond negen uur weer terug in 

Bartlehiem. Nog 15 kilometer. Op het moment dat ik 

op de strobalen, en in het licht van een aantal mooie 

lampen, even een korte pauze nam voor die laatste 

kilometers, zag ik Gert, de vader van mijn trainings-

maatje Arjen langskomen. Zij waren met de familie 

rond 7 uur in de ochtend vertrokken en hij had lang 

met Arjen geschaatst. Na zo’n 130 km had die ech-

ter door vermoeidheid moeten stoppen. Van zijn 

vrouw en jongste zoon had hij geen idee waar ze 

waren (het was nog een jaar of tien voordat de mo-

biele telefoon zijn intrede deed). Later bleek dat zijn 

vrouw met bevroren oogleden van het ijs was ge-

haald. Zijn jongste zoon, die overigens vanwege zijn  
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leeftijd eigenlijk niet mocht starten, was na zo’n 100 km uitgestapt. 

 

De laatste kilometer hebben we gezamenlijk geschaatst, wel in het donker maar zonder scheuren en schotsen, 

wat heel veel tijd en duikelingen scheelde. Uiteindelijk zijn we rond 10 uur, een paar minuten voor W.A. van 

Buuren oftewel Prins Willem Alexander, samen over de finish in Leeuwarden gegleden. 

 

Mooi was nog dat ik in die periode stage liep op een basisschool in Den Haag. Toen ik een week later daar weer 

ging lesgeven, werd ik als Evert van Benthem onthaald, met ereboog, welkomstlied en grote krans. Eerst wat 

ongemakkelijk maar later toch ook wel heel erg leuk. 

 

Ten slotte, wat weet je je te herinneren van de editie in 1997 die onze spruitjesteler won. En was er een merk-

baar verschil met de wedstrijd van 11 jaar daarvoor? Misschien beter getraind of door de opgedane ervaring be-

ter of makkelijker de tocht uitgereden? 

 

Het gekke is dat ik mij van 1997 eigenlijk veel minder weet te herinneren. Ik was toen zeker minder getraind, ik 

had sinds de Sportacademie geen kunstijsbaan meer gezien en de winters werden ook al minder. Ik schaatste 

eigenlijk alleen nog op natuurijs en dat is dus niet zo vaak meer. Wel had ik een rode baret  , ik zat sinds een 

half jaar op de Oranjekazerne. De kennis van kleding, voedsel en vocht was toen ook beter en ik ben dat jaar iets 

eerder gefinished (maar ik was ook wat eerder vertrokken). Inmiddels is de getraindheid bijna tot nul terugge-

zakt, dus een volgende tocht wordt afzien. Ik ga wel veel eerder starten. Ik zit inmiddels in startgroep 4 en dat 

scheelt in vergelijking met 1985, toen ik in startgroep 16 zat, toch drie uur! 
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Rick Siemonsma op de Weissensee 
Door Paul Lindeboom 

  

200 Kilometer schaatsen op de Weissensee 
  

We mogen niet echt klagen over deze winter.  

Lekker vriesweertje, al een paar keer lekkere sneeuw  

en een lekker guur vrieswindje vanuit het oosten.  

Toch hebben vele er geen vertrouwen in dat we dit jaar  

een Elfstedentocht krijgen en vertrekken  

massaal naar Oostenrijk, naar de Weissensee.  

Een van onze sportinstructeurs, bij toeval getooid  

met een rode baret, maakte deel uit van het grote deelnemersveld:  

een interview met kilometervreter Rick Siemonsma. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Rick-Weissensee/
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Afgelopen maandag werd de redactie vanuit Assen spontaan getipt: “Als je nog iemand wil intervie-

wen voor de Vrienden van de LO&Sport…. J Rick Siemonsma heeft afgelopen vrijdag voor de 5e keer 

de alternatieve 11 stedentocht op de Weissensee geschaatst. Een geweldige prestatie op zijn jonge 

leeftijd, met notabene een PR afgelopen vrijdag.” Met het OMK Schaatsen op 01 februari in Bidding-

huizen op komst is dat een zeer toepasselijk item. Al was het maar vanwege de prachtige plaatjes 

vanuit Oostenrijk… 

 

Rick, hoe is jouw schaatscarrière begonnen? Gezien je achternaam waarschijnlijk ergens in Fries-

land? 

 

”Ik kom inderdaad uit Friesland, namelijk uit 1 van de Friese Elfsteden: Harlingen. Ik ben ooit als klein jongetje 

begonnen met schaatsen. Elk jaar als het goed gevroren had, lag er bij ons op de ijsbaan ijs. (Klinkt logisch na-

tuurlijk, maar bij ons op de ijsbaan is dat echt een wonder omdat het een skeelerbaan is en er elk jaar bijna 

1,5m aan water op wordt gespoten door de brandweer.) Mijn vader nam me altijd mee naar de ijsbaan, van hem 

heb ik het schaatsen geleerd. Toen ik op een gegeven moment zelf kon schaatsen, was ik dan ook elke avond op 

de ijsbaan te vinden om zo hard mogelijk te proberen te schaatsen. Dit vond ik altijd het leukste wat er was, 

maar nog leuker was het om dan met vrienden zo’n treintje te vormen en dan bij elkaar in de slag over het ijs te 

vliegen.” 

 

Hoe vaak train je in de week voor het schaatsen? Maak je ook deel uit van een (marathon)ploeg en 

krijg je daarbij techniektrainingen? Doe je in de zomer ook aan skeeleren? 

 

“Eigenlijk doe ik over het hele jaar gezien vrij weinig aan schaatsen. Ik ga zo’n 4x per jaar naar een ijsbaan om 

wat rondjes te schaatsen en heel af en toe ga ik in de zomer skeeleren. Naar mijn mening, en ook die van ande-

ren, doe ik er eigenlijk veel te weinig mee. Ook afgelopen jaar heb ik vrij weinig geschaatst. Elk jaar zeg ik weer 

dat ik er meer mee moet gaan doen, alleen je bent altijd zo lang bezig als je een beetje goed wilt trainen. Helaas 

maak ik niet deel uit van een marathonploeg, dit zou ik zelf wel heel graag willen. Maar ja dan zal er ook meer 

tijd gestoken moeten worden in trainingen.” 
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Hoe ben je besmet geraakt met het virus om a. 

hele lange afstanden te schaatsen en b. om he-

lemaal naar de Weissensee af te reizen? 

 

“Schaatsen was altijd al één van de sporten die ik 

ontzettend leuk vind om te doen. Ik heb ooit voor 

mezelf gezegd dat ik meerdere sportprestaties wil 

neerzetten. Zo heb ik ooit gezegd dat ik een halve 

marathon wil lopen nog een keer een triathlon zou 

willen doen en als echte Fries uit de één van de Elf-

steden ook nog eens de Elfstedentocht zou willen 

schaatsen. Er wordt al jaren gezegd dat deze niet 

meer in Nederland komt dus ben ik naar een alter-

natief gaan zoeken. Zo doende ben ik uit gekomen 

op de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissen-

see.” 

 

Hoe heb je je dit jaar voorbereid op de 

Weissenseewedstrijd? Heb je daarvoor een 

trainingsschema opgezet? Zijn je werkzaamhe-

den als sportinstructeur daarbij een belemme-

ring of juist een voordeel? 

 

“Zoals ik bij een vorige vraag al aangaf, ben ik niet 

optimaal voorbereid naar de Weissensee gegaan, ik 

heb veel te weinig kilometers gemaakt, de kilome-

ters die ik gemaakt heb waren op de Weissensee 

zelf, van zondag tot dinsdag heb ik elke dag onge-

veer 12,5km geschaatst en de woensdag heb ik 

25km geschaatst. Ik heb dus ook niet een trainings-

schema (dit wil ik komend jaar wel gaan doen om 

volgend jaar een nog betere tijd neer te zetten en 

misschien zelfs met de snelsten mee te kunnen 

schaatsen). Ik vind zelf dat de werkzaamheden als 

sportinstructeur een voordeel geven. Je bent name-

lijk elke dag bezig met trainen van militairen dus 

kun je voor jezelf ook een goed trainingsschema ma-

ken en dit op een goede manier toepasbaar maken 

voor jezelf. Het is ook een voordeel dat ik goed con-

tact heb met marathonschaatser Ingmar Berga: dit 

is een schaatser uit het marathonteam Okay Fashion 

en Jeans Interfarm, als ik het eventueel zelf even 

niet weet wat/hoe ik het aan moet pakken zou ik 

hem ook altijd nog kunnen vragen.” 

 

Hoe verliep de wedstrijd dit jaar op de 

Weissensee? Aan welke afstand nam je deel? 

Hoe waren de omstandigheden (weer/ijs)? 

Wat was je oude PR en wat nu je nieuwe? 

 

“Dit jaar verliep de wedstrijd/tocht heel erg goed, 

het ijs was goed want je kon lang glijden en het 

kostte weinig kracht. Er zaten wel veel scheuren in, 

maar als je goed oplet kun je deze gewoon ontwij-

ken. Af en toe blijf je natuurlijk wel eens hangen in 

een scheur maar dan is het een stukje balans om te 

blijven staan. En het is me gelukkig dit jaar weer 

gelukt om niet te vallen. De weersomstandigheden 

waren ook erg gunstig, de start is ’s ochtends om 

0700 toen was het -18 graden Celsius dus zaak om 

je erg goed in te pakken en je goed in te smeren 

met vaseline(in ieder geval de handen, de voeten en 

het gezicht), vervolgens een bivakmuts op en 2 maal 

een Buff om te doen: 1 om nek + hoofd en 1 om 

alleen de nek. Vervolgens nog een skibril, muts en 

een helm op. Omdat het om 0700 nog donker is, 

moet je ook nog een hoofdlampje meenemen om de 

eventuele scheuren te kunnen ontwijken. Doordat 

het van dat geweldige ijs was, heb ik inderdaad een 

nieuw PR kunnen rijden, mijn oude PR was (uit mijn 

hoofd) 8 uur en 45 minuten en vanaf dit jaar heb ik 

een 8 uur 30 minuten en 14 seconden staan en dit 
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over een afstand van 200km. Dit was ook mijn doel 

om deze tijd te rijden, dus toen ik over de finish 

kwam en mijn tijd zag was ik ook erg blij!” 

 

Wat voor mogelijkheden zie je voor jezelf nog 

om in de toekomst nog te verbeteren? 

 

“Voor mijzelf zie ik nog verbetering in de training. Ik 

moet vaker op de schaatsen staan of vaker skeele-

ren. Ook hebben mijn broer en ik bedacht om zelf 

een schaatsplank te maken en deze bij mijn ouders 

op zolder neer te zetten om nog iets aan techniek-

training te doen. Mijn broer en ik zijn beide uit huis, 

dus mijn ouders hebben voldoende ruimte op zolder. 

Wij hebben beide onze racefiets daar al staan, nu 

moet er nog een extra Tacx komen + een schaats-

plank zodat we daar als het slecht weer is kunnen 

trainen.” 

 

Hoe ben je er toe gekomen om je in te zetten 

voor Weissensee4kids? Wat doe je daar alle-

maal voor? 

 

“Toen ik opzoek was naar een Alternatief om de Elf-

stedentocht te schaatsen kwam ik op internet een 

paar goede doelen tegen. Toen heb ik tegen mijn 

ouders gezegd van hoe mooi is het dat ik mijn eigen 

sportprestatie kan neerzetten om de 200km te 

schaatsen en daar ook nog eens 2 goede doelen mee 

kan steunen. De 2 goede doelen waar ik voor 

schaats zijn Orange Babies en het Ronald McDonald 

kinderhuis te Zwolle. Ik heb voor deze organisatie 

gekozen omdat de goede doelen beide over kinderen 

gaat.  

 

Orange Babies steunt projecten in arme landen zoals 

Namibië, Zuid-Afrika en Zambia die zorgdragen voor 

zwangere vrouwen, baby’s en kinderen in kwetsbare 

gemeenschappen waar de hiv-besmettingsgraad 

hoog is. We steunen onder meer dat de kinderen 2 

maaltijden per dag krijgen, dat er medicatie is en 

onderdak. 

 

Het andere goede doel is Ronald McDonald kinder-

huis te Zwolle, dit zit naast het Isala Ziekenhuis. In 

dit huis logeren ouders, broertjes en zusjes van kin-

deren die zijn opgenomen in het Isala. In het Ronald 

McDonald huis vinden de ouders steun bij het ma-

nagement en de vrijwilligers die er werken maar ook 

bij de ouders die zich in dezelfde situatie bevinden. 

Alle gezinnen hebben een eigen kamer waar ze pri-

vacy vinden en er zijn een paar gemeenschappelijke 

ruimtes waar alle ouders met zijn allen gebruik van 

maken. Het mooie hieraan vind ik dat de ouders bij 

het zieke kindje kunnen blijven want dit zieke kindje 

heeft alle steun van zijn/haar ouders nodig die er is. 

 

Wat doe ik hier zelf voor: Ik haal samen met mijn 

broer geld op voor deze goede doelen. We hebben 

meerdere acties georganiseerd: zo wilden we op de 

kerstmarkt in Harlingen staan met allemaal produc-

ten maar helaas ging deze niet door. Ook gaan we 

langs veel plaatselijke bedrijven en vragen wij of zij 

ons willen sponsoren in geld of producten die wij dan 

weer kunnen verkopen. Dit jaar hebben mijn broer 

en ik €1500 opgehaald.” 

 

https://youtu.be/k9s5M_iYRuU  

https://youtu.be/k9s5M_iYRuU


Militaire Badmintonhistorie 
Door Fred Timmermans 
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                     Fred Timmermans:  

                Militaire Badmintonhistorie 

 

          De vijftiende column van Leo Losloper  

        (hieronder) gaat deels over badminton.  

               Wat de redactie op het idee bracht  

                     om - in navolging van de serie  

                       over de geschiedenis van het  

                         militaire boksen, vorig jaar -  

                          die dynamische racketsport  

                            in een terugblik te brengen. 

                              Vele van ons zullen moge- 

                                lijk niet meer weten dat  

                              in vroegere jaren dit een  

                          van de meest populaire spor- 

                        ten op de militaire kazernes  

                     was en een vaste waarde op de 

                    Sportkalender. De redactie trad  

                      in contact met een van de top- 

                      pers van toen:  

                       Fred Timmermans. En kreeg  

                      daar geen spijt van, want Fred 

                    'Sport' leverde een waar stukje  

                      onderzoeksjournalistiek in.  

                     Lees hieronder een fraai stukje  

                      militaire sportgeschiedenis! 
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Uit de oude doos... Badminton en Defensie… 
 

 

Jááááren geleden was het badminton binnen Defensie heel populair. Ik weet niet waarom, maar na 

de KNIL-tijd hebben vele Indonesische militairen dienst genomen in het Nederlandse leger. Zij namen 

de sport “Poona” mee, dat wat wij nu badminton noemen. In Engeland werd in 1873 het spel veelvul-

dig gespeeld op het landgoed van Hertog van Beaufort in Gloucestershire. Dit landgoed heette 

“Badminton”. Wellicht dat vanuit die tijd de naam badminton voor die sport gebruikt werd. 

 

In de 19e eeuw kende Frankrijk het spel ook al. Daar werd het spel ‘Jeu de Longue plume’ genoemd. 

 

Back tot the 80’s 

 

Maar de geschiedenis van het badminton binnen Defensie weet ik niet. Hopelijk dat enkele lezers van dit artikel 

meer weten en dit willen/kunnen aanvullen of misschien zelfs verbeteren. Ik kan alleen maar schrijven zoals ik 

het heb mogen ervaren. 

 

Het jaar 1980…. Ik werd geplaatst bij de boordwapengroep 25mm in de Harskamp. Twee van mijn collega’s wa-

ren Indonesisch: John Fikenscher en Ed Hagenbeek. Beiden verwoed badmintonners, dus ik moest/mocht er aan 

geloven….. Mee de sportzaal in en van Ed kreeg ik een badmintonracket, want zelf had ik er (nog) geen. En als 

oud-handballer kon ik de shuttle een beste klap verkopen, alleen de richting en de precisie….was ver te zoeken. 

Jaja,…. John en Ed hebben af en toe tranen gelachen vanwege mijn onbeheersbaarheid….. Maar, na heel wat 

uren “vechten” tegen de shuttle, ontstond er toch heel veel plezier in deze sport. Waarna ik na mijn overplaatsin-

gen steeds ben blijven badmintonnen.  

 

Na mijn opleiding tot Sportinstructeur te Ossendrecht werd ik geplaatst in Seedorf. Daar bleek een heuse bad-

mintonclub te zijn. Ik werd er meteen lid, maar als sportinstructeur “mocht” ik badmintonles geven aan de begin-

ners. Althans, dat werd mij (dringend) verzocht door de voorzitter. Ook vanwege het feit dat ik de functie van de 

toenmalige sgt1 LO&Sport Bert van Daelen over nam, de trainer van de vereniging,…. Voor mij was dat absoluut 

geen punt. Sterker nog, het werden fantastische tijden. Vanaf dat moment werd mijn badmintonvaardigheid 

steeds beter. Vanuit Seedorf heb ik regelmatig deelgenomen aan kazerne-selectiewedstrijden om daarna weer 

deel te kunnen/mogen nemen aan de andere selectiewedstrijden om uiteindelijk deel te kunnen nemen aan de KL

-Kampioenschappen! Dus nog eens…. Er waren op sommige locaties 3(!) voorrondes voor de KL-

Kampioenschappen Badminton. Zo groot was de animo toentertijd voor deze sport. 

 

Even ter verduidelijking, al deze selectiewedstrijden waren voor heren/dames single- en dubbelspel. En later ook 

de mix- en damesdubbel. 
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Jack Jeekel toernooi 

 

Met name het Midden en Noorden van Defensie-

Nederland was in de ban van deze sport. Daar had je 

toentertijd ook veel gezelligheids-toernooien. Een 

van de bekendste is het “Jack Jeekel-toernooi”. Me-

de bekend vanwege de geweldige en zeer uitgebrei-

de “blauwe hap”, waarvan je maximaal kon genie-

ten. In die tijd kon er nog van alles binnen Defen-

sie…. Want de genoemde maaltijd werd klaar ge-

maakt door de Defensiekeuken en verstrekt in de 

bekende legergroene gamellen…! Zelfs het transport 

was militair. Alles onder de noemer van de saamho-

righeid,… het ”wij gevoel”….! 

 

Op de Bernhardkazerne te Amersfoort was het op 

vaste dagen in de middagpauze badminton wat de 

klok sloeg. Het was er dan vaak zó druk, dat er met 

een tijdklok en naam-labels gespeeld werd. Zo kreeg 

iedereen evenveel tijd om te spelen. Een “single” 

was uit den boze…. Dubbelen/mixen was “verplicht”. 

 

Ook toentertijd viel en stond alles met één of meer-

dere “kar-trekkers”. Toen ik na Seedorf in Oirschot 

geplaatst werd, was voor mij duidelijk dat daar alles 

om het zaalvoetbal draaide. Totdat ik zelf collega’s 

uitdaagde om tegen mij te badmintonnen. Ik speelde 

dan wel eens met een tennisracket om de jongere 

(soms dienstplichtige…) collegae een kans(je) te ge-

ven……  ;-))   

 

Later kwam ik in contact met meer badmintonspe-

lers en de drukte op de banen werd langzaam maar 

zeker meer. Zelfs de zaalvoetballer bij uitstek, kap 

Harrie van Megen, kreeg ik de baan op met een bad-

mintonracket. 

De spoeling wordt dunner 

 

Maar in de loop der jaren ebde het badminton-

enthousiasme weg. De échte “oude garde” ging met 

FLO, opleidingen werden korter en de tijd om te re-

creëren minder. De kazerne en Rayon-

selectiewedstrijden vervielen vanwege de veel te 

lage deelname. Waardoor alleen de Regio-selectie 

voldoende werd voor een deelname aan de KL-

Kampioenschappen. Maar eerlijk is eerlijk,…. Toen 

de KL-Kampioenschappen in Seedorf werden gehou-

den en de deelnemer 2,5 dag vrij van dienst moest 

aanvragen, werd de spoeling ook steeds dunner…. 

De “oude rotten” in het badminton wilden (gezien de 

fysiek zware belasting) alleen nog maar het dubbel-

spel spelen, waardoor er in de single amper voldoen-

de deelnemers waren om een fase-afvalsysteem van 

8 deelnemers te vullen. De kentering was ingesla-

gen.  

 

Let wel, het imago van badminton (in de volksmond 

“pluimballen”… gezellig op de camping tot 100x over 

spelen) was nooit hoog. En dat terwijl het de snelste 

sport op aarde is.  Tenminste,…. volgens een artikel 

in de Volkskrant van 6 februari 2006,  door Martien 

Schurink. Hij stelde dat de hoogste, ooit gemeten, 

snelheid van een shuttle 342 km/uur is…..! 

 

(zie artikel:  https://www.volkskrant.nl/sport/-

pluimpjebal-de-snelste-sport-op-aarde~b510ebb3/ ) 

 

Hoe het nu staat met de badmintonsport binnen De-

fensie,…. ik weet het niet. 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/sport/-pluimpjebal-de-snelste-sport-op-aarde~b510ebb3/
https://www.volkskrant.nl/sport/-pluimpjebal-de-snelste-sport-op-aarde~b510ebb3/
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Badminton anekdote 

 

Tja, ook maar iets over mezelf. 

 

In de tijd dat ik nog single speelde, kwam ik een van 

mijn oude “badmintonstudenten…” Cees Bak tegen 

tijdens de poulewedstrijden van de KL-

Kampioenschappen in Seedorf. Welk jaar dat was 

weet ik niet meer en is ook niet zó relevant….. De 

beginjaren met Cees waren ergens in de jaren 

1985/1990. Kortom, Cees Bak was tijdens een van 

de KL-Kampioenschappen mijn tegenstander. Al-

leen…… Cees was, wellicht na alle door mij gegeven 

lessen, trainingen en “afknijppartijen”, zeer enthou-

siast geworden. Thuis, lid geworden van een vereni-

ging en zeer fanatiek en jaren lang, de badminton-

sport gaan bedrijven. Door Cees zijn niveau speelde 

hij met veren shuttles, terwijl ik nog steeds tegen 

plastic shuttles aan sloeg. Alleen, tijdens de KL-

Kampioenschappen werd er alleen maar met veren 

shuttles gespeeld.  

 

Ik moest daar in het begin erg aan wennen en zei, 

nadat ik verloor van Cees,….. “Tot de finale…. 

vrrrriend”……. Met een ondertoon van: dan mep ik je 

van de baan af! En wat gebeurde er…… Ik raakte 

inderdaad gewend aan de veren shuttle en werd uit-

eindelijk 2e in de poule. Daardoor kwam ik in een 

andere lijn van het fase-afvalsysteem terecht en kon 

ik Cees alleen nog tegen komen….tijdens de finale. 
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Tijdens dat kampioenschap moest ik tegen een erg lange B1-speler. Buiten het feit dat zijn niveau hoger was dan 

dat van mij (C1), had hij het voordeel van zijn lengte. Maar goed,… tijdens deze partij haalde ik alles uit de kast 

om maar te winnen, want verliezen…. was meteen de verliezersronde in en dan kon ik Cees niet meer tegen ko-

men. Diepe slagen,….. precieze net drop’s,…. versnellen,… vertragen….. Niets hielp….. Hij sloeg gewoon alles te-

rug (met z’n lange lijf….) “Wat nu”,…. Dacht ik. “Wat heb ik nog niet gedaan?”….  

 

En toen….. toen vond ik uiteindelijk zijn zwakke plek. Smashen….! Recht op zijn “Solar Plexus” (lees: midden 

borstkast). Daar kon hij helemaal niets mee…. Gewoon te lange armen…. ;-))   Hij werd zo opgefokt, dat ik uit-

eindelijk de wedstijd wist te winnen, waardoor ik het waar kon maken…. De finale tegen Cees Bak…...! Cees 

vond het geweldig, dat ik mij zo terug had weten te knokken. De finale werd weliswaar een 3-setter, maar……… 

ik moest toch het onderspit delven tegen Cees. Ach,… eervol 2e…..? Niet slecht, al zeg ik dat zelf. 

 

In al die toernooien en kampioenschappen waaraan ik heb deelgenomen in de single, dubbel en mix,… heb ik wel 

eens wat prijzen mee genomen. 3e, 2e, 1e …… Ach, voor mij was de Olympische gedachte belangrijk én….. ervoor 

zorgen dat ik zoveel mogelijk deelnemers mee kon nemen en enthousiast maken en houden voor deze geweldige 

en intensieve sport: badminton!  



Padel en Boulderen 

Vijftiende column Leo Losloper  
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De strijd om de CLAS-bokaal staat ook in 2019 op het punt om los te barsten,  

het eerste NMK (Schaatsen) is tenslotte al achter de rug.  

Leo Losloper heeft daarom een blik op de nieuwe Sportkalender geworpen  

en zijn nieuwste column gewijd aan de voor hem opvallende evenementen:  

Padel en Boulderen. Hieronder de vijftiende column van Leo. 
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Hallo met Vic 

Aan de lijn mijn ‘levenslange LO&Sporthoofd-

instructeur’. Dat bellen ergens in januari is geen ver-

rassing. Sinds ik binnenliep als groentje op de 

LO&Sportgroep  ben ik door Vic geadopteerd en daar 

hoort (levenslang) af en toe contact bij. 

 

Nieuwe Commandant 

Het gesprek verliep zoals gebruikelijk. Beste wensen 

en wat koetjes en kalfjes. Maar toen kwam  waar hij 

eigenlijk voor belde. “Ken jij die nieuwe comman-

dant LO&Sportorganisatie, die Jeroen Velders? De 

naam doet wel een belletje rinkelen maar ik heb er 

geen beeld bij. Waar is hij sportinstructeur geweest? 

Waarom is niet Marien van den Eijnden of Jan Maree 

de opvolger van Jan van den Dool? Hoe kan het nou 

dat de één al begin maart vertrekt en de ander een 

half jaar later komt!?” 

 

Kapers op de kust 

“Ja Vic, ik weet ook niet veel meer dan wat op 

www.fitforaction.nl heeft gestaan. Voor die baan in 

Brussel bij de CISM waren ‘buitenlandse’ kapers op 

de kust. Hoorde ik. Op tijd beschikbaar zijn was cru-

ciaal en Jeroen Velders kan/mag (nog) niet weg van 

zijn huidige functie. Hij is weliswaar lang weg ge-

weest bij ons, maar als C-LO&Sportgroep en als offi-

cier op het Bedrijfsbureau heeft hij het wel laten 

zien. Voeg daarbij dat hij de HKS deed, gebrevet-

teerd  is, in Soedan en Afghanistan op uitzending is 

geweest en in 2018 met  succes verantwoordelijk 

was voor Heumensoord en andere  zaken bij de Vier-

daagse, dan is even wachten misschien toch ver-

standig!” 

 

Innovatieve organisatie, innovatieve sportka-

lender 

“Ander onderwerp, Leo. Die Sportkalender 2019 ziet 

er weer gelikt uit. Wat een variatie aan sporten! 

Trailrun, Boulderen, Sloepzeilen, Zweefvliegen, Hon-

denbiatlon, Crossfit, Padel. Ik heb het maar even op 

een papiertje gezet. Het wordt tijd dat je me wat 

dingen komt uitleggen. Nog beter: dat we die dingen 

een keer samen doen of die kampioenschappen be-

zoeken! De ‘ouwe’ wil wel graag bijblijven. Laten we 

maar beginnen met Boulderen en Padel, daar heeft 

Vic geen duidelijk beeld bij.” 

https://www.youtube.com/watch?v=BLxLirvmxD8  

 

Boulderen 

“Nou Vic dat valt me toch wat tegen: 'Boulder' is 

Engels voor Rotsblok, dat moet je toch op de Mulo 

hebben gehad. Het is een klimroute tot maximaal 

4,5 meter. Een klimpuzzel, die slimheid, techniek en 

kracht vergt. Je klimt (alleen) beveiligd door dikke 

valmatten. Het is heel explosief, haast een sprint 

aan de klimwand. Als je dit niet weet, zit je toch 

(misschien) teveel in een cocon”. 

 

Padellen 

“Dat ik je padel moet uitleggen verbaast me nog 

meer. Vic, de ‘Racket Man’. Jij die mij badminton 

hebt geleerd. Jij die elke nieuwe dienstplichtig in-

structeur meestal al op de eerste dag ontgroende 

door hem heel vleiend uit te nodigen voor een spel-

letje badminton. Padel is tennis op een veld, kleiner 

dan een tennisbaan. Een veld met glazen achterwan-

den waardoor de bal steeds weer terugstuitert op 

het veld. Het lijkt op squash en ook wel een beetje 

op éénen met een voetbal zoals wij dat vaak speel-

den in de kleine zaal! Je speelt het met dubbel-

teams”. Het is vooral populair in Spaanstalige lan-

den. Ik mail wel filmpjes over Boulderen en Padel,  

kan je nog eens bijscholen!” 

https://www.youtube.com/watch?v=Kjf2mORPcLs  

 

Advies van de 'Ouwe' 

“Nou Leo, klinkt dynamisch. Als er maar niet iemand 

op het idee komt de badminton te ruilen voor zo'n 

nieuw spelletje. Badminton past bij de LO&S net zo 

goed als de ‘blauwe hap’ en mannen als Jack Jeekel, 

Roy Calbo en Max Sibbald”. “Leo, die namen en bad-

minton daar kan ik wat mee. Maar wat is ‘blauwe 

hap’? “Beste jongen als je nou weer eens deze kant 

opkomt, zorg ik voor een voortreffelijke rijsttafel. 

Kan jij proeven wat een “blauwe hap” is. See you 

later. 

http://www.fitforaction.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=BLxLirvmxD8
https://www.youtube.com/watch?v=Kjf2mORPcLs
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Uitreiking van de Landmachtmedaille 

De integrale speech van Jan van den Dool  

   

Het was een exercitie die langer duurde dan de Tweede Wereldoorlog,  

maar op donderdag 28 februari was het eindelijk een heuglijke dag  

voor de gehele LO&Sportorganisatie in het algemeen  

en voor 89 gedecoreerde LO&Sporters in het bijzonder:  

de Landmachtmedaille werd uitgereikt en opgespeld.  

Lees hier voor de integrale speech die Jan van den Dool  

voordroeg tijdens zijn laatste formele werkdag als commandant. 
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Vervolg Uitreiking van de Landmachtmedaille 

Generaal, collega’s, dames en heren, 

 

Het heeft even geduurd maar ik ben blij dat we van-

daag, ten overstaan van collega’s, familie en vrien-

den, de Landmachtmedaille aan een aantal leden 

van de LO&Sportorganisatie kunnen uitreiken. 

 

Ik heet u allen van harte welkom bij deze ceremo-

nie. Een bijzonder woord van welkom aan Brigade-

generaal van Dooren, Commandant van het Oplei-

dings en Trainingscommando van CLAS en ook een 

bijzonder woord van welkom aan Aoo Spierenburg, 

de Krijgsmachtadjudant, oftewel de hoogste onder-

officier naast de Commandant der Strijdkrachten. 

Uw beider aanwezigheid onderstreept het belang dat 

aan deze uitreiking gehecht wordt. 

 

De Landmachtmedaille is een vrij jonge medaille. 

Ingesteld in 2002 om de operationele dienst in bin-

nen- en/of buitenland te belonen. Aangezien de 

LO&Sportorganisatie geplaatst is onder het Oplei-

dings en Trainings COmmando, en vroeger onder het 

Commando Opleidingen KL, vielen onze werkzaam-

heden in eerste instantie niet onder operationele 

dienst. 

 

Rond 2012/2013 kwam de toenmalige landmachtad-

judant, Aoo Andre Odenkirchen, bij onze toenmalige 

stafadjudant Jan Joosen met de vraag waarom het 

LO&Sportpersoneel eigenlijk geen Landmachtmedail-

le kreeg. Samen constateerden ze dat de integratie 

van LO&Sportgroepen bij de operationele eenheden 

dusdanig was dat dit ook als operationele dienst ge-

zien moest worden. En dus zou die tijd ook mee 

moeten tellen voor de Landmachtmedaille. Zij heb-

ben toen het traject opgestart om ook voor 

LO&Sportpersoneel de Landmachtmedaille mogelijk 

te maken. Aoo Joosen heeft een overzicht gemaakt 

van alle LO&Sportgroepen waar men het operatione-

le proces dusdanig ondersteunde dat plaatsing mee 

kon tellen voor de Landmachtmedaille. Aoo Odenkir-

chen heeft tegelijkertijd de procedures in werking 
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gezet om ook LO&Sportpersoneel voor de medaille in aanmerking te laten komen. Dit resulteerde er in dat eind 

2013 zo’n 100 aanvragen ingediend konden worden.  

 

Vervolgens begon echter ook de ambtelijke, administratieve molen te draaien. Bij het verwerken van de procedu-

re voor de LO&Sportorganisatie bleek het voorschrift dusdanig verouderd dat men het wilde herzien. Dit werd 

echter een langdurig proces waarbij op hoog niveau één enkele functionaris weigerde om de toekenning voor het 

LO&Sportpersoneel af te ronden.  

 

Meerdere Generaals hebben zich de afgelopen jaren ingezet om deze ambtelijke molen te verslaan. Ook de in-

spanningen van Lkol Corstiaan de Haan van bureau Ceremonieel & Protocol van CLAS en van meerdere Land-

machtadjudanten en Stafadjudanten LO&Sport mogen hier niet onvermeld blijven. Uiteindelijk werden aller inzet 

…..en ons geduld beloond.  

 

Eind 2018 kwam de toekenning voor inmiddels 120 LO&Sporters, actief dienend of al afgezwaaid, en daarvan 

staan er hier nu bijna 90 aangetreden. 

 

De medaille is een erkenning voor de bijdrage die het LO&Sportpersoneel levert aan het inzetgereed maken van 

de operationele eenheden en de daadwerkelijke ondersteuning bij inzet. We mogen trots zijn op ons werk, op 

onze LO&Sportorganisatie en ons Dienstvak LO&Sport. Ik ben in ieder geval heel trots op onze 

LO&Sportorganisatie en ik ben blij dat we op mijn laatste werkdag als C-LO&Sportorganisatie deze medailles mo-

gen uitreiken. 
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Naderend afscheid van Jan van der Dool 

Door diverse (oud-collega’s van de werkvloer 

  

Werkvloerafscheid van  

Jan als commandant 

  

Februari is de maand van het af-

scheid van Jan van den Dool. We 

mochten in het begin van deze 

maand al genieten van zijn 

mooie verslag van zijn twee 

deelnames aan de Elfsteden-

tocht. Daarna was het de beurt 

aan de commandanten die met 

Jan te maken kregen als 

'ondergeschikte' en als laatste 

deel in deze trilogie is de werk-

vloer aan de beurt. Hieronder 

leest u wat mooie reacties. 
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Vervolg Naderend afscheid van Jan van der Dool 

 

In navolging van de commandanten waaronder Jan gediend heeft, werd in het licht van het naderen-

de afscheid van Jan ook de werkvloer bevraagd die onder Jan’s commando gestaan heeft. Dat leidde 

tot onderstaande memories. 

 

Noorwegen 1 (Jacob Ensing en Ed Janssens): “Jan vond het als Cdt LO&Sportgroep Oranjekazerne niet erg om te 

ondersteunen tijdens oefeningen. Zo ook in 1997 tijdens oefening ‘Snow Falcon’ in Evje Noorwegen. Pikant detail 

is dat Jan als Cdt van de sportgroep tijdens een weekend appèl naar voren mocht komen om van Bataljons com-

mandant Vermeulen een tevredenheidsbetuiging in ontvangst te nemen. Dit voor de uitstekende wijze waarop de 

sportgroep de oefening ondersteunde. In dezelfde adem waarin het vorige werd uitgesproken, kreeg Jan toch ook 

te horen dat we het weekend verplicht op het kamp moesten blijven omdat we met de groep te veel in het Noor-

se nachtleven waren gespot. 

 

Jan vond het belangrijker om een biertje te drinken in Evjemoen (Noorwegen) dan op tijd op het kamp te zijn. 

Gevolg was dat hij en  zijn gehele instructeursgroep (die ook te laat waren) het weekend binnen moesten blijven 

terwijl de hele 12e brigade kon gaan stappen. 
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Bijgevoegd een foto waarin Jan waarneembaar zit te genieten van z’n lunch tijdens de oefening.  

 

Tevens op de foto te zien: Frank Brocks, Leon Kluitenberg, Humphrey Broos, Niek van Gils, Peter Vriesema, Ste-

fan Allers en Jacob Ensing.” 

 

Noorwegen 2 (Hans Wakelkamp): “Jan was in 2001 als een van de ondersteunende ski-instructeurs voor de oefe-

ning van het 12e bataljon 11 LMB mee naar Noorwegen, te Steinkjer. 

Wij konden met de LO&Sportinstructeurs ’s avonds een keer met de snowscooter over een crossbaan een wed-

strijd rijden. 

 

De laatste deelnemers waren Jan aan het stuur en Niek van Gils met de camera achterop. 

Jan nam de laatste heuvel zo hard dat de snowscooter meters door de lucht ging.   

De snowscooter kwam daarbij schuin in de lucht te hangen. Het was spannend of ze hard zouden gaan vallen. De 

stuurmanskunsten van Jan hebben dat voorkomen.” 
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Hein van der Made: “Iedereen kan Commandant zijn in tijden dat het goed gaat. Jan heeft zijn portie ‘slechte’ 

tijden echter ook meer dan genoeg gehad. Wat ik daarin erg knap vond, was dat hij er stond toen het nodig was. 

Verantwoordelijk en inlevend t.o.v. de mensen die ‘klappen’ kregen en troost biedend aan zijn omgeving. Daar-

naast heb ik Jan nooit uit balans gezien, zelfs niet toen tegenslagen ook bij hem zelf dichtbij kwamen. Daardoor 

straalde hij altijd rust uit naar zijn omgeving.  

Zonder wrijving geen glans. Het is algemeen bekend dat Commandanten een zekere eigenwijsheid moeten heb-

ben om te ‘overleven’. Die eigenschap was bij Jan zeker ‘in sterke mate aanwezig’. Onuitwisbaar staat in de her-

innering gegrift dat heel de sectie OTK na een intensief stafproces tot een advies kwam en dat Jan na enkele se-

conden tot een ander besluit kwam. Tegelijkertijd zag ik ook de innovatieve denker die uitdaagde en prikkelde en 

daardoor de organisatie een duwtje gaf en waarvan we veel geleerd hebben.” 

 

Wiljan van Vijfeijken: “Ik ken Jan al heel lang. Al vanaf het allereerste moment dat hij officier ging worden bij 

onze LO&S organisatie als G-klasser. 

 

Bij opkomst in Ossendrecht in 1989 om te starten met onze sportopleiding, gingen zowel de C-klas, DFE-klas en 

G-klas samen op kennismakingsweek op de hei aldaar. 

 

Jan was een jonge officier in opleiding en was de enige die de G-klas vormde. Zodoende leerde ik hem kennen in 

Ossendrecht. Leuk dingetje is dat ik dus Jan heb zien starten maar dat Jan mij ook uitzwaaide toen ik mijn FLO-

leeftijd bereikte in 2017. Hij is opgeklommen tot Commandant en ik was hem niet vergeten. Ik heb hem op per-

soonlijke toeft benaderd omdat ik gevoel bij de C en mens Jan had. Jan, nogmaals hartelijk dank dat je toen de 

moeite nam om mij na 40 jaar Defensie uit te komen zwaaien in Heeze. Zowel formeel  als ook informeel. Mede 

door jouw toedoen is dit een waardevolle happening geworden. 
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 Jan werd als jonge officier in die week op de hei natuurlijk gebombardeerd als leidertje. Hij moest dat gemêleer-

de gezelschap daar dus af en toe van opdrachten voorzien. Dat viel uiteraard niet mee omdat de C-klas jong en 

eigenwijs was, de DEF-klas wat ouder was en meer ervaring had, waardoor Jan daar wel een aantal mooie leer-

momenten heeft gehad. 

 

Wat me altijd is bijgebleven van hem, was het moment dat hij iemand een opdracht wilde geven maar hij niet 

echt het antwoord terug kreeg waar ‘ie eigenlijk op hoopte. Jan zwijgt dan en ik zag hem nadenken zo van...shit, 

hoe ga ik die vent toch de goede kant op krijgen? Na even pauze had Jan een ander verhaal waar hij ook zijn 

menszijn inlegde en het werd gedaan. Hup, en Jan ging door met officier worden. 

 

In het onderofficiershotel waren we daar allemaal ondergebracht. Na de kennismakingsweek moest de plunjebaal 

terug naar onze kamers. Vuile was naar huis en de rest netjes opgevouwen terug in de kast. 

 

Daar Jan tegenover mij sliep, kwam ik de week erna toevallig even op zijn kamer terecht. 

Het leek wel of Jan 9 weken oorlog achter de rug had. Geweldige puinzooi op zijn kamer, en daar moesten we 

wel wat van zeggen tegen hem. Kon ‘ie zelf ook wel om lachen. Dus Jan had opnieuw een leermoment. Toen wis-

ten we dat we een bekwame officier erbij gingen krijgen maar ook een jonge gast die ietwat!!! slordig was. Jan-

neman...het ga je heel erg goed bij de CISM. Bedankt voor ALLES wat we samen hebben beleefd in al die tijd. 

We will meet again! 

staand li-re  

Ronald Poulissen, Mark Looijmans(politie), Jan de Boer(politie), Cor den Daas, Gaby Reichwein, Frank Brocks, 
Lieuwe Wobbema, Jeroen Kuiper, Rene Dekkers, Wilco Jansen en Teun Vis 

  

voorste rij 
Wim Roest, Joep van Renswouw, Robert Wanders, Henk Schreiber, Ton Neppelenbroek,  

William Verploegen en Hans Wakelkamp. 

  
Liggend Jan van de Dool en Wiljan van Vijfeijken. 
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