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Op woensdag 8 mei jl. heeft er een commando-

wisseling plaatsgevonden bij de LO&Sport-

organisatie KL. LKol Jan van den Dool gaf na 

bijna 5 jaar commandant te zijn geweest het 

stokje over aan LKol Jeroen Velders. 

 

LKol van den Dool gaat na ruim dertig  jaar actief te 

zijn geweest in verschillende functies binnen de 

LO&Sportorganisatie KL zijn laatste functie binnen 

Defensie vervullen op het hoofdkantoor van het Con-

seil International du Sport Militaire (CISM) in Brussel 

waar hij op zich op het gebied van beleid en plannen 

verdienstelijk gaat maken voor de Internationale 

Militaire Sport. 

 

Hij opende zijn afscheidsspeech met het laten spelen 

van het nummer ‘Another Brick in the Wall’ van Pink 

Floyd door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers 

en Jagers’ die deze ceremonie voortreffelijk muzikaal 

omlijst heeft. 

 

Met dit muziekstuk refereerde hij naar het feit dat 

studenten in opstand kwamen voor beter onderwijs 

en voor inspraak t.a.v. de inhoud van lessen. Iets 

wat door de LO&Sportorganisatie de laatste 15 jaar 

tot gemeengoed is gemaakt. 

 

In zijn functie als C-LO&Sportorganisatie memoreer-

de hij naar de vele hoogtepunten en enkele diepte-

punten die hij heeft meegemaakt. 

 

Als laatste gaf hij aan dat het een voorrecht is ge-

weest om commandant te mogen zijn van een orga-

nisatie waarin kwaliteit, flexibiliteit, teamspirit en 

een leven lang leren als vanzelfsprekend wordt ge-

vonden. 

 

LKol Jeroen Velders neemt het commando over en 

bedankte Jan voor zijn inzet, zijn volharding en inno-

vatieve werkwijze waarmee hij de LO&Sport- 

organisatie naar een hoger plan heeft gebracht. 
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 Commandowisseling 

LO&Sportorganisatie 

“Echter, het werk is nog niet af en wij zullen de ko-

mende periode doorgaan met het verder uitbouwen 

van het Professioneel Trainen met een duidelijke 

visie en doelstelling” aldus de nieuwe commandant. 

 

Onze missie blijft ongewijzigd. Het motto Fit for Acti-

on gaan we toepassen op onze eigen organisatie. Wij 

gaan zorgen dat we passend zijn en blijven voor de 

veranderende Koninklijke Landmacht door vakman-

schap centraal te stellen, uw vakmanschap! Als mili-

tair-specialist (en in die volgorde!) zijn wij de advi-

seur van de commandant, door de gehele lijn; van C

-LAS tot aan de groepscommandant. Hierdoor blij-

ven we direct en nauw aangesloten bij de Koninklijke 

Landmacht in ontwikkeling.  

 

Op basis van uw vakmanschap zijn wij een gewaar-

deerde partner en onmisbare schakel in het gereed-

stellingsproces. Onze kennisontwikkeling gaan we 

verder versterken, de bedrijfsvoering gaan we ver-

der op orde brengen. In de uitvoering brengen we 

balans in wat we reeds zeer goed beheersen en wat 

we willen vernieuwen Op het gebied van samenwer-

king gaan we verder op de ingeslagen weg. 

 

Als professionele organisatie gaan we ons veilig-

heidsbewustzijn meer en sterker positioneren en 

zichtbaar maken, dat zijn we aan onze stand ver-

plicht! Maar bovenal staat personeelszorg voor mij 

voorop. Hij sluit af met de woorden: Wij zijn de 

LO&Sportorganisatie….Fit for Action! Ik heb er zin in! 
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JC Maassenprijs voor Henri van der Linde 

Door Oscar Prins 

   

JC Maassenprijs voor Henri van der Linde  

 

Het kan gewoon geen toeval zijn:  

in de hier bovenstaande pagina de huidige commandant en de aanstaande commandant.  

En dan nu een potentieel toekomstige commandant in de persoon van Henri van der Linde,  

die afgelopen maandag 18 februari in Stroe een mooie prijs in ontvangst mocht nemen.  

Hieronder leest u alle ins and outs van de JC Maassenprijs. 
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Vervolg JC Maassenprijs voor Henri van der Linde 

 

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 re-

servist onderscheidde zich in 2018 met bronzen me-

dailles op het Nederlands kampioenschap en het mi-

litair wereldkampioenschap in Brazilië. Het meest 

trots is de in het dagelijks leven fysiotherapeut op 

het laatste. “Ik stond toch maar even met wereld-

toppers op het podium.” 

 

Het BIMS is een onderdeel van het DOSCO. 

Sportieve hulde voor vijfkampmajoor  

 

“Je bent constructief, professioneel en draagt 

bij aan de verbetering van de prestaties van de 

vijfkampers.” Leider van de nationale militaire 

vijfkampploeg majoor Henri van der Linde 

heeft gisteren de jaarlijkse JC Maassenprijs 

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 Harmsma. 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 sportin-

stantie 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.  
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Vervolg JC Maassenprijs voor Henri van der Linde 
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Vervolg JC Maassenprijs voor Henri van der Linde 

 

Henri van der Linde is het vijftiende lid vanuit ons dienstvak LO&Sport  

dat de eer te beurt viel om vereerd te worden met de JC Maasssen prijs.  

Zijn jarenlange werkzaamheden als teammanager van de Militaire Vijfkamp equipe  

lagen ten grondslag voor deze oeuvreprijs. 

 

Hieronder, kun je alles lezen over de JC Maassenprijs  

en de namen van de LO&Sporters die Henri voorgingen.  
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De ‘Pen’ van Nick Verhoeven  

Door Nick Verhoeven 

  

De Pen was al een paar afleveringen op de Veluwe en blijft daar nog even.  

Maar feitelijk is die ook weer terug bij de Militaire Vijfkampploeg  

(in de eerste drie afleveringen was die daar al via André Wijnberger, Peter 

Sturkenboom en Renate van der Hoek),  

maar en passant is die ook bij de komende Wereldspelen  

van China terecht gekomen.  

 

Lees hier een  interessant trainingstechnisch artikel over de  

opbouw naar het piekmoment van Nick Verhoeven. 
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Vervolg De ‘Pen’ van Nick Verhoeven  

Wat heb ik gedaan? 

 

In 2007 heb ik de keuringen gehad en mocht ik star-

ten in Oirschot op School-Zuid. Bestemd voor de 

Infanterie. Maar na wat oriëntatie had ik al snel door 

dat ik de Genie veel mooier vond. Daar ben ik dan 

ook geland. Ik heb de eerste periode bij 412PAGN 

doorgebracht. Na die functie wilde ik verder kijken 

en kwam ik bij 105 GNCIEWATERBOUW terecht. Hier 

heb ik verschillende functies gedraaid. Van schipper 

tot PLAVA.  

 

In 2016 kwam de kans voorbij om intern de oplei-

ding Sport & Bewegen te volgen, om zo naar de 

sport te kunnen verkassen en hier instructeur te 

worden. Deze kans heb ik met een aantal andere 

collega’s aangegrepen. En na een mooie stageperio-

de in Vught heb ik de KMS en VTO afgerond.  

Na deze lange rit zit het er eindelijk op en gaan we 

aan de slag in Ermelo. Om aan de slag te gaan met 

GNK en de KMS. 

 

In de tussentijd heb ik niet stil gezeten en heb ik in 

eigen tijd ook nog sport gerelateerde opleidingen 

gevolgd (zoals Fitness level A, B, Master, PT). Tij-

dens de DVD heb ik ook nog samen met Hennie 

Kennis een workshop mogen geven aan LO&S col-

lega’s omtrent bewegingsanalyses en hoe je dit kan 

gebruiken om preventief blessures te voorkomen of 

het lichaam juist te trainen. Dit was een mooie erva-

ring als toen nog niet militair sportinstructeur. 

Kersvers van de VTO1-LO&SS, net geland op de 

GSK Ermelo, kreeg ik de vraag van Rick Post of 

ik de pen over wilde nemen? “De Pen?” Ja, de 

pen, zei Rick. Na een piekfijne uitleg wilde ik 

deze pen natuurlijk wel overnemen. Om zo als 

nieuw lid van de organisatie mijzelf voor te 

stellen. Rick vroeg mij om hier ook in te schrij-

ven hoe ik mijzelf klaar stoom voor de Militaire 

Wereldspelen 2019 in China. Ik zal jullie in het 

kort meenemen in mijn voorbereiding. 

 

Waar kom ik vandaan? 

 

In 1989 op 12 November geboren in Boxtel (in het 

mooie, warme, gezellige Brabant). Hier heb ik mijn 

jeugd doorgebracht. Na een klein uitstapje richting 

Zuid-Holland toch weer terug gekomen in het fijne, 

warme Brabant.  

 

Na 26 jaar heb ik toch besloten om Gelderland wat 

beter proberen te gaan maken en in 2017 daarom 

daarheen verhuisd. Dit in het mooie, pittoreske dorp 

Wijchen. Van jongs af aan riep ik al graag militair te 

willen worden of profvoetballer. Van dat laatste was 

al snel bekend dat het niet ging lukken en ik beter 

was in de derde helft…….dus werd het toch militair. 
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Vervolg De ‘Pen’ van Nick Verhoeven  

Hoe ziet een week voor mij buiten de lesmo-

menten er dan over het algemeen uit? 

 

Elke week zal bestaan uit 3 tot 4 loopmomenten, 

waarvan 1 hiba, en elke drie weken een hardloop-

wedstrijd. Die ik als meetmoment gebruik om te kij-

ken hoe het ervoor staat. Twee a drie kracht trainin-

gen (waarin core, power en plyometrie in terug ko-

men), 1 a 2 zwemmomenten waarvan in de zomer-

periode 1 op de zwemhiba, 2 werp trainingen en 2 

schiettrainingen. Na elke +-3 weken las ik een her-

stel week in waarin omvang en intensiteit worden 

terug geschroefd.  

 

Hoe test en/of meet ik mijzelf gedurende het 

seizoen? 

 

Door een aantal hardloopwedstrijden in te plannen 

op 5 en 10 km, zowel cross als op de weg, wil ik kij-

ken of de progressie toeneemt qua conditie en snel-

heid. Elke 3 a 4 weken train ik toe naar zo’n wed-

strijd om te kijken of er een stijgende lijn in zit.  

 

Bij het team nemen we testen af zoals een lactaat 

test om ons omslagpunt te kunnen berekenen en zo 

nog specifieker te kunnen trainen. Dit gebeurt met 

de expertise van TGTF. Die ondersteunen ons met 

het afnemen van dit soort testen. Deze testen staan 

aan het begin van het seizoen gepland en kort voor 

de eerste kwalificatie wedstrijd. Zodat we weten of 

we verbeterd zijn.  

Ook mag ik mijzelf sinds 2016/2017 seizoen atleet 

noemen van het NL team Militaire Vijfkamp. (Er was 

dus toch iets wat ik redelijk kon i.p.v. voetballen.) 

Waarmee ik nu aan 2 WK’s heb deel mogen nemen 

en waarbij mooie resultaten geboekt zijn. Na een 

jaar eruit te zijn geweest i.v.m. KMS/VTO sta ik 

weer fris aan de start om nog 1 jaar te knallen rich-

ting de Wereldspelen Oktober 2019 in China.  

 

Hoe ga ik dit doen? 

 

Gedurende de KMS en VTO heb ik mijn basis probe-

ren groot te houden qua conditie, kracht trainingen 

en technieken. Dit zodat ik in 2019 Januari direct 

flink aan de bak kon om specifiek te gaan trainen. 

 

Ik heb voor mijzelf in December een plan uitgezet 

waarin ik een macro/meso/micro planning heb ge-

maakt. Hier heb ik testmomenten in gezet om te 

kijken of ik op het juiste niveau zit voor dat mo-

ment. Dit is een hele puzzel omdat je 5 onderdelen 

in elke week moet proppen. Prio’s stellen en thema’s 

per week wegzetten, waar de nadruk op gaat liggen 

voor die week, is wat ik doe. Kijken waar het meeste 

werk benodigd is. Hierbij gebruik ik ook expertises 

van andere collega’s die specialist zijn op een be-

paald gebied. Zo heb ik bijvoorbeeld een meso plan-

ning gemaakt met Raimond vd Boom op hardloop 

gebied. Die met zijn kennis en kunde mij hopelijk 

naar nog snellere tijden kan brengen. Door alles te 

noteren en terug te koppelen, probeer ik zo het ui-

terste uit dit seizoen te halen en boven mijzelf uit te 

stijgen. 
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Vervolg De ‘Pen’ van Nick Verhoeven  

Tijdens de trainingen met het team, die op vrijdag plaatsvinden (30 keer per jaar), worden we regelmatig getest 

op elk onderdeel en word de progressie bijgehouden en besproken met de trainers. Dit gebeurt door een onder-

linge competitie, op bijvoorbeeld werpen en schieten, waarbij een bokaal te winnen is. Elk onderdeel wordt regel-

matig ook officieel afgenomen als wedstrijd om zo de druk te simuleren/op te leggen en hierbij de progressie of 

misschien wel regressie vast te leggen. Je hebt 1 kans, 1 moment, dan moet het gebeuren! 

 

Melvin Laport en Oscar Prins houden alle bij en observeren waar we per individu de puntjes op de i moeten gaan 

zetten gedurende het seizoen. De twee grote testmomenten zullen dit jaar in Oostenrijk en Finland plaatsvinden 

om daar internationaal te strijden tegen andere landen. Hierbij moet de punteneis van 4750 punten behaald wor-

den om mee te mogen naar de Wereldspelen. Ook blijft een stijgende lijn hierbij van belang gedurende het sei-

zoen. Er is dus geen tijd om rustig aan te doen de komende periode. 

 

Hoe stel ik mijn proces bij en vul ik deze in? 

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van je trainingsweken en dit is altijd proppen en mogelijkheden 

zoeken. Er is door de trainers een algemeen trainingsplan opgesteld die je kan aanhouden. Maar hoe je het spe-

cifiek invult blijft voor jezelf. Met mijn achtergrond als PT’er daag ik mijzelf daarom graag uit en ben ik continu 

bezig met het bijstellen van trainingen en de invulling daarvan. Er gebeurt natuurlijk een hoop gedurende het 

jaar, dus het trainingsplan zal nooit helemaal vast staan. Gaat het even een periode minder, dan zal je moeten 

schakelen en je trainingen aanpassen waar nodig om heel te blijven en niet overtraind te raken voor de belang-

rijke momenten, zoals de Wereldspelen en kwalificatie wedstrijden. Voor en na werktijd zal je mij dan ook regel-

matig kunnen vinden in het krachthonk, op de HIBA, werplocatie, zwembad of waar dan ook. Dit om klaar te zijn 

voor die vijf momenten in Oktober in China.  

 

Al deze ervaringen, discipline, professionaliteit, kennis en kunde probeer ik ook in mijn lessen te stoppen om zo 

andere militairen beter te maken en fitter te krijgen. Niet alleen fysiek maar ook mentaal. Zoals de TSAC dit mooi 

verwoordt in de schil met Body & Mind. Niet alleen fysiek probeer ik anderen te helpen maar ook qua kennis. Ik 

vind het mooi anderen wat bij te brengen en wat te leren. In de sport ben je nooit uitgeleerd en sta je daarom 

gelukkig ook nooit stil.  

 

Tot slot 

 

Draag ik de pen over aan Sjoerd van Turnhout. Hij is nu een tijdje geland op zijn eerste functie als sport instruc-

teur en ben wel benieuwd hoe het hem afgaat, wat zijn ambities zijn bij de organisatie en of het is wat hij voor 

ogen had. 
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Skiopleiding in Kaprun 
Door Pierre Schoonen 

  Skicursus levert  

gecertificeerde  

ski-instructeurs op 

  

In het recent versche-

nen Landmacht maga-

zine konden we al le-

zen dat de focus van 

Defensie steeds meer 

verschuift richting de 

NAVO-oostgrens en 

het poolgebied. Koude-

re omstandigheden en 

dus ook meer aan-

dacht voor sportactivi-

teiten die winters ge-

richt zijn. De pas afge-

ronde Sk i -cursus 

waarover Pierre Schoo

-nen hier schrijft, komt 

dan ook zeer gelegen. 

https://magazines.defensie.nl/landmacht/2019/01/index
https://magazines.defensie.nl/landmacht/2019/01/index
http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Ski-opleiding-2019/
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Vervolg Skiopleiding in Kaprun 

In week drie was het dan eindelijk zover: de 

sneeuwweek van de NIVO 3 ski instructeursop-

leiding (die NskiV gecertificeerd beginnen). In 

november waren wij - Smi Niels, Smi Barry KCT 

en ik - samen met twaalf deelnemers (tien 

LO&Sportinstructeurs en tweemaal instruc-

teurs van het KCT) al begonnen met twee ver-

plichte opleidingsdagen in Nederland.  

 

Deze twee dagen stonden in het teken van lesgeven 

op een rollerbaan en bostelbaan en daar werden de 

deelnemers direct geconfronteerd met de vele theo-

rie binnen dit vakgebied. Centraal balans, Alpine ba-

lans, assenparallelliteit, kanthoek, stuurdruk en nog  

 

vele andere begrippen moesten nog een plekje krij-

gen bij de ski-instructeurs in spé. Maar iedereen was 

direct in het plaatje dat deze opleiding meer inhield 

dan alleen maar een beetje glijden op de latten. 

 

De sneeuwweek:  

 

Met lawine stuffe 4, alle waarschuwingen in de me-

dia over de extreme sneeuwval, zijn we week 03 

toch afgereisd naar Kaprun in Oostenrijk. Hier be-

stonden de dagen uit… skiën, skiën, skiën, theorie-

lessen in de avond, lesvoorbereidingen maken, les-

geven, bewegingsanalyses maken, leren voor het 

theorie examen, etc. Kortom, zeer lange en intensie-

ve dagen. 

 

Vanaf vrijdag stonden de eerste examens voor de 

boeg. Ten eerste op vrijdagavond het 2 uur durende 

theorie-examen over alles wat met het ski vak te 

maken heeft. Van bewegingsanalyses en het maken 

van een plan van aanpak t.a.v. techniekverbetering 

tot aan materiaalkennis, leerweg, lawinekunde, me-

thodische opbouw en sneeuwsportdidactiek kwamen 

tijdens dit examen langs. 

 

Gelukkig had een ieder goed geleerd en konden we 

dit examen afsluiten met hoge punten. Deze avond 

hebben ze ook kennis gemaakt met de Assessor 

Tjeerd Terpstra van de NskiV, die samen met ons 

het lesgeefexamen en eigenvaardigheid kwam exa-

mineren. 
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Vervolg Skiopleiding in Kaprun 

 

Door middel van loting heeft een ieder een specifiek thema gekregen voor de examen les. Hierbij moet je den-

ken aan lesthema’s zoals: verbeteren school parallel lange bochten met het accent op timing van de stokinzet. 

(Zie foto). Goed ingepakt i.v.m. de temperatuur van –21 graden zijn alle lessen op zaterdag afgerond. Helaas 

zijn 5 lessen onvoldoende beoordeeld en hebben we dit in de avond middels een reflectie gesprek per persoon 

teruggekoppeld! Nog 6 deelnemers waren in de race voor de NIVO 3 badge! 

 

Zondagochtend zijn we na nog 2 uur trainen om 11.00 het praktijkexamen gestart. Fantastisch om te zien dat bij 

een aantal deelnemers al het juiste samen kwam tijdens dit examen. Gevolg was dan ook dat we 4 deelnemers 

konden feliciteren met het hoogste nivo van deze opleiding… NSKIV SKILERAAR NIVO 03. 

 

De overige 6 hebben allen NIVO 02 positief afgerond waarbij enkele deelnemers wellicht na een herexamen 

alsnog NIVO 3 zullen behalen. 

 

Ik ben blij met het eindresultaat en ben er dan ook van overtuigd dat we een mooie kwaliteitsimpuls hebben 

kunnen geven binnen dit vakgebied! 
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Schoenendozenactie voor Mali 
Door sgt1 Youri 

 

 

 

 

 

Met de Mali express naar GAO  
 

De meest gehoorde opmerking op een afscheidsreceptie, is dat de uitzending  

de meest beklijvende ervaring was. Het zal over een jaartje of dertig dan ook  

geen verrassing zijn als Youri bij zijn afscheid zijn uitzending naar Mali aanhaalt  

als een van zijn hoogtepunten:  

het enthousiasme en de emotie spatten van dit verslag af. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Mali-schoenendozen/
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Vervolg Schoenendozenactie voor Mali 

Ik ben momenteel op uitzending in Mali (Camp Castor). En ik moet zeggen: Als sportinstructeur heb-

ben we hier een hele mooie functie. Iedereen is erg gemotiveerd om te sporten, hierdoor is de animo 

dan ook erg groot voor de lessen en evenementen die je organiseert. Naast de sportactiviteiten die je 

organiseert heb je de mogelijkheid om met de eenheid op patrouille mee te gaan. Enerzijds voor de 

beeldvorming, maar ook om daadwerkelijk iets toe te voegen.  

In het kader daarvan heeft mijn voorganger (Daniel) een super mooi project opgestart. Hij heeft samen met Mat-

thijs, die hier als Marechaussee werkzaam was, via twee scholen in Nederland schoenendozen ingezameld met 

daarin diverse schoolmaterialen voor lokale scholen hier in Mali. Omdat het project zo’n groot succes werd, wis-

ten ze in Eindhoven niet zo goed wat ze moesten doen met de vele schoenendozen die binnen kwamen 

(meerdere Unipack / palletboxen vol). Hierdoor hebben de schoenendozen een aantal maanden op Eindhoven 

gestaan en was Daniel helaas niet meer in staat om de schoolspullen zelf af te geven bij de scholen hier in Mali.  

 

 

Toen ik hier arriveerde voor mijn rotatie waren de schoenendozen inmiddels binnen gekomen en ben ik samen 

met lokale werknemers en collega’s van IO (Information Operations) de schoenendozen gaan openen, en hebben 

we de inhoud ervan gesorteerd en klaargemaakt voor vertrek naar de scholen.  



WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 17            Zandloper 

Vervolg Schoenendozenactie voor Mali 

Met als klap op de vuurpijl het overhandigen van de 

vele schoolspullen vanuit Nederland. Ik vind het 

moeilijk om te beschrijven hoe voor ons ‘kleine ding-

en’ hier enorm worden gewaardeerd en zinvol zijn!  

 

Met deze prachtige actie van Daniel en Matthijs heb-

ben ze echt bijgedragen aan een iets beter/ fijner be-

staan voor de kinderen hier in Mali.  

 

Ik ben dankbaar dat ik hier ook mijn steentje aan bij 

heb mogen dragen. En daarnaast hebben we hiermee 

weer laten zien dat de LO&Sportorganisatie overal ter 

wereld inzetbaar is! 

Op dinsdag 5 maart was het eindelijk zover, de eerste 

patrouille met schoolspullen ging de poort uit naar de 

school in Djebok (dit ligt zo’n 30km ten oosten van 

Gao). Het plan was om bij aankomst op de school 

eerst een ‘sportles’ te organiseren voor de kinderen 

en daarna de schoolspullen te overhandigen aan de 

schooldirecteur. Zo gezegd, zo gedaan! Alles is verlo-

pen zoals gepland en wat was het een top dag!  

 

Het was geweldig om te zien hoeveel plezier de kinde-

ren hadden tijdens de sportactiviteit, het was echt 

een moment voor ze om samen plezier te hebben en 

de dagelijkse problemen even te vergeten.  
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In Memoriam 
Door Leo Sannen 



 

In Memoriam Tiny van Kuijk  

 

Tiny van Kuijk is op 28 april 2019 overleden in Zwitserland, waar hij na zijn FLO woonde. Tiny is binnen de 

LO&Sportorganisatie vooral bekend als een militaire top 5-kamper. Zijn militaire sportcarrière start in 1975 

als hij met een groep dienstplichtigen nationaal militair kampioen ZMV wordt. (Zware Militaire Vaardighe-

den, een vaardigheidsproef afgeleid van de Militaire VijfKamp (MVK).) 

 

Enkele hoogtepunten van Tiny: 

Van 1975 tot 1984 was hij lid van de nationale militaire ploeg MVK.  

1979 4e op de CISM wereldkampioenschappen Noorwegen. 

1983, 5e op de CISm wereldkampioenschappen Denemarken. 

Van 1976 t/m 1985 10 jaar lang KL ZMV kampioen. 

1980 was hij de 1e LO&Sporter die de J.C Maassen prijs in ontvangst heeft mogen nemen.  

1984 heeft hij afscheid genomen van de MVK tijdens de CISM kampioenschappen in NL. 

 

Hij was een “trainingsbeest”, kon ongelooflijk afzien, MVK was zijn passie. 

 

Zijn militaire loopbaan start op de KMS, waarna hij in 1974 geplaatst wordt bij de infanterie. In 1979 wordt 

hij, in klas DF79, omgeschoold tot LO&Sportinstructeur.  

 

Samen met Theo Vonk, Rob Jansen, Jan Hermans, Sjors Röttger en Leo Sannen volgt hij deze opleiding. 

Deze groep LO&Sport collega’s blijkt een hecht vriendenteam geworden. Op toerbeurt zijn zij gastheer voor 

elkaar, de eerste LO&Sport kwaliteitskring, onder toeziend oog van Rob Zimmermann.  

 

Tiny was de man van de details, zijn sportbureau zag er altijd zeer verzorgd uit. Als echte doener was het 

werken met computers niet zijn sterkste kant, hij had vele andere kwaliteiten, oog voor zaken die in de 

moderne bedrijfsvoering soms vergeten worden.  

 

Jarenlang heeft deze groep elkaar opgezocht op de werklocaties, sterkte/zwakte punten werden uitgewis-

seld en besproken. Ook na het FLO is deze traditie in stand gehouden.  

 

De gespreksonderwerpen veranderden wel.  

 

Na de SM-opleiding werd hij hoofdinstructeur op meerdere locaties, waaronder BLK Vught. Later is hij hfd 

LO&Sport instructiegroep geweest op de KWII kazerne in Tilburg, op Kamp Holterhoek en Nieuw Milligen, 

zijn laatste functie  was HID LO&Sportorg van 2005 tot okt 2007 (FLO).  

 

Tiny, geboren in Vlijmen in een groot gezin, speelde viool, had een persoonlijke kijk op de dingen. Vanaf 

1998 maakt hij psychisch een paar zware periodes mee. Ronald Gits en Theo Vonk hebben hem in deze 

periodes geweldig bijgestaan. Theo was tot op het laatst zijn steun en toeverlaat.  

 

Tiny is vader van twee mooie dochters, had een eigen netwerk opgebouwd in Zwitserland waar hij samen 

met zijn vriendin woonde. Hij gaf voetbaltraining aan jeugd, deed vrijwilligerswerk, en gaf nog tennisles.  

 

In 2017 heeft de DF79 klas Tiny opgezocht in Zwitserland, zie de link voor een korte video-impressie  

https://www.youtube.com/watch?v=Hxl899pHi5E 

 

Helaas is deze mooie speciale collega en vriend van ons heen gegaan.  

 

Tiny rust zacht, weet dat we je nooit zullen vergeten.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Hxl899pHi5E
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Ausbildung Fachsportleiter Skitouren 
Door Marco Althuizen 

   

De vakverdieping van onze LO&Sportinstructeurs kent letterlijk geen grenzen:  

een aantal opleidingen worden gevolgd in het buitenland.  

Zoals de opleiding (ausbildung) tot Fachsportleiter Skitouren,  

die Marco Althuizen in de afgelopen periode volgde in Sonthofen,  

een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren.  

Dat dit mooie vakantie-achtige foto's oplevert maar niks minder  

is dan een loodzware opleiding, blijkt goed uit dit artikel van Marco. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Fachsportleiter-Marco/
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Vervolg Ausbildung Fachsportleiter Skitouren 

Eind december nam Aooi Pierre Schoonen con-

tact met mij op of ik interesse had om deel te 

nemen aan de opleiding Fachsportleiter Skitou-

ren te Sonthofen. Hier hoefde ik niet lang over 

na te denken en mijn antwoord was: “wanneer 

gaan we?” 

Sedert twintig jaren heeft geen enkele 

Nederlandse sportinstructeur meer een 

opleiding gevolg op de Sportschule der 

Deutsche Bundeswehr te Sonthofen. Op 

deze sportschool worden o.a. de opleidin-

gen Ubungsleiter, Fussballeiter, Fach-

sportleiter ski –alpin en ski-Nordisch, Fit-

nessleiter en uiteraard de koningsoplei-

ding FACHSPORTLEITER SKITOUREN ge-

geven.  

 

Eenentwintig jaar geleden gingen Pierre 

Schoonen, Muuk Harmsen en nog wat 

andere collega’s als eerste naar de oplei-

ding Fachsportleiter Ski Nordisch. 

 

Negentien jaar geleden gingen Hennie 

Huijbregts & Hans van Leeuwen als eerste 

naar de opleiding Fachsportleiter skitou-

ren en waren daarbij ook gelijk de laatste 

Nederlanders die een opleiding volgden 

bij de Deutsche Sportschule. 

 

Op maandag 11 februari vertrekken Pierre 

en ik richting Sonthofen om ons aldaar op 

de kazerne te melden. 

 

Na kennismaking met de HID is het spul-

len inruimen op onze gezamenlijke kamer 

en ‘preppen’ voor de volgende dag! De 

volgende dag leerden we onze opleiders 

kennen: 1 x staatlich skitouren fuhrer en 

DSV opleider / 1 x HBF met staatliche 

bevoegdheid en 1 x staatlich skigids! Een 

mooie mix met ervaring dus! 

 

De eerste dag stond in het teken van de 

intest: 500 hoogtemeters binnen 50min 

met een rugzak van tien kg, om gelijk 

daarna een minimaal 40 graden hang, off-

piste afdaling te skiën. (Vloeiende boch-

ten, maximale radius 3m en vallen was 

uit den boze!) 

 

Na een warrige start, Pierre en ik dachten 

namelijk dat we allen individueel zouden 

lopen, ging het gelijk volle bak voor-
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Vervolg Ausbildung Fachsportleiter Skitouren 

waarts en moest je maar in de buurt blijven van de 

instructeur (500hm in 44 minuten dus…) Uiteindelijk 

gingen we aan het eind van de intest deels voldaan 

terug naar de kazerne. Dag 2 moest namelijk onze 

SME SKI (lees: Pierre) nogmaals skiën i.v.m. een sim-

pele val! Maar gelukkig was toen echt de eerste hin-

dernis genomen voor ons, helaas  vielen er toch nog 2 

collega’s af. 

 

De volgende drie opleidingsweken werden gevuld met 

overdag touren maken met gemiddeld 800 tot 1400 

hm per dag verdeeld over gemiddelde afstanden tus-

sen de 16 en 22 km. Hierbij moesten wij continue 

analyses maken van de omstandigheden en zo risico-

management toepassen bij het stijgen en het dalen in 

dit terrein.  

 

Vragen als: wat vertelt het Lawinelagerbericht mij? 

wat is de hangsteilheid? welke expositie is de hang? is 

dit gunstig of juist ongunstig? wat zie ik in het terrein 

dat van invloed is (windtekens, eerdere lawine’s, etc) 

klopt mijn analyse of moet ik nog een extra test 

(kleine blokkentest) doen? als ik die test doe, wat zie 

ik dan en wat zegt mij dat over het sneeuwdek? wel-

ke veiligheids-/voorzorgsmaatregelen en keuzes ga ik 

uiteindelijk nemen en maken? Etc., etc., etc. 

 

Het einde van elke middag moest er door 1 deelne-

mer een presentatie gegeven worden (die je zelf moet 

voorbereiden) over alle thema’s welke bij het organi-

seren en fuhren van skitouren horen. 

Analyse lawinelagerbericht, herkennen van windte-

kens, analyse & proces van het sneeuwprofiel, hoe 

werkt de lawinepieper, organisatie & zoeken van lawi-

ne slachtoffer, Alpine gevaren, etc, etc. 

 

Onze avonden vulden we om het Bayerisch Duits/

Oostenrijks  te vertalen voor Pierre haha, uiteraard 

onze boekwerken doornemen en te netwerken met 

onze Duitse kameraden. 

 

In de final week kregen elke dag 3 personen de dag 

van te voren een aantal toppen op de kaart aangege-

ven die ze moesten aandoen in hun examentour. Dit 

betekende dat je van begin (dus ook een briefing, 

vervoer en route heen en terug) tot einde compleet 

moest voorbereiden. 

 

Echter, het ging op de dag dat je je examen tour had 

altijd weer anders! De instructeurs speelden in op de 

“omstandigheden” en je kreeg daardoor altijd weer 

een ander tussen- of eindpunt. Maximaal improvise-

ren, opnieuw oriënteren en analyseren van het geheel 

dus. 

 

Het examen bestond uit drie onderdelen die weer elk 

uit tien sub-onderdelen bestonden: 

 

Een korte Lehrprobe (10min – 20 min).  

Aan het begin van de opleiding kregen we een lijst 

met 20 onderdelen (bv: sneeuwdek analyse, terrein 

oriëntatie, organisatie lawine zoekactie, etc) waarin je 
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Vervolg Ausbildung Fachsportleiter Skitouren 

moest kunnen lesgeven. Hiervan 

werd er een voor jou gekozen en 

moest je ter plaatse de medecur-

sisten in kunnen unterrichten 

(scholen). 

 

Fuhrings technieken en vaardighe-

den, skivaardigheid en skitour risi-

comanagement met alle mogelijke 

keuzes. 

 

Kies je het juiste spoor (buit je het 

terrein uit) zodat de deelnemers 

zo min mogelijk moeten kick-

kehre of hun stijghulp moeten ge-

bruiken? Kies je een veilig spoor, 

dus bv. niet in een rinne (geul) 

omhoog, niet onder een hang 

door, kijk je vooruit, stel je je je-

zelf tussenpunten in het terrein , 

zie je de gevaren, heb je continu 

oog voor weer, terrein en je 

groep?! 

 

Voor het naar terrein skiën gold 

dat men je beoordeelde op de 

keuze van het juiste spoor (juist in 

de zon of juist in de schaduw-

kant), wat zijn je stoplocaties, sta 

je daar wel veilig met de groep of 

juist alleen, geef je een corridor 

aan en hoe is je eigen skivaardig-

heid m.b.t. centraal balans, 

kracht, radius als fuhrer?! 

 

Het fuhren/gidsen. Ben je aanwe-

zig, heb je oog voor de deelnemer, 

informeer je voldoende? 

Hoe is je oriëntatie vermogen, kan 

je beargumenteren waarom je wel 

of niet een bepaalde hang in gaat? 

Maak je de juiste analyse van 

sneeuwdek, het interpreteren van 

het lawinelagerbericht, hanteer je 

de snowcard juist, meten van 

hangsteilheid d.m.v. verschillende 

methodes, etc etc. 
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Kortom: beoordelen, proces denken, beoordelen, proces denken, beoordelen, und so weiter den ganzen tag. 

 

Op vrijdag 1 maart sloten we de opleiding succesvol af en is onze LO&Sportorganisatie 2 x een Fachsportleiter 

SKITOUREN rijker (helaas haalden nog 2 kameraden hun examen niet). 

 

Wat mag je als Fachsportleiter skitour nu: 

 

De skitourleiter mag skitouren plannen en gidsen met militairen, off-piste tot en met het middelgebergte (1800-

2200 hm). Hierbij zijn er geen restricties t.a.v. Lawine lagerbericht. 

 

De Fachsportleiter skitouren mag geen skitouren gidsen in het hooggebergte en op gletjers.  

 

Hiervoor is er een weiterbildung nodig van de DSV. 

 

We hebben goede afspraken kunnen maken met de Commandant van de Sportschule en indien gewenst zullen 

de volgende Holländische Kameraden met open armen worden ontvangen voor zowel de ski-Nordisch als de Ski-

tour opleiding. (Blijkbaar hebben we een goede indruk achtergelaten?!)  

 

Pierre Schoonen (SME Ski Alpine / Skitour) zal hieromtrent nog een verslag, met mogelijke aanbevelingen, 

schrijven naar de Staf! 

 

Deze opleiding was en is zeker een meerwaarde voor zowel de LO&Sportorganisatie, O&Tgrp Bad Reichenhall en 

onszelf. Ondanks dat wij vooraf kennis en kunde hadden, hebben we beide door de verdieping weer nieuwe en 

andere zaken geleerd binnen het complexe vakgebied. 

 

Als laatste wil ik Pierre bedanken voor de mogelijkheid om deel te mogen nemen aan deze interessante, fantasti-

sche opleiding en zijn kameraadschap. 

 

Mis nog elke ochtend het bakje koffie dat je voor me klaar maakte! 
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Interview met DTCS-PROJO Marnix de Jong  

 

Alle LO&Sportgroepen van de KL zijn in de afgelopen 

maanden bezocht door Ron Kaag en Marnix de Jong, 

om te inventariseren welke hardware er geleverd moet 

worden om de sportgroepen in ‘the cloud’ te kunnen 

laten werken met diverse soft- en hardware van fitness

-gigant Technogym en Garmin (smartwatches). Vanwe-

ge de grote functionele impact die hij heeft op het na-

bije reilen en zeilen van de werkvloer, is het dan ook de 

hoogste tijd om Marnix hier uitgebreid voor te stellen 

aan al onze vrienden van het dienstvak LO&Sport. 

Interview met DTCS-PROJO Marnix de Jong  

Door de redactieraad 
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Vervolg Interview met DTCS-PROJO Marnix de Jong  

 

INTERVIEW MARNIX DE JONG 

 

PROJECTLEIDER DEFENSE COACHING &  

TRAINING SYSTEM (DTCS) 

 

 

Alle LO&Sportgroepen van de KL zijn in de af-

gelopen maanden bezocht door Ron Kaag en 

Marnix de Jong, om te inventariseren welke 

hardware er geleverd moet worden om de 

sportgroepen in ‘the cloud’ te kunnen laten 

werken met diverse soft- en hardware van fit-

ness-gigant Technogym en Garmin 

(smartwatches). Vanwege de grote functionele 

impact die hij heeft op het nabije reilen en zei-

len van de werkvloer, is het dan ook de hoog-

ste tijd om Marnix uitgebreid voor te stellen 

aan al onze vrienden van het dienstvak 

LO&Sport. 

 

Marnix, hoe ben jij voor de functie van project-

leider Professioneel Trainen in beeld gekomen? 

Kun je voor niet-ingewijden jouw functie be-

schrijven op hoofdlijnen? Vind je de complexi-

teit van jouw functie wel goed ingeschaald, er 

vanuit gaande dat je functionele contacten on-

derhoudt tot op het niveau van generaal? 

 

“Het DTCS is eigenlijk voortgekomen uit de vervan-

ging van alle fitness apparatuur van defensie, welke 

5 jaar geleden heeft plaats gevonden. Vanuit mijn 

toenmalige functie heb ik dit vervangingsproject 

krijgsmacht breed uitgerold en daarin al aan de 

voorkant de keuze gemaakt om de fitnessapparatuur 

te laten uitrusten met apparatuur voor een evt. toe-

komstig digitaal begeleidingssysteem. In de loop van 

de jaren heb ik samen met de LO&Sportorganisatie 

en de sport POC van de andere OPCO’s de behoefte 

concreter gemaakt en vertaald in een aantal pilots. 

Hieruit is het huidige DTCS voortgekomen en dit 

heeft eind 2018 geresulteerd in een geformaliseerde 

behoeftestelling met een PROJO DTCS om de imple-

mentatie binnen CLAS te begeleiden. Binnen het 

project heb je te maken met afstemming tussen zo-

wel de opdrachtgever CLAS en de uitvoerende orga-

nisaties zoals JIVC, staf CLAS en LO&Sport-

organisatie om gezamenlijk tot een zo concreet mo-

gelijk bruikbaar systeem te komen. De complexiteit 

heeft dus te maken met het synchroniseren van de-

ze verschillende spelers om tot een eenduidig resul-

taat te komen dat is afgestemd met de eindgebrui-

ker: de LO&Sportorganisatie.” 
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Vervolg Interview met DTCS-PROJO Marnix de Jong  

 

Hoe heb jij de benodigde  ICT-kennis voor deze 

functie opgedaan?  

 

“De kennis mbt ICT heb ik altijd al gehad vanuit in-

trinsieke geïnteresseerdheid en door het gewoon te 

doen. Binnen mijn functie moet je wel weten hoe de 

opbouw van het systeem is maar je hoeft inhoudelijk 

niet alles te weten. Ik ben niet opgeleid als program-

meur, maar ik weet wel de juiste mensen te koppe-

len om een uiteindelijk resultaat te bewerkstelligen 

binnen de gestelde randvoorwaarden.” 

 

Gezien de ICT-relatie met sport: maak jij zelf 

gebruik van digitale ondersteuning voor je trai-

ningen? En als we het daar over hebben, hoe 

sportief ben je eigenlijk? 

 

Ik maak al sinds 1995 gebruik van ICT ondersteu-

nende sport systemen en ben begonnen met de 

toenmalige Polar X-trainer met bijbehorende softwa-

re op Windows 95 en gebruik op dit moment de hui-

dige combinatie tussen het Garmin sporthorloge en 

het Mywellnes systeem. Ik sport zelf 3 tot 4 keer per 

week en train rond de wedstrijd afstand van 10km 

wat dus inhoudt dat ik altijd tussen de 8 – 15 km 

hardloop per training, gemiddeld 40km per week. 

Verder fiets ik gemiddeld 2x per week met de race-

fiets richting de KHK Utrecht vanuit mijn huisadres 

in A’foort. Ik loop 3 verschillende 10km wedstrijden 

per jaar waarvan een in het voorjaar, zomer en het 

najaar.” 

In een meeting met Garmin en Technogym is 

persoonlijk ervaren hoe goed jouw technisch 

Engels is, zowel schriftelijk als mondeling. 

Waar heb jij die expertise opgedaan?  

 

“Mijn technisch Engels en schriftelijk communiceren 

heb ik opgedaan bij mijn vooropleidingen en ver-

schillende uitzendingen die voor mij altijd in een in-

ternationaal gezelschap zijn geweest. Maar om nu te 

zeggen dat ik goed Engels kan……ik kan me wel goed 

redden in het Engels.” 

 

Wat zie jij als de grootste bottleneck die dit 

project zou kunnen tackelen of ernstig vertra-

gen? 

 

“Op dit moment zijn we nog aan het zoeken naar 

een juiste vertaling van wat vanuit de AVG mag wor-

den gebruikt binnen het platform en hoe je de priva-

cy borgt van de werknemer. De AVG is op dit mo-

ment dus voorlopig nog iets waarmee ik aan het 

worstelen ben, over welke belangen er zijn vanuit 

verschillende spelers en hoe we deze vertalen rich-

ting een bruikbare oplossing binnen het DTCS. Het is 

in elk geval altijd een uitkomst tussen compromissen 

van wat mag, wat kan en wat werkzaam is.. “ 
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Bovenstaande vijf vragen waren volledig ICT 

gericht. De redactie is ook benieuwd naar de 

kloof of link tussen ICT ontwikkelingen in com-

binatie met behoeftes op de werkvloer, toepas-

baarheid in de praktijk, getoetst aan de huidige 

trainingsleer. 

 

“Binnen het project wordt een afstemming gezocht 

met het Expertisecentrum van de LO&Sport-

organisatie middels een vast POC (Bart Steenge), 

om zodoende de juiste vertaalslag te maken van het 

DTCS naar de LO&Sportorganisatie en ook een werk-

zaam systeem te creëren wat aansluit bij de behoef-

te. Hierdoor garanderen we ook een aansluiting bij 

de huidige doctrine van de LO&Sportorganisatie en 

zijn de lessen in de Defense Training Library (DTL) 

geschreven en gemaakt door de lo&s organisatie.” 

 

Het is duidelijk dat het DTCS draait om de mili-

tair met digitale informatie te ondersteunen bij 

het trainen voor zijn fysieke en mentale fitheid. 

Welke parameters geschikt zijn om die 

(fitheids-)informatie te leveren is een cruciale 

vraag. Waar is (voorlopig) voor gekozen?  

“Het DTCS en het verzamelen van biometri-

sche data gaat uit van wat we mogen verza-

melen van een werknemer conform de AVG 

wetgeving en wat je minimaal nodig hebt een 

om training te kunnen beoordelen. Voorlopig 

ontvangen we vanuit drie systemen data;  

 

1. Indoor fitness apparatuur ( DISTANCE, 

CALORIES, TIME, MOVES, HEARTRATE, 

TYPE OF EXERCISE, REPS, SETS, KG, 

RANGE OF MOTION) 

2. Outdoor apparatuur (TYPE OF ACTIV-

ITY, TOTAL TIME, TOTAL DISTANCE, 

SPEED, ELIVATION, HEARTRATE, 

CALORIES) 

3. Biometrics weegschaal (Weight, BMI, 

Fat mass, Fat free mass) 

 

Op basis van de bovengenoemde gegevens 

kun je zowel de training beoordelen op in-

houd, en het resultaat zien vanuit de biome-

trische weegschaal gekoppeld aan een trai-

ningsplan vanuit de Defense Training Library 

(DTL).” 

 

Als DMO voor externe leveranciers kiest, 

op welke wijze wordt bewaakt dat De-

fensie zijn onafhankelijkheid houdt. Zijn 

de problemen rond privacy van de infor-

matie al opgelost?  

 

“De aanbesteding van het DTCS is op dit mo-

ment aan de gang en er wordt een leveran-

cier uitgekozen die voldoet aan het door ons 

gestelde pakket van eisen. Binnen het DTCS 

hebben we te maken met het verzamelen 

van zogenaamde bijzondere persoonsgege-

vens van werknemers volgens de AVG.  

 

Daardoor is het DTCS aangepast om geheel 

te voldoen aan de door de AVG gestelde ei-

sen conform privacy. Tijdens het ontwikkelen 

van het DTCS is dus privacy by default en 

privacy by design vanaf het begin meegeno-

men in het uiteindelijke ontwerp. En heeft de 

werknemer regie over zijn eigen persoonsge-

gevens met wat hij wil delen en met wie.” 
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25 jaar Zandloper  
Door Ron Gits: Jungle Warfare Course 

  

 

25 jaar Zandloper: Topartikel Jungle Warfare Course 

 

 

We vieren nog steeds het 25-jarige jubileum van die geweldige Zandloper.  

Alle voormalige hoofdredacteuren krijgen de kans om hun topartikel  

nog eens terug te zien in het moderne tijdperk van een website.  

Met Ron Gits, de eerste echte hoofdredacteur voordat Rob Jansen langdurig  

het redactiebewind voerde, keren we terug naar een artikel van Jan Maree  
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Michiel, vertel eerst eens iets over jezelf 

 

“Ik ben 33 jaar en woon in Rotterdam. Mijn grootste 

hobby is het lopen van survivalruns. Vanaf augustus 

2009 ben ik geplaatst op de Oranjekazerne en heb in 

januari van dit jaar de VAKOL met succes doorlopen. 

Sinds 1997 ben ik werkzaam bij de Landmacht. Ik 

ben begonnen als sergeant bij 41 Herstelcompagnie 

in Seedorf en heb daar van 1998 tot 2004 met veel 

plezier gewerkt. 

 

In die tijd werd ik in de gelegenheid gesteld om 

deeltijd CIOS te volgen en heb toen gesolliciteerd 

voor de functie van LO&Sportinstructeur. In 2005 

heb ik de VTO-1 afgerond en ben toen begonnen op 

de LO&Sportgroep RvS in Oirschot bij het cluster 42 

BLJ. Onlangs ben ik bevorderd tot sergeant-majoor.  

 

Ik heb nu de functie van Hoofdinstructeur van 12e 

Infanteriebataljon Luchtmobiel (LMB), een baan met 

veel uitdagingen!” 

 

Smi Michiel Twigt van de LO&Sportgroep Oran-

jekazerne heeft van 28 februari tot en met 9 

april deelgenomen aan de Jungle Warfare cour-

se in Suriname. Hij is daarmee één van de vier 

LO&Sportinstructeurs in onze organisatie, die 

bekend is met de fysieke en mentale belasting 

van deze cursus. Smi Niek van Gils, sgt1 Ger-

win Bregman en sgt1 Marcel van Panhuis gin-

gen hem voor. Laatst genoemde heeft ook de 

Jungle instructor course in Belize doorlopen. 

Vanwege deze unieke en nuttige ervaring be-

sloot ik Michiel het hemd van het lijf te vragen. 
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Waarom viel de keus op jou? 

 

Aangezien het een lange en dure cursus is, is het de 

bedoeling dat de LO&Sportgroep zo lang mogelijk 

kan profiteren van deze expertise. Ik ben hier net 

geplaatst en zal hier nog minimaal drie jaar werken. 

De LO&Sportgroep heeft dus optimaal profijt van de 

ervaringen die ik heb opgedaan. Daarnaast had ik 

me bij kap Rob Jansen, C-LO&Sportgroep Oranjeka-

zerne, vrijwillig opgegeven om deze cursus te mogen 

volgen en voldeed ik aan de fysieke eisen.” 

 

Wat waren de eisen voor deelname? 

 

“Om aan de cursus te mogen deelnemen, moet je 

voldoen aan de fysieke intest, die wordt afgenomen 

door de LO&Sportgroep Oranjekazerne. Deze test 

meet de zwemvaardigheid, het algemene kracht- en 

uithoudingsvermogen en de marsvaardigheid. Bij de 

zwemtest moet je aaneengesloten en gekleed in 

overall 15 meter onder water zwemmen, 25 meter 

met wapen zwemmen, pop opduiken en een collega 

in kopgreep 20 meter vervoeren.  

 

Daarnaast moet je voldoen aan een op Engelse leest 

geschoeide conditieproef (DCP): 44 push-ups, 50 sit-

ups, 4 pull-ups en een 2 miles-run (2,4 kilometer) in 

10 minuten en 30 seconden. Tenslotte moet je met 

25 kilogram bepakking 12 kilometer verplaatsen in 

maximaal 2 uur. 

Waarom gaat een LO&Sportinstructeur naar de 

Jungle Warfare Course? 

 

“Vanwege de taakstelling van 11 Luchtmobiel (initial 

entry in alle gebieden) is een aantal specialismen 

verdeeld over de compagnieën van de drie infante-

riebataljons, te weten; Para-, OBT- en Junglespecia-

lisme. Twee compagnieën dienen ‘junglegetraind’ te 

zijn. Dit betekent dat jaarlijks een organiek peloton 

wordt opgeleid in Suriname in de zogenaamde Jun-

gle Warfare Course. 

 

Dit peloton krijgt zes maanden voor aanvang van de 

cursus te horen dat het is aangewezen voor de oplei-

ding en volgt dan een specifiek LO-programma ter 

voorbereiding op deze cursus. Om een peloton fysiek 

en mentaal goed voor te bereiden op deze zware 

cursus, is het noodzakelijk om een goed beeld te 

hebben van deze cursus. Binnen de LO&Sportgroep 

Oranjekazerne moet dus de specifieke kennis hier-

van gewaarborgd  blijven. 11 LMB reserveert daar-

om een plaats voor een LO&Sportinstructeur op deze 

cursus. En zo mocht ik met de A-cie van 12 Infante-

riebataljon LMB mee naar Suriname. 

 

Met de opgedane ervaringen ben ik in staat om een 

goed LO&FT-document te maken, dat we in de toe-

komst kunnen gebruiken voor de jaarlijkse voorbe-

reidingen voor het peloton dat de cursus gaat vol-

gen.” 
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Daarna zaten we 22 dagen aaneengesloten (zonder 

weekendbreak) in de jungle. Van ’s morgens zeven 

tot ’s middags vijf werden theorie- en praktijklessen 

gegeven, waarna we steeds terugkeerden in het ba-

siskamp voor de overnachting. 

 

Dit basiskamp bestond uit een aantal hangmatten en 

latrines. We moesten ons wassen in een sloot vlakbij 

het kamp. Het eten bestond uit 24 uurrantsoenen en 

‘Struijk-zakken’, die je in heet water moest opwar-

men. 

 

De tweede week van deze periode was een overle-

vingsweek, waarin we ons vijf dagen zonder logistie-

ke ondersteuning moesten redden. Na deze periode 

brak de weekendbreak in Paramaribo (ongeveer een 

uur rijden) aan. We verbleven daar in een hotel en 

genoten van het ‘luxe’ leven: douchen, lekker eten 

en een biertje. 

 

Na deze weekendbreak was het tijd voor de eindoe-

fening die anderhalve week duurde. In vijandelijk 

gebied kregen we steeds tactische opdrachten, zoals 

het leggen van een hinderlaag, objectverkenning en 

een aanval op een kamp. 

 

We hadden weinig rust, waren permanent gecamou-

fleerd en hadden geen mogelijkheden voor persoon-

lijke hygiëne. Bijkomend voordeel was dat je relatief 

weinig last had van insecten, omdat je zo stonk. In 

de jungle geldt: hoe schoner 

je bent, des te groter de aantrekkingskracht voor 

insecten is. Wel was er voldoende slaaptijd omdat de 

duisternis vanaf vijf uur (snel) inviel. 

 

We mochten geen onderkomens maken omdat we te 

dicht op de vijand zaten en sliepen op de grond te-

gen je rugzak, gezellig tussen de beesten. In de jun-

gle is het onmogelijk om ’s nachts op te treden van-

wege de dichtbegroeide omgeving en de gevaren 

(dieren, water/moeras en vijand). We mochten niet 

koken en kregen koud eten in aluminium zakken 

opgevoerd. Het bereiden van eten maakt geen on-

derdeel uit van het tactisch optreden. In de jungle 

zit je dicht op de vijand en moet je dus extra waak-

zaam zijn met licht, vuur, geluid en vooral geur. 

 

Naast de fysieke intest heb ik in de voorbereidings-

periode mijn vaccinaties gehad (malaria, hepatitis en 

gele koorts), is mijn kleding geïmpregneerd, heb ik 

met het peloton de infanteriedrill getraind, heb ik 

mijn persoonlijk wapen ingeschoten en ben ik gedu-

rende zes maanden de vaste LO&Sportinstructeur 

van de A-cie geweest (integratie).” 

 

Vertel eens iets over de cursus? 

 

De cursus duurde zes weken en betrof een militaire 

opleiding voor eenheden (niveau 3) waarin het tac-

tisch optreden in de jungle centraal stond. De be-

langrijkste onderwerpen waren: tactische infanterie-

drill, schietoefeningen met scherp, infanteriedrill 

vanuit boten, oriënteren overleven, rivercrossing, 

verkennen van objecten en het leggen van hinderla-

gen. 

 

Onze groep bestond uit 30 personen LMB en 30 per-

sonen van het Korps Mariniers in de rang van sld/

marn tot elnt (PC). Ik fungeerde gewoon als groeps-

lid en had geen kaderfunctie in verband met gebrek 

aan infanterie-ervaring. De ondersteuningsgroep 

bestond uit 60 man: chauffeurs, instructeurs, ge-

neeskundige ondersteuning, bootgroep, communica-

tie en vaste kampstaf. 

 

In de eerste week werd er gestart met theorie. Deze 

week vond plaats in barakken van het Surinaamse 

leger. Hierbij was het van belang dat je zelf goede 

aanteken ingen maakte  in je  boek je 

‘pienter’ (watervast papier). Deze had je in de rest 

van de cursus hard nodig. 
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Voor en na de eindoefeningen kregen we ook theorietoetsen, waarop je werd beoordeeld. De cursus werd afge-

sloten met een diploma-uitreiking. Helaas werden vijf man tussentijds ontheven van de cursus: vier van hen op 

grond van een blessure en eentje vanwege onvoldoende motivatie.” 

 

Wat waren de belangrijkste fysieke problemen die je tijdens de cursus hebt ervaren? 

 

Door het klimaat werd er fysiek veel van je gevraagd. Het was ongeveer 30 graden en een luchtvochtigheid van 

90 procent. Dagelijks was er zware regenval tussen vier en zeven uur. Door de hoge luchtvochtigheid koelt je 

lichaam niet af omdat je zweet niet verdampt en wordt alles klam. Veel verplaatsingen gingen door water en 

moeras heen. Dit is zwaar voor je beenspieren. Ook gaan kleine wondjes ontsteken en zeer doen en ontstaan 

schimmels aan je voeten. Doordat je continue natte voeten hebt, krijg je last van weke voeten 

(loopgravenvoeten). Daarnaast heb je te maken met zogenaamde ‘prikkelheat’. Door gebrek aan persoonlijke 

hygiëne en schone kleren raakt je kleding ‘verzadigd’ met vuil, waardoor het niet meer ventileert. Hierdoor gaat 

de huid irriteren en prikkelen.” 

 

Wat zijn de drie belangrijkste zaken die je hebt geleerd? 

 

“Ten eerste het tactisch militair optreden te voet op pelotonsniveau. Daarnaast ben ik toch weer iets ‘gevormd’. 

Ik heb meer waardering voor de natuur gekregen en het besef dat we een luxe leventje leiden. Hierdoor ben ik 

flexibeler geworden en kan makkelijker relativeren. Als laatste heb ik nu voldoende kennis die nodig is om een 

peloton voor te bereiden op de Jungle Movement Course. Deze kennis ga ik gebruiken voor het ontwikkelen van 

een LO&FT-document, 

waardoor het ook geborgd blijft.” 

 

Tot slot je top-3 van meest indringende ervaringen uit de cursus 

 

“Ten eerste de overlevingsweek. Om zonder enige middelen een aantal dagen in de jungle te verblijven, heeft 

indruk gemaakt. Daarnaast waren de schietoefeningen met scherpe munitie wel heftig. Om in een moeilijk gebied 

(zicht minder dan vijf meter) sprongsgewijs een kamp aan te vallen, vereist discipline. Als je je niet aan de drill 

en formatie houdt, ontstaat een ‘blue on blue’ gevecht (friendly fire) met alle gevolgen van dien. Helaas is tijdens 

een actie mijn oordop uit mijn oor gevallen, waardoor ik gehoorbeschadiging heb opgelopen. Tenslotte was ik erg 

onder de indruk van hetoptreden vanuit speedboten (in plaats van voertuigen), dit geeft een heel andere dimen-

sie aan de tactische drill.” 
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Door Paul Lindeboom  

  

René van Berlo:  

Sportinstructeur in alle vezels 

 

We kennen bijna allemaal René van Berlo nog wel. Vroe-

ger sportinstructeur, nu nog docent op het Summa Colle-

ge in Eindhoven (en in die hoedanigheid nog wel eens bij 

sportgroepen op bezoek geweest vanwege o.a. VEVA) en 

binnenkort komt hij weer terug als sportinstructeur. En 

misschien in een kort tijdsbestek later wel als sportoffi-

cier. Kortom, een collega met een zeer opvallende carriè-

recurve. Reden genoeg hem een interview af te nemen.  
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Ik ontvang een spontaan en daardoor qua in-

houd al bijzonder leuk mailbericht van René 

van Berlo. “Beste Paul, misschien heb je het 

ondertussen al gehoord. Ik zit in het keu-

ringstraject om weer terug in de 

LO&Sportorganisatie te komen. Na een goed 

gesprek met Rob Burgers en Pieter van der 

Peet ga ik weer terug naar huis. Zo voelt het 

echt voor mij!  

 

Ik ga starten in mijn oude rang als sgt1 op de EvN 

en ik hoop in de toekomst om de organisatie als 

LO&Sportofficier te kunnen versterken. Tot mijn 

pensioen mag ik trouwens blijven. Fijn dat de orga-

nisatie mij niet vergeten is en vertrouwen heeft in 

mij. Goud waard! Hopelijk zie ik je snel! Ik heb er 

zin in!” 

 

Ik heb wel eens slechter nieuws ontvangen… De 

laatste keren dat ik René ontmoette, was telkens in 

zijn laatste functie als hoofdinstructeur bij de Natres. 

Het laatst was op een woensdagavond in Oirschot, 

toen ik daar rondliep vanwege de toen nog twee-

daagse NMK Vijfkamp.  

Keek even op het sportveld naar een lesje MZV en 

weet nog dat het enthousiasme, gedrevenheid en 

vakmanschap van hem afdroop. Ik reageer dus met 

vreugde terug op zijn mail. “Ik had nog niet gehoord 

van de EVN en het toekomstige officierschap, maar 

wel jouw naam in een lijstje gezien. Weet dat er een 

aantal waren die niet zaten te wachten op spijtop-

tanten, ik kijk daar heel anders tegen aan.  

 

Jullie hebben erg veel expertise opgedaan buiten de 

poort en competenties versterkt. En geloof het of 

niet, maar toen die geluiden opgingen, heb ik speci-

aal jouw naam genoemd als voorbeeld om te stellen 

dat je daar juist een hele goeie mee binnen haalt. 

Extra leuk dat het gaat lukken en je weer thuis 

komt. Leuk voor je!! “ 

 

Het antwoord van René ligt voor de hand, die is po-

sitief qua lading. “Goed om te horen. Ik denk dat ik 

me inderdaad heb ontwikkeld op het gebied van 

planning, examinering, stagecoördinatie, stagebege-

leiding, loopbaanbegeleider, lesgeven, coördinatie, 

klassenmanagement, Ondernemingsraad, Nationale 

Reserve, trainer/coach van de CIOR MILCOMP ploeg, 

VeVa, etc.etc. 

 

Ik heb zeker niet stil gezeten en spijtoptant ben ik 

dus ook zeker niet. Spijt van mijn keuze heb ik nooit 

gehad. Mijn keuze om destijds de organisatie te ver-

laten was weloverwogen, omdat ik mijn HBO Spor-

thogeschool wilde gaan gebruiken in de praktijk en 

mezelf nog niet ervaren genoeg vond om sportoffi-

cier te worden. Nu ben ik hier wel klaar voor. 

 

Naar mijn idee kan ik de LO&Sportorganisatie zeker 

versterken, omdat ik nu met verschillende brillen 

kan kijken naar ontwikkelingen op het gebied van 

instroom, reservisten, motivatie van personeel, plan-

ning en ontwikkelingen op sportgebied. Dit is net als 

twaalf jaar geleden een zeer bewuste, weloverwogen 

keuze. 

 

Ik begrijp dat sommigen hier sceptisch over zijn, 

maar ik zal ook aan hen bewijzen dat ik de organisa-

tie kom versterken. Mijn energie vloeit nog rijkelijk!  

 

We zien elkaar!” 
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Facebook, 25 maart 2019  

 

Ik zie meestal slechts het bovenste bericht als ik dit 

medium open en bij toeval staat daar het bericht 

van René.  

 

Amersfoort, 26 maart 2019  

 

René spreek ik persoonlijk in Amersfoort omdat hij 

bij ons langs komt voor informatie over de AAC 

(Aanname & Advies Commissie), samen met de an-

dere kandidaten voor 1 officiersfunctie in opleiding 

bij de KMA. Een zeer plezierig gesprek, zoals altijd. 

Fijne vent in de omgang, blij dat hij er een forse 

neergang in salaris voor over heeft om terug te ko-

men. Ik stelde hem afsluitend nog twee vragen.  

Wat is je mooiste herinnering aan je werk als 

sportinstructeur? 

 

Dat is mijn tijd als instructeur op de E.C.O., samen 

met Marcel van Panhuis. De laatste afmatting voor ik 

in Oirschot geplaatst werd, was het klapstuk. Op een 

zondagmiddag in augustus vertrokken we met een 

MB vol materiaal en reden richting Limburg om daar 

bij een kasteel een halve survivalrun aan materiaal 

om en over de grachten van het kasteel te hangen. 

 

Voor de troepen uit hebben we de hele week keihard 

gewerkt om de meest uitdagende en spectaculairste 

klimonderdelen weg te hangen, waaronder een tog-

gle vanaf de 100 meter hoge koeltorens van de 

Clauscentrale bij Maasbracht. 

 

Met het harde werken, het weinige slapen, de lol en 

de vrijheid hebben we een vriendschap opgebouwd 

die tot de dag van vandaag in stand is gebleven. Om 

de twee jaar help ik Marcel mee, samen met Almar 

Laurijssens om de sportieve organisatie van de Land 
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Rover 4 D Challenge te laten kloppen en komt het gevoel van deze week weer terug.  

 

Wat is je mooiste herinnering aan een sportevenement? 

 

Met een docententeam van Summa College hebben we meegedaan met het wielerevenement Klimmen tegen MS 

op de Mont Ventoux, vanwege een collega militaire instructeur die deze ziekte ook had. De sfeer, het samen doe-

len bereiken, de berg en het bereiken van mijn eigen doel om 4 x omhoog te gaan maakte deze dag tot een on-

vergetelijke ervaring! 
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Door André Wijnberger 

  

Commando-overdracht van het CMI CO van Marien 

Onze redacteur André Wijnberger was vrijdag 5 april aanwezig bij de  

commando-overdracht van het CMI CO: van Marien van den Eijnden naar Yvonne Schreuder.  

Beiden zeer goede, sportieve bekenden van André.  

Hij maakte een verslag van de commando-overdracht,  

om voor 8 mei alvast in de sfeer te komen.  

Waar André (uiteraard) de speaker is bij de commando-overdracht  

van Jan van den Dool aan Jeroen Velders.  

Maar eerst hier de Apeldoornse variant. 
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Vrijdagmiddag was het een drukte van belang op de Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn voor de Commando 

overdracht van Civiel Militaire Interactie Commando. 

 

Maar liefst drie van de zes luitenant-kolonels van ons Dienstvak LO&Sport waren daar aanwezig en ik was de 

vierde vertegenwoordiger van ons Dienstvak, maar dan op uitnodiging van Lkol Yvonne Schreuder. Zij is de op-

volgster van Marien van den Eijnden, hij heeft het commando de afgelopen 2,5 jaar gevoerd over het CMI Com-

mando. De andere twee Lkols waren Jan van den Dool en Arnold Hofsté. Opvallend genoeg alle drie de heren zijn 

niet meer binnen de LO&Sportorganisatie werkzaam, maar dat geldt ook voor mijzelf. 

 

We blijven natuurlijk met gepaste trots wel onderdeel uitmaken van ons mooie Dienstvak ! Dat Marien ook trots 

is , bleek wel uit het feit dat hij ervoor had gekozen de aanwezige KMAR fanfare het Fit For Action lied te laten 

spelen.  

 

Lkol Yvonne Schreuder heeft begin 90er jaren ( ja we worden oud) deel uitgemaakt van het eerste vrouwenteam 

Militaire Vijfkamp, samen met Esther Wijffels, Corina Knijnenburg-van Gelder en Christine Hulst.  



Ik had toen het genoegen de eerste trainer van deze succesvolle dames te mogen zijn. Op het eerste Wereld-

kampioenschap te Oslo Noorwegen stonden de dames bij de prijsuitreiking op een keurige derde plaats. De drive 

die Yvonne destijds op het sportieve vlak had, heeft zij doorgezet in haar militaire carrière.  

 

Na een mooie toespraak van zowel de aftredend commandant als ook een vurig pleidooi van de aantredend com-

mandant was het tijd voor de receptie. De hoeveelheid drank die daar cadeau gedaan werd staat garant voor 

vele gezellige uurtjes in beide huishoudens! 

 

Commandant OOCL, brigade generaal Joland Dubbeldam ( CMI  is onderdeel van OOCL)richtte tijdens de receptie 

ook nog het woord tot beide oversten en hun partners en ‘ moest er aan wennen een ondercommandant te zoe-

nen’.  Dat geeft wat mij betreft ook prima de sfeer weer van deze commando overdracht. Duidelijk, maar wel 

met een gezonde dosis humor. Tel daarbij op de duidelijke toelichting van bevriende collega Jacco Dudink als 

spreekstalmeester, en dat completeerde het geheel. 

 

Marien gaat als ik het wel heb aan de slag als docent bij het Instituut Defensie Leergangen, waar de Hogere De-

fensie Vorming gegeven wordt. Daar waar de high potentials binnen onze organisatie worden klaargestoomd voor 

het grote werk. Heel veel succes uiteraard Marien! Natuurlijk geldt dat ook voor Yvonne vanuit mijn persoonlijk 

perspectief. 
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Stafadjudant LO&Sport aooi Jan Welling 

The way ahead… 

Afgelopen week heeft lkol Jeroen Velders het commando over de LO&Sportorganisatie KL, na een korte interim 

periode, overgenomen van lkol Jan van den Dool. 

 

Vele actieve en post actieve collega’s uit onze organisatie (militair en burger) waren hiervan getuige. Daarnaast 

hadden veel collega’s uit onze ‘klantenkring’ de moeite genomen om naar Amersfoort af te reizen en getuige te 

zijn van een waardige ceremonie. Ik ben er trots op deel uit te maken van de LO&Sportorganisatie! 

 

Hoewel de LO&Sportorganisatie al langer bestaat zijn we dit jaar (15 september om precies te zijn) 15 jaar een 

dienstvak. 15 jaar geleden kwam ons embleem ook op onze baretten en uniformen te staan. Zoals destijds werd 

verwoord: een erkenning voor ons vakmanschap en gedrevenheid om onze hoofdtaak uit te voeren. De militair 

voor te bereiden en op peil te houden voor zijn of haar taak! 

 

15 jaar later is de LO&Sportorganisatie verder gegroeid. Om die militair voor te bereiden op zijn/haar taak moest 

onze kennis en professionaliteit doorgroeien. De eisen die aan militairen (fysiek en mentaal) worden gesteld zijn 

namelijk ook groter geworden. 

 

Daarnaast zijn we ook meer aan elkaar verbonden door ons eigen embleem op de baret. We steunen elkaar waar 

nodig en klaren de klussen die op ons pad liggen in gezamenlijkheid. De status van dienstvak draagt bij aan het 

gevoel van verbondenheid.  

 

Die verbondenheid is één van de sterke punten binnen Defensie en zeker binnen de Koninklijke Landmacht. Die 

verbondenheid uit zich ook in Regimenten en Korpsen. Regimenten en Korpsen zijn traditionele vaandel- of stan-

daardvoerende verbanden die gezamenlijk staan voor het specifieke landgevecht, het gevecht van de verbonden 

wapens.  Sommige Regimenten en Korpsen hebben een geschiedenis die terug gaat naar 1572. Het personeel 

dat registratief is ingedeeld bij een regiment of korps draagt de voor dat specifieke regiment of korps vastgestel-

de onderscheidingstekens: kraagspiegels en baretembleem. De traditie en geschiedenis van regimenten en korp-

sen is in lange tijd opgebouwd en vastgelegd en komt tot uiting aan het vaandel of standaard. 
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Vervolg Stipnotering 

Zoals eerder gezegd: wij bestaan dit jaar vijftien jaar als dienstvak. Onze ambitie is om de status van Korps te 

verkrijgen. Op de achtergrond wordt aan dit streven gewerkt.  

 

Onze geschiedenis en de traditie  van ons dienstvak gaat nog geen honderden jaren terug. We zijn tradities en 

geschiedenis aan het maken. Toch is er door de LO&Sportorganisatie ook geschiedenis geschreven, sla ons boek 

over onze geschiedenis er nog maar eens op na! Ook onze deelnames aan vele uitzendingen en missies maken 

deel uit van onze geschiedenis. Volgens mij is er geen onderdeel dat aan meer uitzendingen en missies heeft 

deelgenomen dan de LO&Sportorganisatie.  

 

Een aantal tradities zijn er al. Denk hierbij aan de Diners aan het eind van de functieopleidingen VTO, FO Sgt1 en 

FO HI. De dienstvak dag (rond die 15e september) mag ook een traditie worden genoemd. En nu zie ik er vast 

wat over het hoofd….  

 

Er ontstaan ook nieuwe tradities. Soms met een mooie aanleiding (passing out op de KMS), soms met een trieste 

aanleiding (hoe gaan we om met BD dienstvakgenoten die ons ontvallen). Bij een Korps of Regiment blijf je altijd 

horen. Naar mijn idee blijf je ook altijd bij het dienstvak horen. Ook na het afzwaaien blijven we interesse in el-

kaar houden en waar nodig (en gewenst) blijven we elkaar steunen of gedenken. Dat is de spirit die is Korpsen 

en Regimenten leeft! Ondanks dat we (nog) geen Korps zijn kunnen die spirit al wel in onze LO&Sportorganisatie 

inbedden! 

 

Ik vind dit iets wat ons allen aangaat. Jong(er) en oud(er), actief dienend of postactief. Burgermedewerker of 

militair, Veteranenstatus of geen Veteranenstatus. Officier of onderofficier. Werkend in de LO&Sportorganisatie of 

daarbuiten. Met ons allen vormen we het dienstvak LO&Sport. Met ons allen schrijven we geschiedenis en vor-

men we tradities die de basis moeten gaan vormen voor de status van Korps LO&Sport. 

 

Praat er over met elkaar en voedt mij met ideeën of met tradities die lokaal al leven. 

 

Ik ben overtuigd van de meerwaarde van een positieve Dienstvak spirit, uitmondend in een prachtige Korps-

geest! 

 

Aooi Jan Welling 

Stafadjudant LO&Sportorganisatie KL 
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Op 6 februari 2019 werd er een inspira-

tiesessie verzorgd door de mensen van 

BeLife.  

 

De sessie stond in het teken van Rea-

dy2Perform waarbij ze specifiek inzoomden 

op het gebruik van Muscle Sound; een klein 

echo apparaatje wat je aan kunt sluiten op 

een smartphone en waarmee je de 

'gezondheid' van de spier kunt meten. 

Compagnie in de West 

 

Dennis hebben we vanochtend 

welkom geheten na zijn periode 

van vier maanden met 13 A-cie 

in Curaçao Compagnie in de 

West (CidW). 

 

Komende twee weken geniet Dennis 

met zijn gezin (Jessica en Djayden) 

van zijn welverdiende vakantie. Op 

19 maart 2019 begint hij met zijn 

eerste werkdag op de LO&Sport-

groep JWF. 
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Terug in de schoolbanken 

Op 11 maart is de FO-instructeur begonnen. 

Terug in de schoolbanken, beginnend bij het 

KP.  

 

Wat is de rol van de ervaren Sgt1? En wat heeft hij 

nu nog nodig om daar te komen? De antwoorden op 

die vragen worden de komende tijd duidelijk voor 

Sgt1 Hengst, Sgt1 Hendriks, Sgt1 Langenhuizen, 

Sgt1 Carrera, SM Direks, en Sgt1 Gielen. De FO in-

structeur is een duaal traject waarvan vier weken 

centraal en de rest op de eigen werkplek. De Diplo-

ma uitreiking zal plaatsvinden op  

9 juli, samen met de FO HI. 

Herinneringsmedaille  

 

Zo’n vierhonderd militairen kregen donderdag 14 maart in de IJsselhallen in Zwolle een Herinneringsmedaille In-

ternationale Missies uitgereikt. Eén van hen was onze kersverse Smi Daniel Lamain van de LO&Sportgroep OK. 

De uitreiking voor zijn inzet in Mali kreeg voor Daniel de nodige extra glans. Voor het oog van alle aanwezigen 

werd zijn gezin naar voren gevraagd en kregen zijn drie kinderen van PCDS luitenant-generaal Martin Wijnen de 

kindermedaille hoogstpersoonlijk opgespeld. C-Regio zuid Maj Francke was trotse getuige van het geheel.  



Pagina 45            Zandloper 

Vervolg LO&Sport kort 

Sloopwerkzaamheden 

WWW.FITFORACTION.NL 

Laatste werkbezoek C-LO&Sport  
 

Terwijl personeel van 41 Pagnbat 

door onze O&T groep in Bad Rei-

chenhall werd getraind, bracht C-

LO&Sportorganisatie zijn laatste 

werkbezoek aan deze prachtige 

omgeving.  

 

Samen met de Stafadjudant heeft hij 

zich nog een keer op de hoogte laten 

stellen van de stand van zaken in Bad 

Reichenhall. Door mee te lopen met 

een eendaagse tocht in de sneeuw 

heeft hij de vaste bezetting en de 

steuninstructeurs weer van dichtbij 

aan het werk gezien. Op dinsdagavond 

is, met een gezellig samenzijn het 

werkbezoek afgesloten, waarbij kap 

Harmsen de Commandant bedankte 

voor zijn inzet voor en betrokkenheid 

bij de O&T groep  Bad. Reichenhall. 

Vanaf eind januari is Knolbouw gestart met de voorbereiding. Deze week zijn ze gestart met de sloopwerkzaam-

heden, die moeten resulteren in een uitbreiding en vernieuwing van een dojo, een aantal kleedkamers en de in-

structeursruimte. De verwachting is dat eind dit jaar dit gereed is.  
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Vertrokken naar Mazar e-Sharif, Afghanistan 

Op zaterdag 16 maart is Sgt Kevin Stevens van de 

GMK voor een half jaar vertrokken naar Mazar e-

Sharif, Afghanistan. Naast zijn vriendin, broer en 

vriend waren ook de stafadjudant Jan Welling en een 

delegatie van de sportgroep GMK aanwezig om hem 

uit te zwaaien. 

  

Kevin, heel veel succes met je uitzending! Maak er 

een leerzame en zinvolle tijd van! 

  

Je collegae van de LO&Sportgroep GMK 

Gezocht: oud sportinstructeurs voor de Natres 

Gezocht: oud sportinstructeurs voor een bijbaan bij de Natres 

 

We zijn op zoek naar collega reservisten die af en toe een sportles willen verzorgen voor de Nationale 
Reserve. We verzorgen lessen in Millitaire Zelfverdediging,  lessen op de hindernisbaan, we trainen 

voor de DCP en de FIT-afname en organiseren af en toe sportdagen en teambuildings activiteiten. 

 

De drie bataljons die de Nationale Reserve telt, worden dit jaar flink aangevuld met nieuwe militairen. Om een 

idee te geven in plaats van 480 millitairen die jaarlijks worden aangenomen, gaan we er dit jaar 800 aannemen.  

 

Daarnaast krijgen de eenheden steeds meer 

taken waardoor ze intensiever getraind moe-

ten worden. Dit betekent dat we meer capa-

citeit nodig hebben en op zoek zijn naar ver-
sterking. 

 

Ben je beschikbaar op doordeweekse dagen 
in de avonduren en op zaterdagen? 

Heb je in het verleden de opleiding voor 

sportinstructuer bij defensie gevolgd? 

Zou je gemiddeld twee avonden en één za-

terdag in de maand ons team kunnen ver-

sterken? 

 

Mail ons je interesse via  

fitforaction@hotmail.com. 

 

mailto:fitforaction@hotmail.com
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Bevordering Bram Koesen 

Op donderdag 11 april is onder toeziend oog van de 

collega’s sectie LO&Sport KMA, haar nieuwe 

collega’s van het IBP KMA en overige genodigden 

onze gewaardeerde collega Esther Wijffels bevor-

derd in de rang van Adjudant. 

 

Twee “CLSK officieren”, te weten haar oud leiding-

gevende majoor Verstegen en haar nieuwe leiding-

gevende Kap Robbers, hebben dit tafereel mogen 

voltrekken. 

 

Na een gezellig samenzijn in de koffiekamer nam de 

nieuwbakken Adjudant het woord en gaf ze o.a. aan 

het zeer pijnlijk te vinden dat ze onze 

LO&Sportorganisatie gaat verlaten, maar daarnaast 

ook met ontzettend veel motivatie aan de slag wil 

gaan bij het Individueel Begeleidingspeloton KMA.  

Bevordering Aooi Esther Wijffels 

Afgelopen week heeft de LO&Sportgroep BRK, de Sgt 

Bram Koesen bevorderd van Sld 1 naar Sgt (titulair), 

aangezien Bram Koesen inmiddels in het bezit is van de 

diploma’s “doorstromers PP Zadkine” en “KMS onderoffi-

cier”. 

 

De Smi Hans Talboom en Aooi Jeroen Mecking moesten 

op de stoel staan, vanwege het postuur van de Sgt 

Bram Koesen”. 
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De LO&Golfdag 2019                                      

 

30 augustus 2019 is de datum die je nu al vrij moet plannen. 

We hebben dan weer onze jaarlijkse Golfdag voor “Vrienden van het Dienstvak LO&Sport”.  

Ditmaal op het mooie landgoed Bleijenbeek in Afferden. 

Een dag golf op één van de mooiste banen van Nederland met leuke (oud) collega’s, 

eventueel een (gratis) bezoekje aan het Nederlandse Golfmuseum en gezellig samen hole 19 

doen. 

Programma: 

11.00 uur  ontvangst met koffie en iets lekkers, 

12.00 uur  Championcourse 18 holes stableford, 

16.30 uur  borrelen (bruin fruit en 1 consumptie) en prijsuitreiking, 

18.00 uur  eventueel aanvang 3-gangenkeuzediner (incl 1 consumptie). 

Kosten voor deze dag: 

Leden incl diner € 67,- of excl diner € 43,- 

Niet leden incl diner € 77,- of excl diner € 53,-.  

Opgave voor 1 augustus bij e.klaassen@mindef.nl o.v.v keuze en hcp.  

Tot dan. 
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Diploma-uitreiking 

Afgelopen vrijdag is Sgt Thomas van de Geer vertrokken naar Litouwen voor zijn periode van vier maanden in 

Litouwen. Hij zal daar de Sgt Sander van Rooijen gaan aflossen en vervolgens de wisseling tussen 17 Ccie en 17 

Acie mee gaan maken. 

Vertrokken naar Litouwen  

Op donderdag 18 april was het dan eindelijk zover. De uitreiking van het felbegeerde diploma MBO4 

Coördinator Sportinstructie Training en Coaching voor de klas Doorstromers Paars Partnerschap Zad-

kine 1ste wave.  
 

Deze Doorstromers (soldaten en korporaals) zijn via een INFOOP en de Niveaumetingdag LO&Sport ruim 2 jaar 

geleden aan dit traject gestart. Dat dit niet zomaar iets is werd al snel duidelijk tijdens het openingswoord van de 
Coördinator voor deze doelgroep vanuit het Zadkine de heer Ruud Bom. In een formele maar toch ook huiselijke 

setting werd het MBO4 opleidingstraject van ruim 18 maanden uit de doeken gedaan. Daarna volgden nog een 

aantal sprekers waaronder de Chef Staf van de LO&Sportorganisatie Lkol Pieter van der Peet. Hij feliciteerde deze 
8 mannen vooral met het bereiken van deze mooie mijlpaal die garant kan staan voor een mooie toekomst bin-

nen onze LO&Sportorganisatie KL. Het was ook fijn dat naast de familieleden van de gediplomeerden er een grote 

delegatie vanuit het werkveld (Commandanten LO&Sportgroepen en Praktijkleermeesters) bij deze diploma uit-

reiking aanwezig zijn geweest. Als afsluiting werd er door het Zadkine een buffet aangeboden wat gretig aftrek 
vond bij de aanwezigen van dit feestelijke gebeuren.  

 

Wij wensen de gediplomeerden veel succes op de KMS en hopen ze daarna snel in de VTO sergeant LO&Sport 
terug te zien in Amersfoort. 
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KL Zaalvoetbaltournooi 2019 
Door Femke / Rene / Sigi  

  

Zeer grote deelname aan KL Zaalvoetbal  
 

De opkomstcijfers van de wedstrijden die de Sportcommissie organiseert,  

gaan de laatste jaren niet altijd vergezeld met een prettige, neuskietelende bloemetjesgeur.  

 

Het oefenprogramma van de eenheden is vaak dermate druk,  

dat het, op een enkele uitzondering na, vooral de individuele wedstrijden zijn die goed scoren.  

 

Teams krijgen ze meestal niet meer gevuld,  

waardoor het KL Zaalvoetbal tournooi op vrijdag 8 maart bijzonder positief opviel.  

Daar moet op gedronken worden! 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/KL-Zaalvoetbal/
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Vorige week was het voor de neutrale voetbal-

fan een week met louter lichtpuntjes. Ajax de-

classeerde het Madrileense miljardenteam, 

Jaap Stam werd gepromoveerd tot trainer van 

Feyenoord en het NMK Zaalvoetbal liet een ver-

dubbeling van de deelname t.o.v. vorig jaar 

zien. Sterker, er waren teams die zich op de 

valreep nog wilden aanmelden en nul op rekest 

moesten ontvangen.  Kortom, een evenement 

dat het verdient om nader belicht te worden. 

De redactie benaderde een aantal deelnemers 

en coaches voor reacties. 

 

Femke van Wijk, zaalvoetbalster NATRES 

 

 Het was inderdaad een druk bezocht evenement, 

maar 6 dames teams is leuk maar mag ook nog ze-

ker groeien. Het was goed georganiseerd, alleen de 

pauze was voor de dames redelijk lang waardoor de 

spiertjes aardig stijf worden. Wat dit jaar echt leuk 

was, en wat ik van verschillende ehdn terug gehoord 

heb, is dat de dames teams ook redelijk aan elkaar 

gewaagd waren wat de spelvreugde ten goede komt. 

Helaas zijn wij met de Natres onderaan geeindigd 

maar we hebben zeker het gevoel gehad dat er elke 

wedstrijd iets te halen was. Heeft alleen niet zo mo-

gen zijn.  

Locatie in Arnhem is top: mooi groot en gastvrij per-

soneel. Voor wat betreft de scheidsrechters allemaal 

natuurlijk top gedaan maar helaas blijft er altijd een 

groot verschil zitten wat mag en niet mag, wat af en 

toe tot frustraties kan leiden. Volgend jaar hopelijk 

nog meer dames teams zodat we het de mannen 

van de Sportcommissie ook weer wat lastiger ma-

ken… 

 

Sigi Carrera, trainer/coach KL damesteam 

 

De afgelopen jaren zit het vrouwen voetbal flink in 

de lift. Mede door de goede resultaten van de Oranje 

leeuwinnen straalt het vrouwen voetbal. Dit hopen 

we dan ook terug te zien binnen de Koninklijke 

Landmacht. Tijdens het KL zaalvoetbal toernooi zijn 

we dan ook altijd op zoek naar nieuw jeugdig talent 

dat het vaste bestand kan aanvullen. Om uiteindelijk 

zo sterk mogelijk voor de dag te komen tijdens het 

NMK Zaalvoetbal.  

 

Vandaag hebben we dan ook nieuwe dames aan het 

werk gezien die in de toekomst deel kunnen gaan 

nemen aan het NMK en mogelijk zelfs kunnen uit 

komen voor het Nationaal Militair elftal. Op 3 april 

zal dan ook een selectie training gehouden worden 

op de Generaal Spoor kazerne te Ermelo Mochten er 

dames zijn die zich niet hebben kunnen laten zien 

tijdens het KL toernooi, schroom dan niet en meld je 

aan bij de Sgt1 Carrera. 
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Rene van Oost, zaalvoetballer 400GNK en trai-

ner/coach 400GNK-dames 

 

Op vrijdag 8mrt hebben we weer een zaalvoetbal-

toernooi gehad in Valkenhuizen te Arnhem. Een fan-

tastische locatie wat sport uitademt. Voor de Sport-

commissie een locatie om heen te blijven gaan. 

 

Dit jaar ben ik als LO&S instructeur verhuisd naar de 

GSK te Ermelo en heb hier de KMS en 400 GNK aan-

getroffen om les te geven.  

 

In mijn introductiegesprek met de commandant heb 

ik direct gevraagd hoe het zat met de GSK Cup en of 

er ook deel werd genomen aan de strijd om de CLAS

-Bokaal. 

 

Ik blijf het namelijk erg leuk vinden om als speler of 

coach mee te gaan naar evenementen. Niet alleen 

om deel te nemen, maar ook om weer oude beken-

den te zien, nieuwe mensen te ontmoeten en kijken 

hoe anderen grote organisaties draaien. 

 

Helaas werd mij verteld dat de KMS een erg druk 

programma heeft en dat 400 veel weg is. Hierdoor is 

het vaak niet mogelijk om teams naar evenementen 

te sturen. 

 

 

 

 

Nadat ik dit geaccepteerd had, kreeg ik opeens een 

vraag van 400. Leek het me leuk om als speler mee 

te gaan met een team van 400? Nadat er in de plan-

ning een gaatje was, zei ik natuurlijk “ja”. 

Direct kwamen de dames van 400 er ook aan. Of ik 

ook nog een coach wist of misschien zelf kon coa-

chen? Ook dit leek me leuk, maar niet handig. Coa-

chen en spelen is vaak lastig.  

 

Maar goed, van 0 naar 2 teams van 400 GNK is al 

een goede prestatie. Nu alleen nog trainen. 

 

We hebben met de dames en de heren welgeteld 2x 

een training gehad om elkaar te zien spelen en wat 

over voetbal te praten. Hoe ga je staan, wat moet je 

juist wel doen en wat niet. 

Na de tweede training volgden de randzaken, en 

toen ook die geregeld waren was het wachten op 

vrijdag. 

 

Om half 8 waren de eersten aanwezig op het com-

plex van Valkenhuizen en nuttigden hun eerste bakje 

koffie. Alle 26 teams hadden zich gemeld, waardoor 

de reserve teams met een drup aan de neus huis-

waarts keerden. 
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Het toernooi kon gestart worden. 

 

Het toernooi was voor beide 400 GNK teams aftas-

ten. De dames wisten niet hoe het niveau was en 

hadden zelf maar een aantal voetbalsters in het 

team, waardoor ze hard moesten werken om resul-

taat te halen. Bij de heren zat de winnaar van vorig 

jaar, DGLC uit de Vredepeel, in de poule en ook de 

heren wisten niet hoe het niveau zou zijn.  

 

De heren begonnen hun wedstrijden goed. Wel met 

afwachtend voetbal, maar hierdoor kon het niveau 

bepaald worden. Ook al was het de eerste 2 wed-

strijden met minimale cijfers, er stonden wel 6 pun-

ten achter onze naam. Uiteindelijk zijn we met het 

heren team eerste in de poule geworden en ook nog 

eens DGLC verslagen. Dat voelde al goed. 

 

Hierna volgde het fase afval systeem. Een systeem 

wat voor de organisatie erg handig is, maar door de 

spelers nog weleens gefrustreerd naar wordt geke-

ken. Dit komt door de eerste wedstrijd van dit sys-

teem. Mocht je deze winnen, zit je bij de beste 8. 

Verlies je deze, zit je bij de nrs 9 t/m 16. 

 

Hoe goed je het ook doet in de poule, na de eerste 

wedstrijd kun je opeens heel anders naar de rang-

lijst kijken. Wij hadden met 400GNK het geluk deze 

wedstrijd winnend af te sluiten en door gingen voor 

de plaatsen 1 t/m 8. De wedstrijd hierop was erg 

spannend tegen de JWF uit Assen. Helaas verloren 

wij deze ongelukkig en hierdoor moesten wij door 

voor de plaatsen 5 t/m 8. 

 

Dit merkte je ook in de motivatie van het team. Pijn-

tjes begonnen erger te worden en de wil om te win-

nen was niet meer groter dan de angst om te verlie-

zen. De twee opvolgende wedstrijden was vooral 

uitspelen en deze verloren we allebei ook terecht. 

Hierdoor kwamen we uiteindelijk op plek 8 te staan. 

 

Tijdens de analyse onder de douche was iedereen 

het er toch mee eens dat we een geweldig toernooi 

hadden gespeeld. Eerste in de poule, bij de beste 8 

en ongelukkig onderuit.  

 

Bij de dames van 400GNK zag het toernooi er iets 

anders uit. Zij speelden alleen een poulefase waarin 

5 wedstrijden zaten. Vooral het begin was het wen-

nen bij de dames. Enkele dames hadden nog nooit 

gevoetbald, een aantal vroeger weleens gevoetbald 

maar gelukkig hadden we ook een paar topvoetbal-

sters in het team. Wat ik als assistent coach/ sup-

porter zo fantastisch van dit team vond en vind, is 

dat ze allemaal speelden omdat ze er plezier aan 

beleefden. Ook al draaide het niet super goed, ze 

bleven er voor gaan en door de tips van de zijkant 

kwam er steeds meer en beter voetbal in het team.  

 

Toch wil ik de keepster in het licht zetten. Deze had 

nog nooit een bal tegen gehouden en wist niet wat 

alle regels waren. Maar door 2x te trainen op de GSK 

en hierna direct van 400 een paar keeperschand-

schoenen te krijgen, werd het tijdens het toernooi 

steeds beter. Je zag bij elke bal die ze tegenhield die 

grote glimlach en deze werd alleen maar groter 

doordat ze hierdoor ook nog eens wedstrijden gin-

gen winnen.  

 

Uiteindelijk zijn de dames vierde geworden van de 

zes en ook zij hebben dit als een positieve prestatie 

gezien. Wat ik van allebei de teams misschien nog 

wel het mooiste vond, is de binding die ze bij elkaar 

hebben. De dames waren bij elke wedstrijd van de 

heren, en andersom was dit ook het geval. Na de 

wedstrijd even analyseren en samen een sport-

drankje nuttigen. Echt gaaf om te zien dat dit bij de 

eenheid leeft.  

 

Al met al kun je dus zeggen dat het een lange, zwa-

re maar topdag is geweest. Hierbij wil ik dan ook 

iedereen die aan deze dag meegewerkt heeft bedan-

ken en ik hoop dat er bij alle evenementen net zo-

veel teams aanwezig zijn als bij dit evenement. 
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Bezoek Royal Army Physical Training School 
Door Jan Maree  

  

 

Opleiden & Trainen op zijn Engels  

 

De Brexit ligt sterk op de loer, maar 

Jan Maree en Hein van der Made wa-

ren de dreigende sluiting van de gren-

zen voor en toog vorige week naar de 

Royal Army Physical Training School, 

de Engelse tegenhanger van onze 

LO&Sportschool. Leentje-buur is lastig 

vertaalbaar maar dat we wat kunnen 

leren van de Engelsen blijkt zeker uit 

dit artikel van Jan Maree, hoofd van 

de sectie OTK. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Engelse-sportschool/
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Vervolg Bezoek Royal Army Physical Training School 

Om de kwaliteit van onze diensten en produc-

ten te optimaliseren is het goed om contact te 

houden met civiele kennisnetwerken, maar ook 

met counterparts in de landen om ons heen. Zo 

hebben we contact met de sportorganisaties 

van de Duitsers, Belgen en Amerikanen. C-LAS 

vindt het ook van belang dat er contacten on-

derhouden worden met de UK. 

 

Van 11 tm 13 maart zijn Maj Hein van der Made en 

ik op werkbezoek geweest bij het RAPTC in Alders-

hot. Deze kazerne ligt op ongeveer 40 minuten rij-

den van Londen en is de bakermat van het RAPTC. 

Het RAPTC kent een rijke geschiedenis en heeft een 

eigen museum. Het heeft zich ontwikkeld van Army 

Gymnastic staf (1860), naar Army Physical Training 

School (1919), naar Army Physical Training Corps 

(1940) tot Royal Army Physical Corps (2010). 

 

Het doel van ons werkbezoek was om inzicht te krij-

gen in het PT-beleid en de manier waarop PT is ge-

organiseerd in de UK Army (82.000 man en 30.000 

reservisten). Daarnaast hebben wij hen geïnfor-

meerd over onze werkwijze. De informatie-

uitwisseling hebben we als zeer nuttig ervaren, 

waarbij er absoluut zaken zijn die we van elkaar 

kunnen leren. Volgend jaar juni staat een tegenbe-

zoek gepland, waarbij de Britten onze 

LO&Sportorganisatie bezoeken. 

De meest belangrijke wetenswaardigheden van het 

RAPTC op een rijtje: 

 

1. Invloedsfeer: 

 

 PT-officers zijn op alle niveau’s vertegenwoor-

digd: HQ Army (4-star-space), bij de 8 divisies 

(3-star-space) en 9 brigades en bataljonsta-

ven. 

 

 Een 2/3-ster-generaal is belangenbehartiger 

(ambassadeur) van het RAPTC. 

 

2. Locatie:  

 

 Aldershot. Hier is zowel het opleidingscentrum 

als de staf gepositioneerd. Verder geen andere 

eenheden op deze (kleine) kazerne. 

 

3. Drie PT processen: 

 

 PT bij eenheden (hoofdproces). 

 

 Revalidatie. 

 

 Adventure training. AT-school zit in Wales. 

Inschrijving mogelijk voor eenheden maar ook 

individuen. Norm: 10 dagen AT per drie jaar. 

 

4. PT bij eenheden: 

 

 Vnl gericht op military strength & Conditio-

ning. 
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 Testen: nulmetingen en tussentijdse metingen (vgl AMF) voor trainingsplan. Daarnaast fysieke test (Role 

fitness test) voor combat units, gericht op operationele taak: mars met bepakking, vuur&beweging, ge-

wonden slepen, water dragen, voertuig liften, herhaaldelijk tillen en dragen. 

 

 Uitvoering door RAPTC-instructeurs (1 per cie) en All arms PTI’s (AAPTI, Kpls, 3 per cie). Drie momenten 

per week. Woensdagmiddag sportmiddag. Naast eenheid PT ook individuele programma’s. 

 

5. PTI-Opleiding: 

 

 Voor eenheidskader, vnl Kpl (AAPTI): 9 weken, 4 cursussen per jaar van 120 studenten, kwalificatie 10 

jaar geldig, logboek bijhouden van door RAPTCI afgetekende lessen. Cursus gericht op veilig trainen (juist 

uitvoeren van 7 fundamentele bewegingen). 

 

 Voor RAPTI: 30 weken, 4 cursussen per jaar van 8 – 12 studenten. Selectieproces (niveaumeting) van 5 

dagen gericht op 9 persoonseigenschappen. Alleen de beste AAPTI’s worden voorgedragen vanuit de een-

heid. 

 

 Carrièrecursussen bij bevordering. 

 

 Trainerscursussen voor veel takken van sport (RAPTC coördineert, opleiding wordt uitbesteed). 



De ‘Pen’  
Door Sjoerd van Turnhout 
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De NCOI - Pen van Sjoerd van Turnhout 

  

De best gelezen artikelen in dit eerste kwartaal hebben  

bijna allemaal te maken met de laatste VTO-1 klas.  

Het trainingsweekje van die grote klas van 24 leerlingen  

in Fritz am Sand staat zelfs fier bovenaan.  

Een van die 24 leerlingen was Sjoerd van Turnhout,  

die niet regulier vanuit het CIOS kwam maar als militair  

dit diploma versneld mocht scoren via het NCOI.  

Hoe dat traject verliep en eindigde als sportinstructeur  

lees je in deze 34e aflevering van De Pen. 

http://www.fitforaction.nl/Artikelen/De-Pen-Sjoerd/
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Toen ik een belletje kreeg van mijn goede 

vriend Nick Verhoeven “of ik de Pen wilde 

overnemen?” moest ik even nadenken of ik dat 

wel zou doen. Want ja.. waar ga ik het in he-

melsnaam over hebben? Maar aangezien ik 

nieuw bij de LO&Sportorganisatie ben, leek me 

dit een uitgelezen kans om mijzelf even voor te 

stellen en mijn weg naar sportinstructeur en 

mijn ambities in de LO&Sport organisatie te 

vertellen. 

Sjoerd van Turnhout 

 

Op 13 juni 1989 rond een uur of 3 in de middag in 

Oosterhout NB, kuchte m’n moeder een keer en ja 

hoor: daar was ik dan. Van jongs af aan was ik al 

een bezig bijtje. De sporten die ik vroeger beoefende 

waren dan ook voetbal, judo en atletiek. Maar mo-

menteel is het meer eigen sportdoelen behalen op 

het gebied van uithoudingsvermogen of kracht.  

 

Links Nick Verhoeven, rechts ik voordat we gingen 

we mountainbiken in Luxemburg. Nick heeft de hele 

rit zo gekeken vooral toen we bergafwaarts gingen.  

Defensie 

 

Als kind wist ik ook al vroeg dat ik bij defensie wilde 

en had mezelf toen ook ingeschreven bij OJKL 

(OriëntatieJaar Koninklijke Landmacht). Nadat ik 

deze opleiding had afgerond, startte ik 21 april 2008 

mijn AMO in Oirschot. En ging ik uiteindelijk naar de 

luchtdoelartillerie in Vredepeel. Waar ik 10 jaar bij 

heb gezeten en bijna alle functies en wapensyste-

men, die de LUA heeft, wel heb gehad en vervuld 

zoals chauffeur, plava en ploegcommandant bij de 

AMRAAM, fennek en stingerpeloton. In 2013 ben ik 

ook nog op uitzending geweest met de Patriots naar 

Turkije. Wat ontzettend heftig was, al die uren in de 

zon. Maar na zo’n lange tijd had ik het wel gezien bij 

de LUA. Dus ging ik op zoek naar een nieuwe uitda-

ging.  

 

Linksachter Patriot, helemaal rechtsachter AMRAAM, 

midden Stinger Weapon platform Fennek, Vooraan 

Stinger vanaf de schouder.  

 

En toen kwam de INFOOP NCOI MBO4 sportinstruc-

tie training en coaching om de hoek kijken. En die 

kans greep ik met beide handen aan. Want een van 

de mooiste beroepen bij defensie is dan toch echt 

wel sportinstructeur. Dus ging ik daar gelijk voor. Na 

een lang opleidingstraject MBO-4, KMS en VTO heb 

ik uiteindelijk het mooie sportpak weten te bemach-

tigen en ben ik 21 januari begonnen op de RVS in 

Oirschot.  

 

Op de RVS werd ik hartelijk ontvangen en werd ik de 

eerste week wegwijs gemaakt over hoe het er aan 
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toe ging op deze sportgroep. Waaronder de overhandiging van de IK frietpan en een mooie stam waar je als 

jongste instructeur met trots mag op gaan zitten tijdens de pauzes. Daarbij was de stam nogal saai dus kreeg ik 

de eervolle taak om deze te verbeteren en mooier te maken. Dus ging ik gelijk met mijn competentie creativiteit 

aan de gang.  

Natuurlijk wilde ik niet al het gras voor de voeten wegmaaien van de volgende jongste instructeur dus heb ik nog 

wat ruimte over gelaten voor verbetering.  

 

Maar na een periode van 4 weken heb ik mijzelf bewezen om toch ook op een normale stoel te mogen gaan zit-

ten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heden/ toekomst 

 

Momenteel geef ik volop lessen aan verschillende eenheden maar vooral aan de MFO (Manoeuvre Functie Oplei-

ding). Naast de lessen ben ik ook druk bezig om mijn ECOD opleider te halen. En daar ligt de komende tijd dan 

ook mijn focus op. Maar uiteindelijk wil ik mij in de toekomst gaan specialiseren in Werken Op Hoogte. Want dat 

lijkt me een mooi vakgebied en ga ik een hoop mooie ervaringen mee krijgen. Dus mijn naastvolgende doel is 

IKT’er worden.  

 

Maar mijn ultieme doel is natuurlijk de beste sportinstructeur van de NAVO te worden.  

 

Tot slot wil ik graag de pen overdragen aan Jeffrey Böckling, een mede NCOI student waarmee ik hetzelfde 

opleidingstraject vanaf het begin heb gevolgd.  

 

En ben ik benieuwd hoe hij de afgelopen periode heeft ervaren en wat zijn doelen/ sportdoelen zijn voor de ko-

mende tijd.  



ASM-Opleiding 2019 

Door Ruben Mols 
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ASM Opleiding voor LO&Sportinstructeurs 

 

"Als trainer heeft het mijn visie op veelzijdige en concentrische ontwikkeling vergroot.  

De vertaalslag maken van een betere beweger in het algemeen  

naar een betere beweger in het veld was erg snel gemaakt.  

 

Omdat iedere cursist een ‘evaluatie pitch’ heeft gegeven  

weet ik dat de overige cursisten er net zo over denken."  

 

Een betere introductie dan de nevenstaande woorden van Ruben Mols,  

LO&Sportinstructeur op de Oranjekazerne en deelnemer aan de ASM-opleiding  

kan niet worden gegeven om zijn verslag te lezen. 
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René Wormhoudt is een van de grondleggers 

van het Athletic Skills Model (ASM), van de 

Athletic Skills Track en de Skills Garden. Hij 

heeft 24 jaar ervaring met de jeugd, het twee-

de en het eerste team van AFC Ajax. In de 

jeugdopleiding heeft hij van 2005 tot 2012 de 

ASM-visie neergezet. Daarnaast deed hij erva-

ring op in diverse andere sporten waaronder 

basketbal, handbal, zwemmen en American 

football. Hij is opgeleid als fysiotherapeut en 

was tussen 2003 en 2012 conditie-, kracht- en 

hersteltrainer van het eerste team van Ajax. 

Sinds 2012 is hij conditie- en hersteltrainer bij 

de KNVB voor het Nederlands elftal.  

 

 

René gaf onlangs voor de LO&Sportorganisatie 

een opleiding. Ruben Mols was een van de 

deelnemers en brengt het onderstaande ver-

slag uit. 

 

“Als trainers zijn wij voornamelijk bezig met het ver-

beteren van kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, 

coördinatie en snelheid (KLUCS). Wij verzamelen 

data omdat wij aan willen tonen, of dat er progressie 

is geboekt over een X periode. Op deze manier kun-

nen we het trainingsplan tussentijds evalueren en 

zijn we in staat om het plan op tijd bij te stellen zo-

dat we effectief het gestelde trainingsdoel kunnen 

behalen. Vanuit de NSCA werken we met weten-

schappelijk onderbouwde en bewezen effectieve the-

orie en methodiek. Niets mis mee, en laten we dit 

vooral blijven doen want het werkt! 

 

De opleiding van het Athletic Skills Model heeft mij 

en menig ander toch anders naar prestatieverbete-

ring laten kijken.Het is goed om te weten dat het 

ASM is opgezet om bij de jeugd in een vroeg stadi-

um talent te ontwikkelen en beweegarmoede tegen 

te gaan. 

 

De opleiding wordt gegeven door zeer deskundige 

trainers en wetenschappers die het ASM continuüm 

met wetenschappelijk onderzoek goed onderbouwen. 

De opleiding besloeg zo’n 75% theorie waarbij we in  
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de resterende 25% praktisch aan de gang zijn ge-

weest. In de praktijk ondergingen we oefenvormen 

waarbij we door een overload aan CA’s ‘storing’ kre-

gen. Goed voor de bewustwording! 

 

Het ASM wil een betere beweger, want een betere 

beweger is adaptiever. Hoe groter de adaptiviteit 

van de atleet, hoe minder de kans op blessures en 

hoe groter de kans op een overwinning. Om een 

adaptieve atleet te krijgen kun je een veelzijdig be-

weegprogramma op stellen waarbij plezier centraal 

staat.  

 

Er wordt gekeken naar het concentrisch ontwikkelen 

van alle grondvormen van bewegen (BMS*) middels 

spel of andere uitdagende vormen van bewegen. 

Deze vormen doen een groot beroep op de coördina-

tieve vermogens zoals aanpassingsvermogen en 

koppelingsvermogen. 

 

Zie de coördinatieve vermogens (CA*) als de be-

stuurder die achter het stuur van een 4x4 auto zit. 

Het grote uithoudingsvermogen of kracht (COM*) 

zijn de tank of motor van de auto. Je kan nog zo 

veel brandstof of PK’s hebben, als de persoon achter 

het stuur niet weet hoe hij met zijn 4x4 of het ter-

rein om moet gaan, is hij volledig kansloos. 

Als trainer heeft het mijn visie op veelzijdige en con-

centrische ontwikkeling vergroot. De vertaalslag ma-

ken van een betere beweger in het algemeen naar 

een betere beweger in het veld was erg snel ge-

maakt. Omdat iedere cursist een ‘evaluatie pitch’ 

heeft gegeven weet ik dat de overige cursisten er 

net zo over denken.  

 

Het is in mijn ogen altijd al de taak geweest om ken-

nis te delen, om nieuwe oefenstof te durven imple-

menteren en te kunnen beargumenteren waarom je 

ergens voor kiest. 

 

Ik hoop dat de mede cursisten (en overige collega’s) 

zich net als ik, iets meer open stellen voor spel spor-

ten al stuit je in het begin mogelijk op weerstand. 

 

“Sporten hebben meer gemeen dan ze verschillen” 

 

BMS: 

Basic Movement Skills 

 

CA: 

Coordinative Abilities 

 

COM: 

Condition Of Movement 
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Door Paul Lindeboom 

  

 

FLO'ers weer onder de LO&Sportwapenen 

 

Een veel gehoorde kreet van afgezwaaide collega's is dat zij later drukker blijken te zijn dan in de periode van 

het werkzame leven. Is dat slechts een gevoel? Of komt dat misschien door het aannemen van extra werkzaam-

heden? Dat laatste kan in ieder geval fikse waarheid zijn bij de FLO-ers die weer terug zijn gekeerd op het oude 

nest. En dat zijn er dan nogal wat die druk zijn, want in de afgelopen periode zijn er ettelijke FLO-ers weer onder 

de wapenen gekomen. Nou ja, als burgers teruggekeerd is realistischer benadering. Lees hier voor een weerzien 

met een clubje kwaliteitscollega's, want bij elkaar beschikken zij over flink wat expertises. 
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Het is al bijna een jaar een nieuw fenomeen: 

burgers bij defensie die ook de status hebben 

van ‘militair met FLO’. Vooral de laatste maan-

den gaat het hard met nieuwe aanstellingen, 

waardoor het wel tijd wordt om die nieuwe ca-

tegorie nader te belichten. Wat doen ze eigen-

lijk precies? 

 

De eerste en de laatsten 

 

Het begon vorig jaar juni met de aanstelling van Re-

né van Stokkem, die onze Kwaliteits Adviseur Rots-

klimmen/Werken Op Hoogte Ton Wessel kwam on-

dersteunen.  

 

René: “Mijn functie zou het bijwerken van diverse 

Werken op Hoogte documenten zijn, het voorberei-

den, uitvoeren en testen van nieuwe klimmaterialen 

en verder administratieve  ondersteuning. Onderling 

waren we overeengekomen dat ik 12 uren per week 

voor Defensie arbeid zou gaan verrichten. Aangezien 

ik naast Defensie nog diverse andere werkzaamhe-

den heb en ook wilde gaan genieten van mijn “vrije 

tijd” kon ik zeker niet meer uren beschikbaar houden 

voor Defensie. Nu, bijna een jaar later, ben ik tot de 

conclusie gekomen dat alle werkzaamheden die ik 

voor diverse “werkgevers” uitvoer gewoon te veel 

blijken te zijn.  

 

In de praktijk komt het er op neer dat mijn vrije tijd 

er vaak bij inschiet, en dat kan volgens mij nooit de 

opzet van de FLO periode zijn. Er moet tenslotte ook 

gegolfd kunnen worden… Aangezien ik natuurlijk zelf 

de regie voer over de invulling van de werkzaamhe-

den binnen mijn FLO-periode, heb ik in goed overleg 

met de LO&Sportorganisatie besloten om m.i.v. 01 

juli 2019 te stoppen met deze werkzaamheden. Van 

de ene kant heel jammer, want vond het zeer plezie-

rig om weer regelmatig met diverse collega’s in con-

tact te treden maar dit lijkt mij toch voor beide par-

tijen de juiste beslissing. Dus vanaf deze plaats 

wens ik alle FLO’ers die voor de LO&Sportorganisatie 

werkzaamheden gaan verrichten heel veel plezier en 

succes toe. We zullen elkaar ongetwijfeld in de toe-

komst ergens gaan ontmoeten. Ook alle andere col-

lega’s wens ik evenveel werkvreugde toe die ik zelf 

gedurende mijn defensietijd heb mogen ervaren. Het 

ga u allen goed!” 

Op 1 april jl. kwam Jacques Ooms formeel als laatste 

bij de club maar loopt het aanstellingsproces nog om 

Fred Timmermans ook een contract van een jaar aan 

te bieden. Jacques gaat onze OTB-ers Ruud Lenfe-

rink en Ronald Tielemans ondersteunen en gaat de 

nieuwste collega’s van de DUMO en KVOK begelei-

den in hun opmars naar taakvolwassen sportinstruc-

teurs. Jacques is zelf overigens ook nog een herin-

treder in de atletiekwereld en pakt zijn oude passie 

van het kogelstoten en speerwerpen weer op. Gaan 

we misschien wel zien als deelnemer op het komen-

de NMK Atletiek.  
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Fred Timmermans  

 

Fred Timmermans krijgt een speciaal project toege-

wezen i.h.k.v. onze Veteranenvereniging. Het huidi-

ge Uitzendingenbord is niet meer van deze tijd en 

gaat vervangen worden door een digitaal medium 

waarbij de website van Abe2018.nl als voorbeeld 

dient. (Klik op de onderstaande foto om die te bekij-

ken.)  

 

Onze website zal waarschijnlijk een wereldkaart wor-

den, waarbij je na het klikken op een land de infor-

matie van de uitzending(en) te zien krijgt.  

 

Hopelijk kun je op de eerstvolgende Dienstvakdag 

de eerste demo bekijken. Jan Welling’s eerste wa-

penfeit was in ieder geval de aanschaf van een mooi 

groot touchscreenscherm. 

 

Emiel Klaassen 

 

“Ik werk op 20 uur basis weer voor de BV Neder-

land. Een gedeelte als adviseur EAC voor C-CMH en 

een gedeelte als gespreksbegeleider voor het project 

VUURDOOP van CLAS. Ik zal het uitleggen. 

 

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht is 

ook een militair object, te vergelijken met een ka-

zerne. Echter het CMH is een publiek toegankelijk 

terrein en heeft geen bewaking.  

 

Op het moment dat er overgegaan moet worden op 

een hogere Alert State dienen hier ook de juiste 

maatregelen getroffen te worden. Hier schrijf ik de 

Vaste Orders voor. 

 

Het tweede is het project VUURDOOP, een theater 

voorstelling speciaal gemaakt voor de Landmacht 

over het werk en de cultuur. De Landmacht wil zich 

aanpassen als moderne werkgever. Dit zou bepaald 

kunnen worden vanachter een bureau top-down 

maar de KL heeft (heel uniek) gekozen voor een re-

flectie van de werkvloer. De voorstelling dient als 

startpunt om in gesprek met elkaar te komen, alle 

rangen en standen met elkaar. 

 

Aansluitend aan de voorstelling volgt een gesprek 

waarbij de deelnemers verhalen aan elkaar vertel-

len, hier ben ik gespreksleider bij. De rode draden 

uit die gesprekken geven wij weer terug aan de top 

en de organisatie coaches. Die laatsten pakken dit 

weer op richting hun eenheid om daar verdere on-

dersteuning aan te bieden. Het vervolg loopt dan via 

leiderschapscoaches en teamcoaches (ga ik ook deel 

van uitmaken) . Dit is een traject wat de komende 

jaren tot ontwikkeling gaat komen. Mooi om hier ook 

deel van uit te mogen maken. 

 

Deze FLO’er vermaakt zich dus prima en ga onze 

collega’s vaak zien.” 
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Berry van Moorsel 

 

“In mijn rol als assistent Fieldlab manager (Dennis 

Gorree, red.) op de RvS heb ik de volgende hoofdta-

ken: Het bijhouden en verwerken van gegevens van 

het systeem Leerling Monitor bij School Zuid. 

Het assisteren van de KMD en AMF testen van 

School Zuid en 13x brigade. 

Het ontwerpen en assisteren van projecten ter dien-

sten van School Zuid en de 13 X.” 

 

Hennie Kennis 

 

“Werkzaam (20 uur) vanuit de BOTO ontwikkel ik 

opleidingen voor de LO&S en zit ik bij het ECOD in 

opleiding voor de Ontwerperscursus, hiermee kan ik 

straks ook opleidingen Ontwerpen voor de LO&S.  

 

Mijn standplaats is Garderen, maar mijn buro staat 

in de oude sporthal in Oirschot.” 

Jan Bult 

 

Op 31 aug 2018 heb ik na 40 jaar dienst Defensie 

verlaten. Althans, dat dacht ik. Na mijn afscheidsre-

ceptie kwamen ze vier dagen voordat ik op vakantie 

ging bij mij op het net om te vragen of ik zin had in 

het dienen bij een nieuwe eenheid, die opgericht 

werd in Havelte. En wel de Bizon cie. Hier ben ik 

aangesteld Als Mentor/Coach en Fysiek adviseur bij 

deze club. Daarnaast heeft deze club dus nu echt 

iemand die de Fysieke belasting en training afstemt 

met het programma. Dus tevens de sportcoördinator 

voor de Bizon cie. Daarnaast heb ik de opleiding 

voor Vertrouwens Persoon gedaan. Voor de begin-

nende rekruten een laagdrempelige instap om zaken 

bespreekbaar te maken. 

 

Wat was en is de reden waarom deze eenheid is op-

gericht? Alles heeft te maken met de minimale wer-

ving. En als ze geworven waren, duurde het te lang 

voordat de opleiding in Assen begon. De opzet is nu 

dat mensen die goedgekeurd zijn direct nadat hun 

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is verkregen, via 

de gemeente, zij kunnen beginnen in Havelte. Deze 

weg is korter dan wachten op het VGB (Verklaring 

Geen Bezwaar).  

 

Ondanks dit moeten ze wel het MIVD onderzoek af-

wachten of ze definitief mogen blijven. Tijdstip 

wachten VOG twee weken max en acht weken voor 

VGB. En dan ben je de mensen kwijt omdat ze geld 

willen verdienen. 

 

Grote voordelen van deze constructie zijn: 

1. Ze vallen niet af omdat ze soms wel vier maanden 

moesten wachten. Gelijk dus een baan en salaris. 

2. Ze hebben in deze periode een stage van drie da-

gen waarbij ze een kijkje nemen in de keuken bij 

welke eenheid ze terecht komen. Allemaal functies 

binnen de eigen brigade. 

3. In deze periode krijgen ze van mij iedere ochtend 

PT en daarnaast echt 3 keer per week sport om fy-

siek beter voorbereid de AMO in Assen in te gaan. 

De sportlessen worden gegeven door LO &Sport. 

4. Door deze manier van werken is er minder uitval 

in de AMO. Vooral op fysiek gebied waar in principe 

mijn grootste verantwoordelijkheid ligt. 
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Al met al een geweldige functie waarin ik twintig 

uren mag werken per week. Zelfs de reanimatie is 

versleuteld in hun opleiding. Net gehoord dat mijn 

contract verlengd wordt van sept 2019 tot sept 

2020.” 

Johan Bouman 

 

Mijn taak (20 uur per week): ondersteunen van de 

Eerst Aanwezend Commandant (EAC) op het Kasteel 

van Breda en sinds kort ook op de Trip van Zoudt-

landtkazerne.  

 

Sinds 1 januari 2018 is op iedere DOSCO locatie een 

EAC (vergelijk kazernecommandant) aangewezen. 

Echter, het ontbreekt die betreffende EAC aan per-

sonele ondersteuning om aan de bijbehorende ver-

plichtingen te voldoen. Vandaar dat ik nu bezig ben 

met o.a. het (laten) opstellen van Vaste Orders, be-

drijfsnoodplannen, integrale beveiligingsplannen, in 

kaart brengen van medegebruik door derden en aan-

gevraagde evenementen.  

 

Tussendoor natuurlijk allerlei kleine projecten die 

plotseling oppoppen. Kortom, ik hoef mij niet te ver-

velen ;-). Het grote voordeel is dat ik ook thuis kan 

werken en de tijd flexibel in kan delen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Borecki 

 

“Mijn taken zijn die van projectleider binnen het Ex-

pertise Centrum LO&S. Mijn projecten betreffen: 

 

1. Nadere uitwerking beleidskader Werken Op Hoog-

te v.w.b. cluster 1B activiteiten tot een ARBO-

catalogus WoH. 

2. Cluster 1B activiteiten zijn: 

a. Hindernisbaan 

b. Touwhindernisbaan 

c. Vaste Touwbanen 

d. Vaste Touwkliminstallaties 

e. Later valt daar ok de Survivalrunbaan onder 

 

3. Project Survivalrunbaan Defensie 

a. Ontwikkelen van een Programma van Eisen (PvE) 

voor een gestandaardiseerde Survivalrunbaan  

Defensie 

b. Later is daar bijgekomen om hierbij ook een pilot 

Survivalrunbaan op te zetten om het PvE te testen 

en verder aan te scherpen. De pilot wordt gereali-

seerd op de Oranjekazerne te Schaarsbergen en we 

zijn momenteel in afwachting van de benodigde fi-

nanciën die moet komen van afdeling CD&E  

(= Concept Development & Experimentation, in de 

volksmond: ‘Bureau Innovatie CLAS’).“ 



Jeroen Velders (De periode vanaf 2004) 

 

Het begint al te wennen, de terugkeer van Jeroen Velders in geb Y in Amersfoort.  

Sinds vorige week maandag 15 april is hij weer terug bij de  

Staf van de LO&Sportorganisatie en het gevoel is prettig.  

Net als de sfeer tijdens het interview, waarin Jeroen als commandant  

een zeer openhartige indruk heeft achtergelaten maar ook een zeer competente.  

Wat een prettig leesbaar en informatief artikel tot gevolg geeft voor deel 2 van een drieluik  

om Jeroen breedvoerig voor te stellen. 
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Door Paul Lindeboom 
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Medio februari plaatste de redactie een oud 

Zandloper-interview uit 2003 als introductie 

van onze nieuwe commandant LO&Sportorga- 

nisatie: Jeroen Velders. Nu, bijna eind april 

2019, is Jeroen een goeie week bezig met in-

dribbelen en blikken we met hem terug op de 

periode 2004-2018.  

 

Jeroen, in 2004 was je net op het bedrijfsburo bezig. 

In de periode daarna heb je diverse functies bij 

LO&Sport vervuld. Welke was de mooiste? 

 

 “Ik vond de functie als projectsecretaris van reorga-

nisatie LRP1608 de meest intensieve en tevens ook 

de uitdagendste periode. Een enorme reductie voor 

de LO&Sportorganisatie, en wekelijks zaten we met 

het MT om de tafel. Via C-LAS moesten we de poli-

tiek beïnvloeden (de Tweede Kamer) waaruit uitein-

delijk de motie Hernandez voortgekomen is. Daar-

mee kregen we weer wat sportinstructiecapaciteit 

terug en konden we nog enigszins een geloofwaardi-

ge sportorganisatie overeind houden. 

 

Wat ik daarnaast bijzonder vond aan die periode was 

de energie die we gestoken hebben in het informe-

ren van het personeel en later ook geinformeerd 

houden middels de oprichting van een klankbord-

groep.” 

Van de periode nadat je LO&Sport tijdelijk verliet, is 

bij mij niet veel anders bekend dan je uitzending 

naar Afghanistan. Wat was daar je functie en hoe 

kijk je terug op die tijd? 

 

 “Het betrof de Resolute Support Mission (RSM, de 

voormalige ISAF missie). Ik werkte in het noorden in 

Mazar-e-Sharif bij het TAAC North (Train Advice and 

Assist Command) in de functie van CJ5 (Plans and 

Policy). Ik schreef o.a. het operatieplan en heb ook 

tijdelijk de SNR vervangen (Senior National Repre-

sentative). Ook de enorme aanslag meegemaakt op 

de Duitse ambassade in Kabul. Hele intensieve peri-

ode - ik was de enige Nederlander in een hele grote 

internationale branch, en dan ben je op jezelf aange-

wezen - maar een hele mooie manier om een bijdra-

ge te leveren.” 

 

Was het een heel andere uitzending dan Soedan? 

 

 “Ja. Al was het alleen maar omdat Soedan een VN-

missie was, een klein deel was militair. Een NAVO-

missie is puur een militaire aangelegenheid. Tweede 

grote verschil was de rol van de Amerikanen, die 

was in Afghanistan heel groot. Met een heel ander 

mandaat. Dus een hele andere operatie.” 
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Je hebt een bijzondere onderscheiding verdiend, de 

Commanders Coin for Outstanding Soldier. Wat was 

de reden voor die onderscheiding en hoe heb je dat 

zelf ervaren? 

 

“De reden was dat ik blijkbaar indruk heb gemaakt 

op de hogere legerleiding (COM RSM is een US 

****). Uitstekende skills getoond in het handelen 

tijdens en na die aanslagen. Meertaligheid, snel 

schakelen, snel inzetten van personeel & middelen 

en het vertrouwen hebben van COM TAAC-N (DEU 

landmachtgeneraal). Die skills bestonden onder an-

dere uit het in 1,5 uur tijd laten invliegen van DEU 

Special Forces en overleg tussen de Duitsers en de 

US Genie voor wederopbouw en inzet van perso-

neel.” 

 

Je ziet er behoorlijk afgetraind uit. Hoe heb je in de 

periode van 2004 tot op heden je lichamelijke condi-

tie op peil gehouden? 

 

Antw: (Lach….) Door mijzelf te dwingen minimaal 2 

keer per week te bewegen. Iedereen die mij kent 

weet dat ik een bepaalde opvatting heb over duur-

sporten. Maar ik doe het wel… hardlopen dus. 

Voetbal actief gespeeld in competitieverband, tot 

2014, deed ik daarbij. Maar ik ben vooral heel veel 

kilo’s kwijtgeraakt in Afghanistan. (Bleek geen 

kwaad te kunnen.)  
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 Op welke positie speelde je bij voetbal? 

 

 “Linksbuiten.” Dus je scoorde wel regel-

matig? “Ik was topscoorder van het 

team, was de oudste en toch 16 doel-

punten in het seizoen.” Wie is je favo-

riete linksbuiten? “Marc Overmars. Ik 

ben dus Ajax-fan en vind het tegen-

woordig geweldig om iemand als Dusan 

Tadic te zien voetballen.” 

 

Je vader was van huis uit Leraar Licha-

melijke Opvoeding en zijn zoon is ook in 

de sport verzeild geraakt. Jij hebt drie 

zonen, gaat iemand pa en opa opvol-

gen? 

 

 “Ik wil toch eerst vertellen dat mijn va-

der nog in Hooghalen heeft gezeten als 

dienstplichtig sportofficier en dat ik tij-

dens het Symposium in 2001, op Papen-

dal, hem ineens op een diafoto tijdens 

de presentatie voorbij zag komen. Om 

bij LO&Sport te gaan werken, ben ik 

niet gestimuleerd door hem, maar hoor-

de steevast wel een fantastisch verhaal 

op familiebijeenkomsten als hij vertelde 

over zijn opkomst in Bergen op Zoom.  

 

Hij was te klein om als dienstplichtig 

vrachtwagenchauffeur te worden opge-

leid en ze hebben dat zelfs nog gepro-

beerd op te lossen met klossen onder 

zijn schoenen. Toen dat mislukte werd 

hij overgeplaatst naar Hooghalen om 

sportofficier te worden.  

 

Maar om terug te komen op je echte 

vraag: nee (o)pa wordt niet opgevolgd. 

Wel mijn best voor gedaan maar niet 

gelukt. Zij studeren bedrijfskunde, do-

motica (digitale toepassingen in de hui-

selijke omgeving, zoals de slimme ther-

mostaat) en electronica. Zijn alledrie 

wel hartstikke sportief maar willen niet 

werken in het vakgebied Sport & Bewe-

gen.” 

Je bent vorige week gestart in je functie als Com-

mandant. Hoe waren je eerste werkdagen? 

 

 “Verrijkend. Deels omdat veel dingen herken-

baar zijn (het is maar 5 jaar geleden), maar in de 

tussentijd is er ook heel veel veranderd. Meest 

opvallende wat veranderd is, is dat ik heb ge-

merkt dat LO&Sport de afgelopen jaren niet al-

leen numeriek (functies) heeft moeten inleveren 

maar ook tegen de stroom op met minder men-

sen meer werk heeft moeten leveren. De can-do-

mentaliteit verhult dan de ware problematiek.” 

 

In het slot van het drieluik, kort na de com-

mando-overdracht op 8 mei, wordt de zeer 

nabije toekomst van de LO&Sportorga-

nisatie en de visie van Jeroen besproken. 
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Door Sander van Rooijen 

  

 

Krik-krakken in Litouwen 
 

Een van de recentste nieuwe uitzendingen is die in Rukla, Litouwen.  

Martijn Krabshuis schreef daar als pionier een mooi verslag over,  

maar daarna was het stil vanaf het front.  

 

Gelukkig bracht Rob Burgers een werkbezoek  

aan zijn instructeur-op-uitzending Sander van Rooijen  

en kwam met dit verslag in het vliegtuig terug naar Nederland. 

http://www.fitforaction.nl/Archief-Artikelen/Uitzendingen/Martijn-in-Litouwen/
http://www.fitforaction.nl/Artikelen/Sander-Litouwen/
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 Ik ben momenteel in Rukla, Litouwen met 17C, 

wij zijn onderdeel van de Battle-group die ge-

leid wordt door onze Duitse collega`s. Naast 

onze eenheid zijn we hier met ook met Nor / 

CSZ en LTU collega`s. Ik ben verantwoordelijk 

voor het fit houden van de Nederlandse delega-

tie van +/- 230 man. 

 

Ik heb met de Compagnie reguliere sport lessen die 

variëren van hardlopen en zwemmen tot aan terrein-

werk. Hiervoor heb ik de beschikking over diverse 

faciliteiten, niet allemaal even modern maar ik kan 

er zeker mee uit de voeten!! Naast de lessen mag ik 

ook andere leuke dingen doen, momenteel druk met 

het voorbereiden van verschillende internationale 

evenementen:  

 

- sterkste man van Rukla-barracks 

- KTV toernooi 

- beachvolleybal toernooi 

- best Squad van Rukla.  

 

Naast de evenementen heb ik het afgelopen week-

end mogen helpen met het organiseren van een 

kamp ten behoeve van Litouwse kinderen. Het kamp 

heb ik samen met de Genie gedraaid en ik heb hierin 

een PT moment, ochtendsport (krik-krakken) en een 

lesje touwbaan mogen verzorgen. De kinderen heb-

ben alles gehad en wat ze bij blijft van het weekend 

is Boom-Boom-Boom en Weg-Weg-Weg.  

 

Ik ben hier begonnen in week 2 van dit jaar en waar 

het toen -15 was en lekker wat sneeuw lag, is het 

inmiddels 10 graden en mooi weer met een heerlijk 

zonnetje. Met nog zes weken te gaan tot mijn opvol-

ger er is, ga ik hier nog wat leuke dingen doen tot 

aan mijn verlof. 
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