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Als eerste column van onze nieuwe LO&Sport-

commandant, Lkol Jeroen Velders, is gekozen om de 

uitgesproken tekst tijdens de openingsceremonie 

van de Dienstvakdag op 12 september jl. integraal 

weer te geven. 

 

Beste dienstvakkers LO&Sport, 

 

Van harte welkom op de 15de Dienstvakdag van de 

LO&Sport! 

 

Een bijzondere dag in meerdere opzichten. In de 

eerste plaats omdat we vandaag het derde lustrum 

vieren van ons Dienstvak, vervolgens omdat dit de 

dag is waarop we gezamenlijk met actief dienende 

en post-actieve collegae bijeenkomen maar tenslotte 
bijzonder omdat we op het punt staan om na jaren 

van bezuinigen en inkrimpen eindelijk weer te gaan 

groeien! 

 

Een warm welkom aan de post-actieve collegae; fijn 

dat jullie de tijd hebben gevonden om vandaag weer 

deel te nemen aan de Dienstvakdag te midden van 

ons allen actief dienenden. Jullie aanwezigheid on-

derstreept de kracht van onze onderlinge verbon-

denheid. 

 

Dagorder 2004 

 

“De fysieke en mentale component zijn naast de 

conceptuele component van doorslaggevend belang 

voor operationeel succes. De LO&Sport heeft zich 
ontwikkeld tot een belangrijke ondersteuner van het 

operationele proces en daarmee heeft de LO&Sport 

een belangrijke plaats verworven in de KL. 

 

De installatie van het Dienstvak LO&Sport is een er-

kenning van het belang van fysieke en mentale op-
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leiding en training en een waardering voor de rol die 
de LO&Sport daarbij speelt. 

 

Uw inspanning in het verleden en het heden hebben 

geleid tot deze kroon op uw aller werk: een eigen 

Dienstvak. 

 

Maar Noblesse Oblige – Adel verplicht. Ik verwacht 

van de LO&Sport – en heb daar ook alle vertrouwen 

in – dat zij ook in de toekomst dezelfde betekenis-

volle rol binnen de KL zal blijven spelen. Ik wens 

haar daarbij alle succes.” 

 

Dit is de letterlijke tekst uit de dagorder van de Be-

velhebber der Landstrijdkrachten, lgen Urlings, van 

15 september 2004. 

 
Hij, noch wij allen, konden voorzien wat er in de ja-

ren daarna ging gebeuren. 

Niettemin ontwikkelde de LO&Sportorganisatie zich 

door tot een organisatie van professionals die in de 

afgelopen jaren haar bestaansrecht steeds meer 

heeft verankerd binnen de Koninklijke Landmacht en 

veelvuldig lof ontvangt voor haar inspanningen. Een 

organisatie die, in lijn met haar motto semper se 

movens, altijd in beweging is.  

Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 

Durf trots te zijn! 

C-LO&Sportorganisatie 

Luitenant Kolonel Jeroen Velders Bc. EMSD  



Een organisatie die ondanks tegenslagen in het na-

bije verleden nog steeds fier overeind staat. Een or-

ganisatie waarop de typering van de nieuwe Com-

mandant Landstrijdkrachten 1-op-1 van toepassing 

is: Moed, toewijding en veerkracht! 
 

Trots op het commando 

over de LO&Sportorganisatie 

 

“Voor u staat een trots man”; dat waren mijn eerste 

woorden nadat ik het commando had overgenomen 

op 8 mei jongstleden. Trots, omdat ik zojuist het 

commando mocht aanvaarden van de 

LO&Sportorganisatie en tevens de verantwoordelijk-

heid had gekregen als Dienstvakoudste van het 

Dienstvak LO&Sport. 

 

Trots is een lastig fenomeen. Trots is een emotie, 

iets wat je voelt, ervaart maar soms ook niet…..Voor 

het Dienstvak LO&Sport zou trots het logische en 

directe gevolg moeten zijn van de waardering die wij 
krijgen voor ons werk. Want die waardering is on-

miskenbaar aanwezig. Alleen al in de afgelopen peri-

ode heb ik vanuit diverse hoeken van de Defensie 

organisatie loftuitingen gekregen voor jullie inspan-

ningen. Deze loftuitingen deel ik natuurlijk met jul-

lie. Maar dat wil nog niet zeggen dat jullie daarmee 

trots worden. 

 

Ik ben trots op jullie! 

 

De erkenning voor de operationele inzet tijdens de 

uitreiking van de Landmachtmedailles op 28 februari 

van dit jaar maken mij trots. Het defilé tijdens de 

Veteranendag op 29 juni, waar ik samen met Zijne 

Majesteit, de CDS, de vice-premier, de Minister van 

Defensie en de Staatssecretaris ons detachement 
mocht groeten vanaf de tribune in Den Haag gaven 

mij kippenvel. De koninklijke onderscheiding voor de 

Krijgsmachtadjudant, onze dienstvakgenoot adj Nico 

Spierenburg, tijdens de NOOC, maakt mij trots! 

 

Nogmaals: trots is een lastig fenomeen! Ik kan 

niemand opdragen om trots te zijn! Maar jullie mo-

gen trots zijn! Daar is alle reden toe. 

 

Toch begrijp ik dat de afgelopen twee decennia die-
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pe sporen hebben getrokken in de defensieorganisa-

tie, en dus ook in ons Dienstvak. Niet voor niets 

blijkt uit de werkbelevingsonderzoeken dat beroeps-

trots in een neerwaartse spiraal zit. Uit gecombi-

neerd onderzoek blijkt dat de samenleving meer 
trots kent voor de veiligheidsorganisaties dan de 

medewerkers van de veiligheidsorganisaties zelf! We 

zijn kritischer geworden, sommigen zullen dit type-

ren als negatief kritisch. We zijn uitblinkers in het 

benoemen van alles wat niet goed gaat (keer op 

keer), maar doet dat recht aan de realiteit? 

 

Ik hoop dat dit moment, het derde lustrum van het 

Dienstvak LO&Sport, met een korte reflectie op de 

geboorte van het Dienstvak onze geest kan aan-

scherpen. Bescheidenheid is een deugd maar waar-

dering ontkennen is een zonde! Durf te voelen dat 

we gewaardeerd worden, durf trots te zijn! Gebruik 

ook vandaag om waardering naar elkaar uit te spre-

ken en vier successen als ze zich voordoen! 

 
Reorganisatie en veiligheid 

 

We staan aan het begin van een nieuw reorganisa-

tietraject, dit maal gelukkig gericht op herstel van 

balans, groei en versterking. Dat biedt kansen! De 

staf is op dit moment snoeihard aan het werken aan 

het reorganisatieplan, we gaan groeien naar 302,5 

vte’n in 2020. Daartoe behoren ook een 17-tal Leef-

stijlcoaches die, in aanvang in een pilot, aan onze 

LO&Sportorganisatie worden toegevoegd. De staf zal 

anders worden ingericht, meer lijkend op een batal-

jons structuur, waarmee ze beter in staat is om haar 

ondersteunende rol te gaan vervullen in de nabije 

toekomst. 

 

De militaire en maatschappelijke context zijn ingrij-
pend gewijzigd en vragen om hernieuwde focus en 

een andere mindset. Daarom doe ik een beroep op 

u, collega’s van de LO&Sportorganisatie, om samen 

met mij de uitdagingen voor de toekomst aan te 

gaan. 

 

Als militair-specialist (en in die volgorde!) zijn wij de 

adviseur van de commandant, door de gehele lijn; 

van C-LAS tot aan de groepscommandant. Hierdoor 

blijven we direct en nauw aangesloten bij de Ko-



ninklijke Landmacht in ontwikkeling. Op basis van 

jullie vakmanschap zijn wij een gewaardeerde part-

ner en onmisbare schakel in het gereedstellingspro-

ces.  

 
Onze missie is en blijft: ….het bij eenheden en indi-

viduen realiseren van een optimale fysieke fitheid en 

mentale weerbaarheid die essentieel zijn voor de 

operationele inzet van gezond personeel! 

 

Het motto Fit for Action gaan we toepassen op onze 

eigen organisatie. Wij gaan zorgen dat we passend 

zijn en blijven voor de veranderende Koninklijke 

Landmacht door vakmanschap centraal te stellen, 

uw vakmanschap! 

 

In de uitvoering brengen we balans in wat we reeds 

zeer goed beheersen en wat we willen vernieuwen. 

We doen in de toekomst meer van hetzelfde (de Ko-

ninklijke Landmacht groeit immers) maar zoeken 

tevens actief naar kansen. 
 

Veiligheid staat centraal in onze taakuitvoering. Op 

het kruispunt waar het credo van de landmacht mili-

tair: wij gaan verder waar anderen stoppen, en onze 

missie bijeenkomen staan jullie als vakman en vak-

vrouw. Als professionele organisatie zijn we ons vei-

ligheidsbewustzijn meer en sterker aan het positio-

neren en zichtbaar maken, dat zijn we aan onze 

stand verplicht! 

 

Ons werk is echter nooit vrij van risico’s! Dagelijks 

trainen we militairen, fysiek en mentaal, voor een 

mogelijke inzet in het hoogste geweldspectrum. Het 

adagium Train as you fight maakt dat elke onder-

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 

Pagina 5            Zandloper 

wijsleersituatie, elke activiteit onder jullie deskundi-

ge leiding continu beoordeeld moet worden op alle 

mogelijke risico’s. Als professionals doen jullie dat 

automatisch en nemen jullie de verantwoordelijkheid 

voor het geheel: ook voor de zaken die je zelf niet in 
de hand hebt! 

 

Helaas is de bittere realiteit dat we ondanks alles 

soms vreselijke verliezen moeten incasseren. Dit is 

van toepassing op Defensie, de Koninklijke Land-

macht en dus ook op de LO&Sportorganisatie.  

En dan, beste dienstvakkers, komt het ineens heel 

dicht bij! Dat is hard, onverteerbaar, maar tevens 

goed. Goed, omdat we ons moeten blijven realiseren 

dat ons werk nooit zonder gevaar is of zal zijn! 

 

De Dienstvakdag is de dag bij uitstek om  erkenning, 

zorg en waardering centraal te stellen. 

We gedenken gezamenlijk de verliezen die ons ten 

deel zijn gevallen en vieren de successen die we 

veelvuldig boeken. Dat is saamhorigheid optima for-
ma en het krachtige kenmerk van ons Dienstvak. 

 

vijftien jaar 

 

Laat ons vandaag vieren dat ons mooie dienstvak 15 

jaar bestaat. Het programma van vandaag is in goed 

overleg tussen Chef Staf overste Pieter van der Peet 

en de uitvoerend commandant LO&Sportgroep Bern-

hardkazerne luitenant Maarten de Groot tot stand 

gekomen. Ondersteund door de stagiaires van het 

Zadkine college kunnen wij vandaag genieten van 

hetgeen zij voor ons allen hebben voorbereid. 

 

Ik wens jullie allen een fantastische Dienstvakdag. 
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Terugblik 15e Dienstvakdag  
Door Maarten Groot & Marvin Boot 

Terugblik op de vijftiende Dienstvakdag 
 

We zitten allemaal al weer in het stramien van de trip van woning  

naar arbeidsplaats, werken en weer terugreizen.  

Juist in die periode is het extra leuk om nog eens terug te blikken  

op die leuke en sfeervolle Dienstvakdag op 12 september jl.  

 

Een sfeerverslag geschreven door de organiserende  

LO&Sportgroep Bernhardkazerne.  

Hieronder kunt u de terugblik van Marvin & Maarten lezen. 



 

Dienstvakdag 2019 
 

Jaarlijks ontstaat er een gezellige drukte 

rondom een koffiepunt bij de klimtoren op de 

Bernhardkazerne in Amersfoort. Die drukte is 

het teken dat de LO&Sportorganisatie haar ver-

jaardag viert op de zogeheten Dienstvakdag. 

Deze editie was een bijzondere, omdat ons 

dienstvak 15 jaar bestaat. 

 

Terwijl collega’s uit het hele land bijpraten of kennis 

maken, was er een elftal Zadkine stagiaires druk 

bezig om de laatste hand te leggen aan de voorbe-

reidingen van de sport activiteiten. Deze editie van 

de Dienstvakdag was niet mogelijk zonder de hulp 

van deze stagiaires. Bijkomend voordeel voor hen 

was dat er kennis werd gemaakt met toekomstige 

collega’s en ze konden laten zien wat ze in hun mars 

hebben. 

 

Na enige aanmoediging van de staf adjudant ston-

den er om 09.15 uur twee regio’s, staf en instructie-

groep KMA opgesteld. Deze werden geflankeerd door 

oudgedienden, waarvan Ad Sorber met 89 jaar de 

oudste aanwezige was. 
 

Tijdens het appèl sprak de huidige Commandant zijn 

trots op onze organisatie uit. Vervolgens kreeg Aooi 

Gerard Machielse de Legpenning uitgereikt voor zijn 

verdienste voor de LO&Sportorganisatie. Hierover 

kunt u meer lezen in het interview met Gerard ver-

derop deze site. 
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Vervolgens stond de Commandant stil bij het overlij-

den van Arno Budel en allen die het Dienstvak zijn 

ontvallen. Daarna legde de Commandant samen met 

de staf adjudant een boeket bij het moment voor 

Arno Budel. Nadat de hoornblazer de laatste noten 

van de last post had gespeeld, vervolgde de Com-

mandant zijn speech en sloot het formele gedeelte 

van de ceremonie af. Na een veiligheidsbriefing door 

de baan commandant, TLNT Groot, konden alle deel-
nemers zich melden bij de SGT1 Bakker die op ludie-

ke wijze de sportdag opende. 

 

De teams waren samengesteld met deelnemers uit 

één of twee verschillende provincies. Aan hen de 

taak deze provincie zo goed mogelijk te vertegen-

woordigen. Dit kon middels twee verschillende spel-

soorten. De competition games waren spellen waar-

bij er daadwerkelijk met twee teams tegen elkaar 

gestreden moest worden.  

 

Het andere speltype waren de individual games, 

waarbij er met het team een zo hoog mogelijk pun-

tenaantal of een zo snel mogelijke tijd gezet moest 

worden. Door de laatstgenoemde spelsoort bleef het 

lang spannend welk team er met de winst vandoor 

ging. 
 

De Dienstvakdag 2019 was een dag met veel zon en 

af en toe wat (donkere) wolken. De teams beston-

den uit veel meer personen dan er benodigd waren 

voor de spellen. Hierdoor konden de overige deelne-

mers hun teamgenoten aanmoedigen, coachen of 

het andere team plagen. Ook was er veel ruimte om 

tijdens de spelen verhalen uit te wisselen en in ge-

sprek te gaan met collega’s die men al lange tijd niet 

meer had gezien. 



 

Aan de wedstrijdtafel keken een aantal oudgedien-

den tevreden toe hoe alles uit de kast gehaald werd 

om zoveel mogelijk punten te scoren bij het spel 

‘’blij dat ik glij’’. Er was deze dag in ieder geval één 

team dat qua geluidproductie consequent beter 

scoorde dan de geluidsinstallatie van O&O en dat 

was team Noord-Brabant 2. Met mannen als Freek 

Vermulst, Rob Oosterveer en Bas de Jong in het 

team was dit ook eigenlijk geen verrassing meer, 

maar wel mooi om te zien. 

 

Na een welverdiende douche werden de prijzen uit-

gereikt en kon iedereen zijn diner nuttigen. Er was 

keuze uit een aantal foodtrucks die onder andere 

kibbeling, friet, salade, Mexicaanse wrap en een hal-

ve kip in het assortiment hadden. Onder het genot 

van een hapje en een drankje werd er door velen 

nog nagepraat over het verleden, de dag zelf of de 

toekomst van hen of de LO&Sportorganisatie. 

 

Het eind van een lange en intensieve, maar voorna-

melijk mooie dag. Op naar zestien jaar LO&Sport-

organisatie. 

 

Tot volgend jaar! 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg Terugblik 15e Dienstvakdag  

Pagina 8            Zandloper 



WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 9            Zandloper 

25 jaar Zandloper: het ontstaan...  
Door Ruud Makarawung 

  

 

25 jaar Zandloper: Het allereerste begin 
 

De redactie heeft inmiddels ruim aandacht geschonken aan het 25-jarige jubileum.  

We begonnen met een dubbelinterview met de twee langst dienende  

hoofdredacteuren Richard Wichhart en Rob Jansen en aansluitend de herpublicatie  

van hun favoriete artikel/interview uit die lange Zandloper-geschiedenis.  

Daarna was het de beurt aan Ron Gits, die de scepter ook een jaar of twee gehanteerd heeft.  

Ron nam het stokje over van Ruud Makarawung, waarmee we aanbeland zijn bij  

de geboorte van de Zandloper.  

 

Ruud beschrijft in dit artikel het volledige ontstaan van ons prachtige bedrijfsblad. 
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Vervolg 25 jaar Zandloper: het ontstaan...  

In de periode 1992 – 1996 zorgden de politiek, en in 

het verlengde C-COKL, voor veel rumoer op de 

werkvloer. In het kader van de bezuinigingen moes-

ten besluiten genomen worden om te voldoen aan 

nieuwe missies en doelstellingen. Op alle 

LO&Sportbureaus werden wij daar mee geconfron-

teerd. 

 
Zoals bij iedere reorganisatie ontstaat er een onze-

kere dynamiek waarin individuele perspectieven 

dichtbij komen. Ook bij onze sportofficieren waren er 

kundige collega’s die de uitdaging aangingen. 

 
Daar lagen ook kansen! Voor mij zag ik de uitdaging 
om ons LO&Sport DNA uit te dragen naar een be-

wustwording, zowel binnen als buiten de LO&sport-

organisatie. Inmiddels had ik zelf mijn marketing/PR 

studie afgerond met een scriptie communicatie over 

een vliegveld in Limburg. 

 
Tijdens de studie overviel mij regelmatig de gedach-

te waarom wij binnen de LO&Sport geen intern com-

municatieorgaan hadden. Vroeger kenden wij het 

blad Impuls en de Legerkoerier. Niet echt PR expo-
sure voor onze organisatie zoals ik dat in gedachte 

had. 

 
Ik werd mij bewust van de kennis, kracht, kwaliteit 

en passie van onze organisatie. In die tijd had ik de 

indruk dat ik daar alleen in stond. We waren immers 

de meest unieke sportorganisatie in de wereld? In 

vele sportbonden waren wij vertegenwoordigd. Zo-

wel op bestuurlijk - , opleidings- als op trainingsni-

veau. Ook zeker gezien de LO&Sport samenwerking 

met gepassioneerde professionals Frank Bettina en 
Jos van Dijk van TGTF /sportmedisch centrum. 

 

In het kader van alle reorganisaties, gepaard met 

bezuinigingen, wilde ik in- en extern deze bewust-

wording uitdragen. Het kan niet zo zijn dat men ons 

weg bezuinigde. Ik kan mij nog herinneren dat RVE-

denken een pijler werd. Zo ontstond ook de gedach-

te dat wij als LO&Sportorganisatie met onze kwali-

teiten zelf budgetten konden realiseren. Het idee om 

nationale kampioenschappen voor meerdere sport-

bonden te organiseren was er een van. Boot Camps 

organiseren voor civiele bedrijven en verenigingen. 

 

De redactie heeft inmiddels ruim aandacht ge-

schonken aan het 25-jarige jubileum. We be-

gonnen met een dubbelinterview (in Rhenen) 

met de twee langst dienende hoofdredacteuren 

Richard Wichhart en Rob Jansen en aansluitend 

de herpublicatie van hun favoriete artikel/

interview uit die lange Zandloper-geschiedenis. 

Daarna was het de beurt aan Ron Gits, die de 

scepter ook een jaar of twee gehanteerd heeft. 

Ron nam het stokje over van Ruud Makara-

wung, waarmee we aanbeland zijn bij de ge-

boorte van de Zandloper. Ruud beschrijft in het 

onderstaande artikel het volledige ontstaan 

van ons prachtige bedrijfsblad. 

 

De herinneringen over het ontstaan van de Zandlo-

per zitten inmiddels wel 25 jaar terug ergens in een 

hersendeel ver weg opgeslagen. In deze brief moet 

je maar schrappen wat minder relevant is. Ik schrijf 

nu gewoon mijn herinnering op. 
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Vervolg 25 jaar Zandloper: het ontstaan...  

en mentale vorming van goede getrainde militairen, 

met als onmisbare bijvangst de gezondheid en 

sportbeleving. 

 

De toenmalige C-LO&Sportorganisatie, Jaap de 

Groot, gaf mij groen licht en ik mocht aan de gang. 

Te beginnen met het huisorgaan. De eerste redactie-

raad werd opgericht na mijn zoektocht naar collega’s 

die kennis hadden van opmaak/design, redactionele 

vaardigheden en computerkennis. Jacco van de 

Burg, Rob Jansen en Ron Gits waren direct enthousi-

ast. Er moest een toepasselijke naam worden ver-

zonnen. Deze vraag werd breed uitgezet en de re-

dactie stond open voor de beste ideeën. Het eerste 

(proef) exemplaar, zonder logo, werd uitgegeven in 

1994. 

 

Uiteindelijk werd er voor ‘de Zandloper’ gekozen. De 

gedachte achter deze titel was de letterlijke functie 
van een zandloper. Als je deze omkeert loopt het 

zand (kennis en ervaring) van boven naar beneden, 

top-down. Als deze weer omgedraaid wordt, visuali-

seert het bottom-up . De gedachte hierbij was dat 

kennis en ervaring maximaal benut wordt in 

(politieke) besluitvormingsprocessen. 

En zo had ik meerdere ideeën en ook ingangen om 

vooral zelf budgetten te creëren. 

Mijn missie was: 

1. Hoe intensiever de reorganisaties zich aandien-

den, des te krachtiger moeten wij het accent leggen 

op exposure van de LO en Sportorganisatie door 

middel van communicatie. 

 

2. Interne bewustwording van de uniciteit van ons 

LO&Sport DNA; Onze kwaliteiten, van zowel van on-

ze bestuurders als van de sportinstructeurs, voor het 

voetlicht brengen. Grondslag voor eigen 

‘huisorgaan’. Collegialiteit en respect naar elkaar 

was een belangrijk gevolg. 

 
3. In die tijd werden de eerste collega’s uitgezon-

den; Hen volgen met verhalen versterkte de DNA 

band van onze collega’s. 

 

4. Externe partijen/ organisaties laten inzien dat wij 

als LO&Sportorganisatie onmisbaar zijn voor fysieke 
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Vervolg 25 jaar Zandloper: het ontstaan...  

Ik wilde hiermee bewerkstelligen dat de politieke ‘uitdagingen’ met onze kennis en ervaring optimaal vorm gege-

ven konden worden. Met als resultaat meer herkenning in het gekozen beleid en dus meer motivatie vanuit de 

LO&Sportgroepen. 

 

Tevens is in deze tenaamstelling de metafoor opgesloten van: 

 

- Landmacht: Zand 

- Beweging, snelheid en meten van prestaties: Loper 

 
Als LO&Sportinstructeur met een nieuwe PR-neven-functie ging ik op zoek bij de sportbureaus en TGTF naar goe-

de verhalen voor ons huisorgaan. Het rijtje wat ik in mijn gedachte had was oneindig, zoveel goede kerels die 

voldoen aan onze ‘missie’. 

 

DE START VAN DE ZANDLOPER! 
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Nieuwe collega’s op komst via Zadkine college 
Door Paul Lindeboom (voorwoord door Rik van Trigt) 

  

De Zadkine geslaagden komen er aan! 

 

Een zeer interessante groep LO&sportinstructeurs is diegene die voortkomt uit de parate hap. Soldaten/

korporaals die al beschikken over militaire ervaring en soms al een uitzending meegemaakt hebben. Die het klap-

pen van de zweep kennen en al kennis hebben opgedaan met de lokale LO&Sportgroep. Vroeger hette dat de DF-

klas, in 2019 komt dat voort uit bijvoorbeeld de NCOI-opleiding of de recent geslaagde leerlingen die een ver-

snelde sportopleiding volgde aan het Zadkine College, met o.a. Martijn Merx en Ruud Bom als bekende leerkrach-

ten. We stellen de toekomstige collega's hier aan jullie voor. 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

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 1 ste wave. Deze Doorstromers (soldaten en korporaals) zijn via een INFOOP en de Niveaume-

tingdag 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: 

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 Pieter van der Peet. Hij feliciteerde deze 8 mannen vooral met het berei-

ken van deze mooie mijlpaal die garant kan staan voor een mooie toekomst binnen onze 

LO&Sportorganisatie KL. 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. 

 

De redactie stelde ter introductie de gediplomeerden de volgende drie vragen: Wat vond je het zwaarste onder-

deel/vak van de opleiding? Welk onderdeel ging je het makkelijkst af c.q. lag je het best c.q. had je meeste inte-

resse? Wat was de leukste sportieve activiteit tijdens die twee jaren (op school of bij je sportgroep)? 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

Quint Steegstra 
 

Fysieke danwel mentaal zware trainingen zoals wij die kennen bij de Koninklijke Landmacht  

hebben wij niet ondergaan of ervaren tijdens de opleiding.  

Wel was het met name het eerste jaar aanpoten om de eindproducten met een goed gevolg  

af te ronden en alle vakken met een positief resultaat af te sluiten. 

 

Interessante onderwerpen tijdens de opleiding waren vooral de momenten waarbij er,  

bij de behandelde stof, direct de vertaalslag werd gemaakt naar de werkvloer.  

Zo werd er tijdens het vak trainingsleer ook met een schuin oog gekeken  

naar de Military Strength & Conditioning Circle.  

Ook heb ik veel geleerd van de stages die plaatsvonden in reguliere fitnesscentra,  

hier werd er vaak met een andere blik gekeken naar bepaalde zaken zoals wij dat bij defensie gewend zijn.  

 

Het tweede leerjaar werd afgesloten op het mountainbikeparcours  

van de MTB club ’Dirty hill’ in het Bergse Bos.  

Hier werden een aantal stevige hoogtemeters overwonnen  

en hebben wij elkaar behoorlijk het snot voor de ogen gereden.  

Het schijnt zo te zijn dat zelfs Matthieu van der Poel klotsende oksels krijgt van dit parcours. 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

Johnny Dees 
 

Het zwaarste aan de opleiding vond ik de tijd die ik hierin moest steken.  

Met name dat ik bijna iedere week meer dan 12 uur in de auto zat,  

mede omdat ik ervoor had gekozen om niet intern te slapen.  

Het gevolg was wel dat het ten koste ging van o.a. huiswerk,  

dat ik deels thuis en in mijn weekenden moest doen.  

 

Omdat ik veel aan het reizen was en thuis ook een kleine heb zitten die aandacht verdient,  

vond ik dit persoonlijk lastig te combineren. 

 

Mijn interesse ligt bij nog steeds bij trainingsleer.  

Hierin valt altijd wel wat te leren, persoonlijk vind ik de trainingsprincipes  

een goede basis waarmee je kan trainen en ook opwerken als eenheid dan wel het individu. 

 

De leukste sport activiteiten op school vond ik het uitje naar Papendal  

waar we ook op de Olympische BMX baan konden oefenen. 

 

De leukste activiteiten op mijn stage plaats (de KMA)  
waren mijn deelnamen aan de Roparun en het NMK Speedmars.  

Aan de speedmars heb ik nu twee keer deelgenomen waarvan er een  

eindigde met een zilveren medaille en een met een gouden.  

De Roparun heb ik vorig jaar ervaren als deelnemer,  

dit jaar ben ik de trainer/ coach van de deelnemers. 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

Sander Verheij 
 

Voor mij persoonlijk het zwaarst waren de REN-vakken (Rekenen, Engels en Nederlands).  

Dit omdat het een verplicht onderdeel is van de opleiding  

wat inhoudelijk niet veel met het “vak” te maken heeft.  

ok waren dit lange theoretische dagen waarbij we de hele dag in het lokaal zaten. 

 

Waar voor mij de meeste interesse lag, was bij trainingsleer en anatomie,  

met de daar bijbehorende praktijkmomenten zoals het lactaat meten,  

mountainbiken en het vertalen van trainingsprincipes naar de praktijk. 

 

De BMX-clinic op Papendal (foto) was erg gaaf om te doen tijdens de afsluiting van het eerste schooljaar.  

Ook de eigen vaardigheid mountainbiken vond ik erg leuk om te doen.  

Op de sportgroep waren de mooiste momenten het ondersteunen in klimactiviteiten en MZV lessen.  

Ook het organiseren van een evenement zoals de Nieuwjaarsloop of een sportdag  

was erg leuk en leerzaam om te doen! 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

Roy Sterling 
 

Eigenlijk heb ik niet specifiek een onderdeel of vak echt zwaar gevonden.  

Het was in het begin vooral even mentaal schakelen om weer de schoolbanken in te gaan.  

Na 5 jaar paraat te hebben gewerkt en altijd bezig te zijn geweest met skills en drills,  

was het vooral zwaar om weer de boeken in te duiken en de concentratie op te brengen in de lessen. 

 

In de beginfase zijn we vooral bezig geweest met eigenvaardigheid:  

volleybal, mountainbike, badminton en nog meer spel sporten.  

Deze lessen gingen mij goed af aangezien ik veel affiniteit met spelsporten heb. 

 

Het is altijd moeilijk om specifiek iets aan te wijzen, maar met de klas  

was de afsluiting van het eerste jaar de leukste activiteit.  

Deze dag zijn we sportief bezig geweest op de BMX baan Papendal  

en lekker wezen kicken in Amersfoort.  

 

Deze dag werd natuurlijk ook gezellig afgesloten met lekker uit eten.  

Op de sportgroep is kan ik niet specifiek 1 moment aanwijzen.  

Het gevoel bij de sportgroep GMK is gewoon goed.  
Er is een goede balans tussen hard werken en ontspanning (kicken en foamen).  

Doordat er een goede balans is het ook altijd gezellig.  

 

Toch nog 1 moment/regel die er uit springt: De gebaksregel binnen de sportorganisatie. 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

Bram Koesen 
 

“Zwaar” wil ik het niet noemen maar de REN vakken (Rekenen/Engels & Nederlands)  

waren toch weer even een eye-opener na een aantal jaar.  

Waarbij ik echt weer even in de materie moest duiken. 

 

Gezonde leefstijl & Fitvak A+B waren op het lijf geschreven  

voor mij, aangezien ik aardig kracht georiënteerd ben en een gezonde lifestyle  

met de daarbij horende voeding hoog in het vaandel heb staan. 

 

Eigenlijk waren er hoopjes leuke sportieve activiteiten de afgelopen 2 jaar,  

maar de activiteiten  die er echt uitsprongen waren: 

 

-De klimoefeningen op de Marcor Bulk (een boot in de haven van Rotterdam.  

Een oefeningen waar ik erg veel van heb geleerd op het gebied van WOH.  

En die daarbij ontzettend leuk is om te draaien! 

 

-De wapen dag van het Regiment Genietroepen (tweede foto).  

Een jaarlijks evenement voor alle genisten van de KL,  
waarbij de sportgroep de gehele sportmiddag organiseert. 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

Kelvin Ruijgrok 
 

Het is niet zo dat ik een bepaald vak echt zwaar vond.  

Wel heb ik veel leerwinst kunnen en moeten behalen bij het plannen van evenementen.  

Hier had ik zelf nog weinig ervaring mee. Hier viel dus nog veel te leren. 

 

Mijn interesse gaat uit naar bewegen.  

Dus de meeste praktijkzaken gingen mij wel goed af.  

Ook heb ik voor voeding meer interesse dan andere vakken.  

Neemt niet weg dat de rest ook interessant was.  

 

Zoals eerder beschreven vind ik praktijk altijd erg leuk.  

Zo ook de verschillende activiteiten die wij met school hebben ondernomen.  

Het diverse aanbod van praktijk op verschillende locaties was voor mij juist het leukst en leerzaamst. 
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Vervolg Nieuwe collega’s op komst via Zadkine 

Marvin Boot 
 

Het zwaarst voor mij was het vaak fitnesstrainer B.  

Dit vooral omdat het einde van de opleiding in zicht was,  

het geen verplicht vak was en er veel kennis voor nodig is.  

Uiteindelijk heb ik hier erg veel tijd aan besteedt maar het toch met een goed resultaat afgerond.  

Dit is ook het enige vak dat niet iedereen gehaald heeft. 

 

Trainingsleer, rekenen en evenementenorganisatie vond ik het makkelijkst.  

Voor rekenen heb ik goed gescoord op het examen,  

trainingsleer vind ik nog steeds erg interessant en je kunt je hier in blijven verdiepen  

en evenementenorganisatie ging me goed af door de sterke voorbereiding. 

 

Het leukst was het om met John de Graaf mee te gaan naar het NMK Zaalvoetbal  

(als speler) en met school het schaatsen bij FlevOnice of mountainbiken in Bergschenhoek. 
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Route naar de wall of fame van Oranje 
Door Wiljan van Vijfeijken 

  

 

Terug naar 1975. Jullie hoofdredacteur zit met 

een buslading voetbalsupporters in sportpaleis 

Ahoy.  

 

Op een omloopbaan rokende derny-motoren waarvan 

de bestuurders zes dikke jassen aan hebben met in hun 

slipstream wielrenners, in het middenterrein een zaal-

voetbalveld.  

 

De goals hebben twee gaten in het achternet en Barend 

Barendse geeft enthousiast commentaar. Mooie tijden 

van een totaalsportevenement. Maar nooit geweten dat 

ik daar Wiljan van Vijfeijken voor het eerst heb zien 

voetballen.  

 

En nooit geweten dat hij heel goed kon voetballen en 

nooit verwacht dat hij zo’n talent voor het schrijven van 

sportartikelen had. Hier een terugblik op een geweldige 

sportcarrière. 
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Vervolg Route naar de wall of fame van Oranje 

 

Terug naar 1975. Jullie hoofdredacteur zit met 

een buslading voetbalsupporters in sportpaleis 

Ahoy. Brullende motoren van het ijsspeedway, 

derny-motoren waarvan de bestuurders 6 dik-

ke jassen aan hebben met in hun slipstream 

wielrenners en in het middenterrein een zaal-

voetbalveld. De goals hebben twee gaten in het 

achternet en Barend Barendse geeft enthousi-

ast commentaar. Mooie tijden met een mooi 

sportevenement. Maar nooit geweten dat ik 

daar Wiljan van Vijfeijken voor het eerst heb 

zien voetballen. En nooit geweten dat hij heel 

goed kon voetballen en nooit verwacht dat hij 

zo’n talent voor het schrijven van sportartike-

len had. Klik hier voor een terugblik op een ge-

weldige sportcarrière. 

Route naar de WALL OF FAME van Oranje. 

 
Op 30 april 2019 werd eeuwige roem verleend aan 

ALLE Nederlandse voetballers (m/v). Dit werd ge-
daan door de KNVB, door een WALL OF FAME te 

bouwen op de campus met daarin alle namen van 

voetballers (zaal, dames en veld (zowel amateur als 

prof)) die sinds het begin van onze vorige eeuw een 

A-interland hebben gespeeld. Het is een mooie plek 

geworden en een aanrader voor iedereen om hier 

ooit eens, als je in de buurt van Zeist bent, even te 

gaan kijken. Daar onze redacteur mijn FB-bericht 

voorbij zag komen, vertelde hij mij dat ie eigenlijk 

niet wist dat ik voetballer was geweest en dit had 

bereikt in mijn jonge jaren. Hij kende mij als sport-

instructeur, trainer en coach! 

 
De volgende stap was de vraag of ik een artikel wil-

de schrijven waarin ik mijn ontwikkeling als talentvol 

voetballer tot A-international in beeld kon brengen. 

Ik merkte bij de onthulling van de WALL OF FAME 

dat maar weinig mensen deze eer, na veel trainen 

en zweetdruppels, weten te behalen. 

 
De weg naar A-international 

 
Ik was eerste jaars A-junior (16 jaar, 1975) en 

speelde bij vierde klasser RKSV Braakhuizen uit 

Geldrop. Voor de lol speelde ik ook in de zaal met 

vrienden, maar (nog) niet aangesloten bij de KNVB 

competitie. Gewoon samen pielen zonder tactiek 

maar met heel veel plezier en een goede derde 

helft…. 
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Vervolg Route naar de wall of fame van Oranje 

Op het veld kreeg ik dat seizoen 2 aanbiedingen om 

bij een BVO te gaan voetballen. Eerst kwam FC Eind-

hoven en maand later stond PSV op de stoep. Ik was 

me totaal niet bewust van hoe goed ik was of moge-

lijk zou kunnen worden. Wel een eerste eye-opener 
voor mij door die aandacht van de BVO’s. 

 

Na overleg met mijn ouders was ik er snel uit. Lek-

ker bij vrienden blijven voetballen en als ik ECHT zo 

goed ben, kom ik wel boven drijven. Later bleek dat 

ik voor veldvoetbal net wat tekort kwam om prof te 

worden. Geen enkele BVO is later nog aan de deur 

geweest. 

 

Ondertussen 18 jaar geworden en onze trainer bij 

RKSV Braakhuizen werd Aooi BD Huub van Gulik. 

Hij haalde me als jeugdspeler bij het eerste team, 

maar doordat ik in die tijd een klein pezig ventje 

was, had ik het dat jaar moeilijk tussen de grote 

jongens. In hetzelfde seizoen werd ik gevraagd om 

bij een 1e klasse KNVB zaalvoetbalteam te komen 

spelen. Dit was Vandeputtensport uit Geldrop en ze 

gingen heel ver om mij binnen te halen, ik kreeg 1 

paar zaalvoetschoenen!! Ik ben daar gaan voetballen 

en toen voelde ik al snel dat ik wel de jongste maar 
zeker niet de slechtste was in die ploeg op een rede-

lijk niveau. 

 

Inmiddels 19 jaar en ik ging in militaire dienst. 

Plaatsing Oirschot en al snel vielen bij de Kapitein 

Harry van Megen, C-sportgroep Oirschot, mijn zaal-

voetbalkwaliteiten op. Hij vroeg me om bij zijn team, 

sporting Piet bruel, te komen spelen. Dit was een 

leuke ploeg die ambitie had en ook in de 1e klasse 

speelde. 

Harry was zelf ook een goede zaalvoetballer en trok 

de kar met het Militaire team wat toentertijd op TV 

kwam in NCRV’s Mini-voetbalshow. Plaats van han-

deling was Ahoy te Rotterdam. Ik mocht toen voor 

het eerst ruiken aan het grote werk, maar verder 
dan 2x tribuneklant kwam ik niet. Wel werd ik sa-

men met Harry en het team van Oirschot algeheel 

Nederlands Militair zaalvoetbalkampioen (1980). La-

ter werd ik het nog 2x. Met het team van PIROC 

(1985) en de KMS (1988). Harry was de eerste per-

soon die mij uitlegde dat alleen hard rennen niet 

altijd slim was. Hij bracht me tactisch een stap ver-

der. Ik ging nadenken over hoe ik moest lopen. Hoe 

en wanneer ik kon of moest coachen. Er ging een 

wereld voor me open en ik leerde heel snel bij. 

 

Ondertussen de stap gemaakt naar het op een na 

hoogste niveau. Ik ging in Eindhoven spelen bij eerst 

Sporting Piet Bruel (met Harry) en na 1 jaar een 

trapje hoger naar Les Carreaux. Hier kreeg ik mijn 

eerste zwarte vergoedingen. Met dit team werden 

we kampioen en promoveerden we naar het toen 

hoogste niveau in Nederland. Het is 1981. 
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Vervolg Route naar de wall of fame van Oranje 

Na 2 seizoenen Les Carreaux werd ik gevraagd om 

voor de absolute top destijds te komen spelen. Mar-

co Fit olv Andre Nijssen, destijds DE topcoach in de 

hoogste afdeling. Ik als broekje speelde daar met 

o.a. Adri Koster(huidige coach Willem ll). In dit sei-
zoen leerde ik voor het eerst dat ik niet vanzelfspre-

kend basisspeler was en dat er druk op het team 

zat. We moesten kampioen worden. Ik klikte niet 

met de coach en hij stak alle energie in de gevestig-

de namen. Niet handig want hij haalde mij als groot 

talent zelf binnen. Een jaar later kwam hem dat duur 

te staan omdat ik toen in Geldrop speelde en met 

dat team, ten kostte van o.a. Marco Fit, kampioen 

werd. 

Ik was dus gaan spelen in Geldrop bij het team waar 

ik begonnen was: vandePuttensport (wat nu ZVV 

Hooghuissport heet) en ook was doorgestoten naar 

de hoogste afdeling. Allemaal Geldropse jongens en 

een hoog vriendengehalte. Een prima derde helft en 

volop sfeer. In dat seizoen werd ik definitief volwas-

sen en werden we dus kampioen. We troefden de 

topteams (waar veel geld rondging) Marco Fit, Pejo-

co Boys en Schoenenreus af en pakten met goed 

voetbal de titel. In de wedstrijden tegen Bunga Me-

lati voor het kampioenschap van Nederland werden 

we helaas uitgeschakeld: 3-3 in Tilburg en 3-8 thuis 
in Geldrop. Hier 3 jaar gespeeld. 

 

 

In deze periode was ik geplaatst op de KMS (1985) 

en als sgtt moest ik naar Hilversum voor de oplei-

ding tot sgt Gnktr. Hier op de kazerne kwam ik in 

aanraking met Nico Spreij. Hij was Luitenant, coach/

trainer NMZ en op zoek naar voetballers die goed 

genoeg waren voor het Nationaal Militair Zaalvoet-

balteam.  

Ik las het bericht en dacht…zou ik het aankunnen? 

Ben ik hier goed genoeg voor? Dus stoute schoenen 

aan en naar de selectietraining. Dit was de eerste 

stap richting een goed huwelijk want Nico leerde me 

tactisch denken en ik zorgde er als aanvoerder voor, 
dat werd ik al snel, dat we als team opereerden en 

zo Nico kon laten groeien in zijn rol als coach. Later 

werd Nico bondscoach van Oranje . 

Nico zorgde voor goede trainingen waar we elke vrij-

dag hamerden op man-meer-situaties, man-minder-

situaties, dode-spel-momenten en vrije trappen. In-

slijpen deden we en hierdoor werd het een bijna on-

verslaanbaar team. Met mannen als Fokke Zwart, 

Henny Austerman, Jeroen Mecking, Doris Klomberg, 

Henk ten Kleij, Mario Kanters, Marcel Valk en Taco 

van de Velde. Ik heb met vele toppers mogen spelen 

maar die kan ik hier niet allemaal opschrijven. Met 

deze mannen wonnen we vele toernooien waaronder 

drie keer in Brugge met de complete Belgische top 

aanwezig. Dit waren echte hoogtepunten. 
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Vervolg Route naar de wall of fame van Oranje 

Deze tijd heeft me echt compleet gemaakt als topzaalvoetballer. Daarvoor dank Nico! 

 

Op 27-jarige leeftijd werd ik voor een mooie onkostenvergoeding naar Tilburg gelokt. Absoluut top team en ik 

speelde daar in 2 periodes 10 jaar lang. Was 8 jaar aanvoerder en speelde er met Andre van de Leij, Gerben De-

min, Edwin Grunholz, John de Bever, Henny Lettinck en vele toppers. Vaak kampioen geworden. Helaas nooit 
Nederlands kampioen omdat er telkens een team gewoonweg beter waren dan wij. Depa en Hoornsche Veerhuijs 

o.a. Wel zilver en brons, maar dat waren uiteindelijk de troostprijzen. 

 

Op 29-jarige leeftijd werd ik als speler van Bunga Melati opgeroepen voor de voorlopige selectie van het Neder-

lands team dat o.l.v. bondscoach Ron Groenewoud zich ging voorbereiden op het five-a-side WK 1989 in Neder-
land. In deze voorselectie zaten, buiten de topzaalvoetballers, ook een aantal Profs . Mario Been, Simon Tahama-

ta, Gerald Vanenburg en nog een paar. De exacte reden weet ik niet meer maar Groenewoud ging uiteindelijk 

naar dat toernooi met puur de amateur zaalvoetballers. Gelukkig, want anders was ik op zeker afgevallen voor 

deze WK-selectie. 

 

Na de 8 maanden durende voorselectie mochten er 13 naar het WK. Ik werd als 13e toegevoegd en was zo trots 

als een hond met 7 L****n. Ik startte dat toernooi als tribuneklant in Ahoy. Denemarken was de tegenstander. 

Groenewoud was in deze wedstrijd niet tevreden over de vaste verdediger Jeffrey Foree. Goede voetballer, maar 

hij had last van plankenkoorts toen hij een kolkend Ahoy zag met ruim 6000 toeschouwers. Veel druk op Oranje 

en daar ging hij niet beter van spelen. De wedstrijd hierna was het Saoedi-Arabië en zat ik al op de bank.  
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Vervolg Route naar de wall of fame van Oranje 

Helaas niet gespeeld die interland. De derde wed-

strijd tegen Paraguay (2-2) kreeg ik wel het vertrou-
wen van hem en speelde ik een goede pot. Waar 

Foree last van had, werkte bij mij andersom. Ik ging 

onder druk steeds beter spelen en ben vanaf die in-

terland een vaste waarde van Groenewoud geweest. 

In de halve finale tegen Italië raakte ik zwaar ge-

blesseerd aan de enkel: einde toernooi voor mij. We 

behaalden uiteindelijk zilver(2-1 nederlaag tegen 

Brazilië) en dat heeft geen enkel ander team ons 

daarna nog nagedaan. 

Ik bleef steken op negen A-interlands en in 1992 

nam ik afscheid als international. In de jaren ‘90 

speelde ik ook nog paar jaar bij Yakumo Computers 

uit Wijchen en ook met deze ploeg haalden we de 

eindstrijd om het Nederlands kampioenschap. 

In 1994 nog 1 jaar bij Isola Hoeselt in België ge-

speeld en met dit topteam de finale om de Belgische 

beker gehaald en kampioen in de 2e nationale. 
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Ik sloot als speler af in 1999 op 39-jarige leeftijd in de Eredivisie bij Sport Peti. Helaas met een degradatie uit de 

eredivisie. Er kwam sleet op het lichaam en na de mooie carrière was het goed om als actief voetballer er een 

punt achter te zetten. 

 

THE WALL of FAME 

 

Dit monument is neergezet voor elke voetballer die minimaal 1 A-interland heeft gespeeld in Oranje. Je ontvangt 

je haasje na je eerste interland en is een herinnering voor het leven om terug te denken aan dit eervolle mo-

ment . Op deze dag kreeg je eeuwige roem omdat alle HAASJES met naam werden bijgezet in de ijzeren stellage, 

die alle internationals daarop vereeuwigden. 
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Deze dag, 30 april, kwamen vele op de uitnodiging af naar Zeist om op de KNVB campus de opening luister bij te 

zetten. Wilfried de Jong leidde de dag met een mooie speech in. 

 

Ronald Koeman, Brian Roy, Johan de Kock, Willy van de Kerkhof, Eddy PG, Louis van Gaal, Willy van der Kuijlen, 

Sonny Silooy, John van Loen, Peter Houtman en vele andere hadden de moeite genomen om hierbij aanwezig te 

zijn. Het deed mij wel wat om tussen al die grootheden uit het voetbalverleden te mogen staan. Het doel van de 

KNVB is hiermee om ons Oranje gevoel een impuls te geven, zeker nu het Nederlandse voetbal even in een min-

dere fase zit. Het motto is dan ook: samen sterk. 

 

Het is een mooie plek geworden en je kan rustig eens de namen bekijken van onze internationals die een inter-

landverleden opgebouwd hebben. Iedere voetballer die stopt als international zal in de toekomst worden bijge-
schreven op de WALL of FAME. 

 

Voor ALTIJD eeuwige roem! 

PS: Ik heb met vele toppers mogen spelen. Nooit zal ik jullie vergeten. Ik kon alleen maar uitblinken 

met goede teamplayers om me heen. Ongetwijfeld had ik hier nog veel meer namen en mooie spreken-

de foto’s neer kunnen zetten. Maar dat is voor mij, maar zeker voor onze redacteur, een te grote lijst 

om te vermelden. Excuus daarvoor . 
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Afscheid van Tiny van Kuijk 
Door Theo Vonk 

 

 
 

 

 

(DF79) Afscheid van Tiny van Kuijk 
  
In het bomvolle crematorium van Vlijmen hebben familie, vrien-
den, bekenden en de LO&Sportorganisatie zaterdag 11 mei af-
scheid genomen van Tiny van Kuijk. De herdenkingsdienst werd 
zeer professioneel geleid en brachten de karaktereigenschappen 
en wedstrijdmentaliteit van Tiny mooi en waardig naar voren. 
Meest verantwoordelijk hiervoor was waarschijnlijk wel Theo 
Vonk, die in een gedenkwaardige en soms ook hilarische speech 
de vele ups maar ook downs van Tiny memoreerde. De woor-
den van Theo kun je hieronder integraal nalezen. 

In Memoriam 
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In het bomvolle crematorium van Vlijmen heb-

ben familie, vrienden, bekenden en de 

LO&Sportorganisatie zaterdag 11 mei afscheid 

genomen van Tiny van Kuijk. De herdenkings-

dienst werd zeer professioneel geleid en brach-

ten de karaktereigenschappen en wedstrijd-

mentaliteit van Tiny mooi en waardig naar vo-

ren. Meest verantwoordelijk hiervoor was 

waarschijnlijk wel Theo Vonk, die in een ge-

denkwaardige en soms ook hilarische speech 

de vele ups maar ook downs van Tiny memo-

reerde. De woorden van Theo kun je hier inte-

graal nalezen. De LO&Sportorganisatie was 

vanuit vele geledingen vertegenwoordigd 

Ik ben Theo Vonk en wil graag namens de DF 79 

vriendengroep gebruik maken van de gelegenheid 

om iets tegen en over Tiny te zeggen. Wat DF 79 

inhoudt kom ik later op terug. 

 
Fieke, Dorian en Antonia bedankt dat ik namens 

Rob, Leo, Sjors, Jan en mijzelf iets mag zeggen. Jan 

Hermans is dit moment op vakantie op Sardinië en 

verontschuldigd zich bij jullie. 

 

Nu zitten we hier met onze gedachten bij een uniek 

mens, een heel bijzonder mens mag ik wel zeggen. 

Natuurlijk zijn we allen uniek, maar heel bijzonder is 

weer iets anders. En Tiny was een bijzonder mens, 

met al z’n plussen en minnen net als wij, maar on-

danks zijn minnen was hij iemand waar je eigenlijk 

nooit kwaad op kon worden. En waarom mag ie-

mand eigenlijk niet een beetje anders zijn? 

 

Tiny was een bijzonder mens 
 
Heel bijzonder was het ook dat je met Tiny heel goe-

de afspraken kon maken, je wist alleen nooit of hij 

de afspraak wel waar zou gaan maken….. 

Iedereen weet dat Tiny een enorme doorzetter was 
in zijn liefde, zijn grootste liefde: de sport. Hij was 

een topper, heel heel vaak was hij de eerste, ook nu 

weer, kom ik later op terug. 

 

Was het vroeger zijn atletiek en zijn militaire 5-

kamp, later zijn ZMV en nog later zijn tennis. Overal 

en altijd heeft hij het uiterste gevergd van zichzelf, 

zijn lichaam en zijn geest. Maar hij vergde ook heel 

heel heel veel van zijn familie en zijn vrienden. 

 

Tiny was een lieve man, een lieve papa, maar ik 

denk ook heel moeilijk om mee te leven. Hij was ook 

een fijne vriend en een heel fijne collega.  

 

Ik weet dat hij eens bij Peer en Ria Gresel logeerde 

in Seedorf om daar deel te nemen aan het KL kam-

pioenschap ZMV. Maar Tiny zou Tiny niet zijn als hij 
Ria niet een briefje gaf met wat hij moest eten, hoe 

laat hij moest eten en hoe vaak hij moest eten. Zijn 

nachtkastje stond vol met supplementen. Ja, bij Tiny 

draaide het toch allemaal om het presteren. 
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Maar iedereen kent ongetwijfeld diverse mooie anek-

dotes, de één nog ongeloofwaardiger dan de ander, 

hoe Tiny was en of deed. Een paar ervan wil ik ook 

graag memoreren. 

 

 

DF79 
 

Mijn verhaal loopt vanaf 1979 de oprichting, de ge-

boorte van deze vrienden groep DF 79. In dat jaar 

1979 werden er uit de Koninklijke Landmacht 6 

mensen geselecteerd om na een gedegen opleiding 

LO&Sportinstructeur te gaan worden. Deze opleiding 
en functievervulling hebben ons leven een totaal an-

dere wending gegeven. 

 

Deze mannen, Tiny, Rob Jansen, Sjors Röttger, Leo 

Sannen, Jan Hermans en ik.. Onze klas heette de DF 

klas en aangezien het in 1979 was, staat de naam 

DF 79 als een begrip voor ons en ik durf te stellen 

later ook een begrip in de LO&Sportorganisatie.  

We keken allemaal een beetje tegen Tiny op want hij 

was de bekende en succesvolle 5-kamper die ieder-

een kende. Wij, zijn klasgenoten, voetbalden wat, 

handbalden wat, volleybalden wat of deden aan ju-

do, maar we hadden allen een gemeenschappelijke 

deler: de liefde voor de sport. 

 

De opleiding in Ossendrecht aan de Belgische grens 
was geweldig. Veel geleerd en omdat er vele “gast” 

leerlingen in onze klas zaten zoals mensen van de 

Marechaussee, de Luchtmacht en de Politie trokken 

wij, de 6 Landmacht jongens, meer naar elkaar toe. 

 

Ook moet en wil ik zeggen dat Rob Zimmermann als 

klasse instructeur ons de drive meegaf die wij in on-

ze verdere carrière ook hebben uitgestraald. Door 

zijn zijn, werden wij een hechtere groep. 

 
Na deze opleiding in 1980 werden we verdeeld over 

het land geplaatst maar zagen elkaar af en toe bij 

sportevenementen. Steeds merkte je, waar je ook 

was, als je elkaar dan weer tegen kwam, dat die 6 

maanden opleiding een impact had op je onbewuste, 

het gevoel met en naar elkaar. 

 

Tennis en surftriathlon 
 

Ondanks dat Tiny nog steeds deelnam aan ZMV 
wedstrijden had Tiny inmiddels het tennis gevonden 

en dat werd zijn grote liefde. Nu moest alles wijken 

voor tennis, want Tiny zou Tiny niet zijn als hij niet 

dat wilde bereiken wat hij met de 5-kamp en het 

ZMV ook had bereikt, de allerbeste. In die tijd altijd 

de nr 1 geweest, dat zou hem later opbreken. 
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Pistooltraining en saunaatje 
 

Echt, een prachtig mooie tijd, in ons geheugen ge-

grift. De groep werd hechter, begon elkaar nog beter 

te kennen en we wisten dus ook steeds meer van 

elkaar. Ook Tiny genoot hier op zijn manier van, 

hoewel hij ook af en toe met zijn gedachten ergens 

anders leek te zijn. Hij kon ook uren spelen met zijn 

pistool, training voor het ZMV, hij legde er dan een 
dubbeltje op en dan haalde hij de trekker over. Bij 

hem bleef het dubbeltje altijd liggen, bij mij nooit. 

Tiny en ik gingen ook regelmatig bij de Belgen net 

over de grens een saunaatje pikken. De sauna had 

ook een klein binnenbadje van ik geloof 7 x 5 meter. 

Tiny zou dan ook Tiny niet zijn als hij geen gebruik 

zou maken om effe te trainen voor het zwemmen 

voor het ZMV. Tussen die naakte Belgen probeerde 

Tiny gewoon zijn keerpuntjes te verbeteren. 

 

De opleiding werd complexer wat de groep nog 

hechter maakte. Illegaal gekregen documenten wer-

den in gezamenlijk overleg besloten die wel of niet 

te gebruiken. Ook Tiny deed uiteraard zijn best hoe-

wel de theorie voor Tiny moeilijker werd. Maar Tiny 

zou Tiny niet zijn, als hij ook hier tijdens deze SM 

opleiding geen nieuw record zou gaan vestigen. Hij 
had er al zovele en deze mocht er ook zijn. Tiny was 

de 1e SM in het bestaan van de LO&Sportorganisatie 

die het voor elkaar kreeg te zakken voor deze oplei-

ding. Een half jaar later slaagde hij gelukkig toch. 

Achteraf hebben we er met z’n allen hartelijk om 

kunnen gelachen, we hadden hem nog zo gewaar-

schuwd. 

 

Trouwen 
 
Ook nu weer werden we op diverse locaties in NL 

geplaatst en groeiden door in de organisatie. Tiny 

werd oa. Commandant op de sportgroep in Tilburg 

en daarna van kamp Holterhoek. Tiny was net 38 

jaar geworden en Tiny zou Tiny niet zijn als hij weer, 

met ik denk een nieuw record kwam. En ja hoor, 

Tiny belde me op en zei: “Teetje, ik moet trouwen, 

ben ik verdomme 38 jaar en moet ik trouwen, Marij-

ke is zwanger.” In die tijd verhuisden ze ook naar 

Eibergen. 

In deze periode tot 1985 kwam je elkaar steeds va-

ker tegen, bij vergaderingen, bijscholingen, cursus-

sen en ook bij sportevenementjes. 

 

In 1985/1986 volgden we met z’n 6-sen de opleiding 
tot SM LOSport, eerst 3 maand in Breda en daarna 

nog 4 maand in Ossendrecht. Ook nu weer een 

prachtige tijd. Tijdens deze opleiding waren we ook 

nog een weekje in Veere, Zeeland. Dit om een surf-

cursus te ondergaan om later de militairen te kun-

nen leren surfen. Als afsluiting had de cursusleider 

Frits Oldenburger een triathlon uitgezet. Een route 

surfen, fietsen en lopen en dit met 2-tallen. Tiny en 

ik kwamen veel te laat binnen en de cursusleider 

maakte zich geweldig ongerust, de anderen DF’ers 

niet. 

 

Wat was nu de oorzaak: tijdens het lopen kwamen 

we over een naaktstrand aan de Zeeuwse kust. Dus 

Tiny en ik geen moment twijfel, de broeken uit en 

lekker in onze blote mik de route vervolgen en op 
een mooi plekje een uurtje op het strand door ge-

bracht. 

 

Theo en Tiny 
 

In die tijd kwam ik van Zuidlaren rijden, haalde Tiny 

op in Vlijmen en zo tuften we dan naar Ossendrecht. 

Toen al een wereldreis, maar we hadden uren de tijd 

met elkaar. Tiny en ik sliepen samen op ‘n kamer 

van een 10 m2 en schaamden ons niet voor kleine 
ongemakjes. Maar wat kon hij scheten laten, he An-

tonia? 

 

Het werd steeds mooier, de tijd om met ons 6-sen ‘s 

avonds na een dag hard werken een biertje te pak-

ken werden steeds talrijker, samen een hapje eten 

in Bergen op Zoom of een kroegentochtje in Antwer-

pen, en af en toe mocht er ook een instructeur mee. 

 

Overdag werden we goed bezig gehouden maar had-

den ook tijd om samen een duurloopje te doen. Tiny 

mocht dan ook mee van ons maar dan moest ie wel 

of een loodvestje om doen of hij moest door het bos 

lopen en mocht dan niet op het pad lopen, anders 

was het verschil te groot met ons. 
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Het trouwen ging dus ook gebeuren en Fieke, jij 

kwam. En wat was ie trots, op die kleine blonde 

meid met haar blauwe ogen. Ook nadat Dorian was 

geboren liet hij iedereen de foto’s zien. 

 

In die tijd kwam ik nog weleens langs in Eibergen, 

maar wat we ook van te voren hadden afgesproken 

om te doen, er moest eerst getennist worden. 

 

Om de kwaliteit van onze DF79 en om de kwaliteit 

op de werkvloer te verbeteren, gingen we bij elkaar 

op de sportgroep in de keuken kijken. Een niet on-

belangrijke factor was, dat het ook een mooie gele-

genheid was om elkaar vaker te zien. Ondanks dat 

wij, de DF79 groep, elkaar zeer respecteerden waren 

we ook kritisch naar elkaar. We kopieerden elkaars 

formulieren, werkwijzen en visies maar buiten al 

waren het ook zeer gezellige onderonsjes. 

 

Soms daarna nog een lekker potje bier of een hapje 

eten. Zo zijn we o.a. bij Rob in Arnhem geweest, bij 

Leo in Vught, bij Jan in Münster, bij Tiny in Nieuw 

Millingen en bij mij in Wezep. Sjors werkte toen op 

de staf en dat was dus niet zo interessant voor ons, 

mannen van de werkvloer. 

Eerste dip 
 
Vanaf 1998 kreeg Tiny zijn eerste grote dip en hoe 

graag je hem ook zou willen helpen, sorry dit was 

werk voor professionals. Hij werd opgenomen in een 

kliniek en ik kwam wekelijks effe kijken. Een stukje 

rijden, een wandeling of alleen maar er zijn. 

 

We hadden met hem te doen, maar wat te doen? 

Tiny had een enorme hoeveelheid aan contacten en 

de meesten, zeg maar gerust allen, hadden iets met 

sport te maken. Hij zocht ze ook op, oude 5-

kampers uit Zweden, Duitsland en Zwitserland. 

 



 

DF memorabilia 

Diegene die de dienst verlaat staat mooi in het mid-

den afgebeeld en de rest erom heen en dan werd er 

ook 1 van ons aangewezen om een afscheidswoordje 

te doen. 

 

Toen Tiny de dienst verlaten had werd de behoefte 

elkaar te zien steeds groter. Afgesproken werd dat 

we 1x per jaar ergens in NL met z’n allen een hapje 

zouden eten en 1x een hele dag, alwaar iemand de 

organisatie voor die dag op zich nam. Geweldige 

momenten waren dat. U ziet hier straks een kleine 

compilatie van. 
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In okt 2004 bezocht hij weer een oude 5-kamp 

vriend in Zwitserland, ging met hem wandelen de 

bergen in en rustten uit boven op een berg bij een 

mooi cafeetje. Vele plaatsen waren bezet maar er 

was aan 1 tafel nog plaats voor 2 personen. Deze 2 

plaatsen werden door Tiny en zijn maat ingenomen. 

Toevallig zat ook Antonia aan die tafel. 

 

Eigenlijk verdenk ik Antonia ervan dat ze Tiny, zo’n 

knappe vent, gewenkt heeft en gezegd heeft: “hier 

is nog plaats”. 

 

Antonia en Zwitserland 

 

En Tiny zag haar wel zitten. Tiny zou Tiny niet zijn 

als vanaf dat moment al zijn energie naar Antonia 

ging en Antonia na een tijd naar NL kwam en bij 

Tiny introk in Vlijmen. 

 

Ook wij DF’79 ‘ers hebben daar op die berg gezeten 

op die houten bankjes, met een groot glas bier en 

een prachtig uitzicht, pratende over Zwitserland, 

over Tiny, tennis en Antonia. 

 

Tiny werkte inmiddels op de staf in Amersfoort maar 

Tiny zou Tiny niet zijn als hij zijn vriendin Antonia 

niet meenam naar zijn werk. Ze zou anders toch 

maar de gehele dag thuis hebben gezeten. Wie an-

ders zou dit kunnen verzinnen. 

 

Bij zijn dienstverlating, natuurlijk zou Tiny, Tiny niet 

zijn als hij ook hier niet als 1e van de groep DF 79 

de organisatie zou verlaten. Ter gelegenheid aan dit 

moment hebben we caps met het opschrift DF 79 en 

poloshirts met onze gezichten erop laten maken als 

afscheidsherinnering. Dit hebben we daarna bij ie-

dereen gedaan. 
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Tiny vertrok na zijn diensttijd met Antonia naar 

Zwitserland en probeerde daar als tennisleraar voet 

aan de grond te krijgen. Hij had wilde plannen en 

het ging gelukkig ook heel goed met hem. De con-

tacten met Fieke en Dorian werden steeds beter en 
ze kregen hun lieve papa weer terug. Ze kwamen 

regelmatig naar Zwitserland en begin dit jaar waren 

ze nog met z’n drieën skiën. 

 

In 2014/2015 is Tiny nog weer een periode in Ne-

derland geweest, ook toen had ie een kleine dip en 

wist niet meer waar hij thuis hoorde. Heimwee naar 

NL of opnieuw beginnen in Zwitserland? 

 

Met tennis kreeg hij zijn contacten, maar het tennis 

in Wil (woonplaats van Tiny in Zwitserland, red.) gaf 

hem geen vrienden en ook geen vrede. Hij wilde zo 

graag een echte tennisleraar worden daar, maar het 

wilde niet lukken. 

 

Tiny heeft zich zoals altijd willen bewijzen ook met 
het tennis. Daar hij niet echt voeten aan de grond 

kreeg, deed hem dat zeer veel verdriet en dit frus-

treerde hem tot op het bot. De liefde voor tennis is 

misschien wel zijn ondergang geworden. 

 

2019 
 

Rob was net weg, hij was eind maart begin april een 

kleine week bij Tiny geweest en die 2 hadden een 

ontzettend goede en mooie tijd. Veel activiteiten nog 
met elkaar gedaan. Met z’n drieën hebben we nog 

geprobeerd een datum te vinden voor een 2-daagse 

samenkomst op mijn boot. In de week van 7 mei 

hadden we nog een afspraak staan voor een DF79 

samenkomst ergens in Nederland, maar dit had Tiny 

afgezegd, want hij had zich over laten halen om deel 

te nemen aan een tenniskamp op Mallorca. Hij had 

zich ook al aangemeld voor een tenniskamp in Oos-

tenrijk want ondanks zijn leeftijd wilde hij en zou hij 

zich nog proberen te verbeteren. 

 

Drie weken geleden op 18 april belde hij mij op en 

zei dat hij het vreselijk moeilijk had, hij had het vre-

selijk zwaar, hij was nu bij Antonia die hem probeer-

de te helpen. Ik adviseerde Tiny om naar de kliniek 

te gaan waar hij al vaker was geweest, om te probe-

ren dat ze hem weer uit het dal konden trekken. Op 

23 april een app van Tiny: “Teetje bedankt, ik zit in 

de kliniek” en de 27e april hadden we ons laatste 

telefoontje en dat was het dan. 

 

Vrienden voor het leven 
 

Dit jaar bestaat de DF79 40 jaar en als je dan beseft 

dat wij met onze DF79 groep in meer dan 10 jaar 

geen ontmoeting hebben gemist, dat iedereen uit-

kijkt naar deze fijne ontmoetingen. Dat mensen, die 

door een organisatie bij elkaar zijn gezet, vrienden 

voor het leven zijn geworden. 

 

Komende uit Zwitserland, Duitsland, Sittard, Veen-
endaal, Elst en Tilburg, verschillend van karakter, 

die 2x per jaar bij elkaar komen, om elkaar de oren 

van de kop te kletsen, diepere gesprekken te voe-

ren, terug te kijken, te lachen en te genieten is wel 

heel bijzonder. En dat gaat vanaf vandaag dus an-

ders worden. 

 

Wat ik hier probeer uit te drukken, is misschien 

moeilijk om te begrijpen. Ik laat jullie een filmpje 

zien wat ons gevoel misschien beter weer geeft dan 

mijn woorden, een prachtig filmpje door Leo ge-

maakt. 

 

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

 

Sterk spul he? Leo bedankt namens allen hier voor  
dit prachtige filmpje 

 

Tiny, ik zal je missen. Nee, wij zullen je missen en 

lieve mensen Tiny zou Tiny niet zijn als hij ook nu 

niet de eerste zou zijn die de vriendengroep verlaat. 

Maar Tiny: wij gaan door, weliswaar fysiek zonder 

jou maar je zult er altijd bij zijn met deze foto. Tiny 

neem nu je rust. 
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Defensie Training Library 
Door Léonie van Lamsweerde 

   

Vooruitblik in de Defensietraining Library (DTL) 

  

Net zoals bij de Olympische Spelen - het jaar daaraan voorafgaand  

is een cruciaal jaar voor kwalificatie -  

is het jaar voor de lancering van het DTCS een hele belangrijke.  

Want weten we het nog: "in 2020 bieden wij elke militair  

een persoonlijk trainingsschema (fysiek en mentaal) .....".  

 

Dit jaar zijn er dus belangrijke veranderingen op komst,  

die we eerder al konden lezen in het interview met  

DTCS Projo Marnix de Jong en waarover Léonie van Lamsweerde  

ons nu een kijkje in de (nabije) toekomst gunt:  

het ontwerp van de Defense Training Library (DTL). 
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Defensie Training Library 

 

Eén van de onderdelen van het DTCS is de De-

fense Training Library (DTL). Dit gaat uiteinde-

lijk de Lessenbank en waarschijnlijk een deel 

van GOAL als planningsysteem vervangen. 

 

Deze DTL is opgebouwd middels de zogenaamde 

‘chain’, dit is een website (een soort cloud- oplos-
sing) waarin van alle oefengebieden, alle (aan)

leerlessen staan en alle methodische opbouwen met 

lesintenties in terug komen. Ook wordt per oefenge-

bied gewezen naar de juiste documentatie voor als 

je meer informatie wilt hebben. 

 

Daarnaast is er vanuit de stuurgroep Professioneel 

Trainen gekozen om in de DTL generieke 

trainingsprogramma’s op te nemen, bijvoorbeeld bij 

de AMO. In de nabije toekomst zullen de FMOTP’n 

voor zowel school Noord en Zuid en de KMS in eer-

ste instantie hetzelfde zijn. Daarom zijn alle (aan) 

leerlessen enigszins uitgewerkt terug te vinden in 

het DTL. 

 

Voor de trainingslessen zijn slechts doelstellingen en 
randvoorwaarden omschreven, zodat instructeurs 

hun eigen creativiteit en vakmanschap moeten ge-

bruiken om tot de optimale les te komen. 

 

De Chain 

 

Onder de ‘chain’ hangen voor elke locatie (per sport-

groep) ook websites die in beheer zijn van de sport-

groepen. Zij kunnen alles wat in de ‘chain’ staat naar 

de eigen locatie halen en daarbij een keuze maken 

wat ze wel en niet gebruiken. De sportgroepen kun-

nen niks terugplaatsen in de ‘chain’ waardoor er 

geen vervuiling ontstaat. Daarnaast zorgen we er 

vanuit het EC voor dat de ‘chain’ altijd bijgewerkt is 

met de laatste updates. 

 
Het beheer van de lokale websites is een taak voor 

de sportgroep zelf, maar per functie heeft men wel 

verschillende machtigingen in het systeem. De com-

mandant en planner kunnen iets meer dan de in-

structeurs. Wel is het zo dat iedereen straks lessen 

kan aanmaken, lessenreeksen kan maken, personen 

kan toevoegen en uitschrijven, programma’s kan 

toewijzen, enz. Dus de (planning)functies van GOAL 

komen terug, maar dan in een andere lay-out en 

alles via internet. 

 

Defense Training Library (chain) 

 

Het rooster 

 

Hoe werkt het rooster van stap tot stap? 
 

Eigenlijk verandert er in dit geval niet zoveel, het 

enige is dat je in een andere lay-out gaat werken via 

internet en er iets meer opties komen. Maar het pro-

ces van komen tot een periodisering voor een een-

heid blijft gelijk: 

 

 Planner > Grof planning 

 

 Instructeur > Detail planning (vanuit een pe-

riodisering zoals het FMOTP) Evt extra infor-

matie invoegen zoals tenue en afwijkende lo-

catie 

 

 Leerling ziet programma tot twee weken voor-

uit in DMSA (Defense Mobile Sport App) op 

zijn smartphone. 

 

 Bij wijzigingen krijgt de leerling een reminder/

pop-up (zoals een 1tje bij Facebook of Whats-

app) 

 

 Bij trainingslessen kan er altijd een alternatie-

ve les aangeboden worden (visie 2020) 
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Defensie Training Library 

 

Defense Mobile Sportapp 

 

Nieuw in dit geval is de sportapp. In plaats van het 

rooster uit te printen en op te hangen, krijgt de leer-

ling deze op zijn smartphone binnen.  
 

Eind dit jaar gaat waarschijnlijk dan ook de CLAS 

brede uitrol beginnen van de smartphone. Een pro-

ject los van het DTCS project maar wel een mooie 

oplossing zodat iedereen gebruik kan maken van de 

sportapp. 

 

Daarnaast kan men nu heel makkelijk voor elke trai-

ning een alternatief geven. Bijvoorbeeld als een deel 

van de eenheid cursus heeft of op oefening of op 

uitzending is, dan nog kunnen ze meegaan in de pe-

riodisering van de eenheid en kunnen ook worden 

gemonitord. Alle (aan)leerlessen zijn in principe ver-

plicht dus die komen terug in de AMO.  

 

Vandaar dat de trainingslessen zelf moeten worden 
gemaakt door de instructeurs. De trainingen komen 

voort uit een periodisering (FMOTP) en zijn dus ei-

genlijk op maat gemaakt voor een specifieke een-

heid. 

 

Als voorbeeld: een eenheid heeft een zware oefen-

week achter de rug en krijgt een ATB les met het 

type Training Recovery. Een aantal personen van de 

eenheid gaat meteen na de oefenweek op cursus 

dus kunnen niet meedoen met het reguliere sport-

programma maar krijgen tijdens de cursus wel tijd 

om te sporten.  

 

Dan kunnen die personen gewoon in de app kijken 

wat de alternatieve les is en kunnen precies zien 

welke training, hoe lang en op welke hartslag die 
uitgevoerd moet worden. Hieronder staat een be-

schrijving hoe dat in de praktijk eruit ziet. 

 

Wat ziet de leerling dan precies? 

 

LET OP: in dit voorbeeld hebben we het over een 

aanleerles MZV, de aanleerlessen MZV zijn natuurlijk 

verplicht en daarvoor kan geen alternatief worden 

geboden. 

De leerling ziet in dit geval in zijn app een les MZV 

ingepland, hij weet dat hij niet aanwezig kan zijn en 

kijkt vervolgens naar de instructies en ziet daar een 

alternatieve les staan. 

 

Vervolgens gaat hij naar de map alternatieve lessen 

en zoekt daar de juiste training op. In dit geval een 

Strength training op basis van Machine Based Exer-
cises. 

Als hij op de training klikt, ziet hij een lijst met oefe-

ningen die hij moet uitvoeren, vervolgens gaat hij 

aan de slag en drukt op start. Dan kan hij nog per 

oefening aanpassingen toevoegen zoals aantal her-

halingen, series en aantallen. Het aanbevolen ge-

wicht is gebaseerd op de 1 RM test die iedereen 

heeft uitgevoerd voorafgaande aan het trainingspro-

gramma. 
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Defensie Training Library 

Hoe en wanneer gaan we live met het DTCS? 

 

Het streven is om 1 september dit jaar live te gaan met het DTCS op vijf locaties. De locaties die nu zijn geko-

men zijn: BHK, Dumo, GMK, RVS en KHK. Voorwaarde per sportgroep om live te gaan is de aanwezigheid van de 

aanvullende hardware van Technogym en Dridef (DRaadloos Internet DEFensie). De hardware is op sommige 
sportgroepen al uitgerold en gaat in de loop van dit jaar en volgend jaar op alle 18 CLAS locaties uitrollen. 

We hebben contact gelegd met het bedrijf dat op alle defensielocaties Dridef gaat plaatsen en op basis van hun 

uitrol hebben we de uitrol van de hardware bepaald. Hierdoor loopt alles synchroon en kan je meteen beginnen 

als sportgroep. 

 

(Bij)Scholing 

 

Uiteraard zit er nog wel scholing aan vast. Ook daar gaan we dit jaar mee starten met de locaties die live gaan. 

De scholing bestaat uit drie delen. Het eerste deel is volledig verzorgd door Technogym en is een e-learning die 

je eigenlijk overal kan volgen als je maar internet hebt (niet zijnde op je Mulan account). Dit staat volledig in het 

teken van werken met de website en de chain en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Het tweede is een webi-

nar ,ook via internet verzorgd door Technogym samen met de LO&Sportorganisatie. De inhoud hiervan is een 

vervolg van de e-learning maar dan defensie specifiek. Als laatste deel is er een bijscholing. Hierbij gaan we 

daadwerkelijk met het systeem aan de slag. Alles aansluiten, website aanmaken, iedereen machtigen, enz. 

Daarna kan men aan de slag waarbij we aanraden te starten met individuen en kleine groepen tot maximaal 30 

man. 
 

Smartwatch 

 

In de loop van 2020 is er voor elke militair een defensie smartwatch ter beschikking als militair uitreikstuk, deze 

komt dan ook op de KPU site in de persoonlijke catalogus. De smartwatch kan aan het DTCS gekoppeld worden, 

zodat ook de outdoor trainingen gemonitord kunnen worden. Daarnaast biedt het horloge vele voordelen: het 

horloge slaat trainingen op zodat je niet achteraf een training moet invoeren en je hoeft niet altijd je telefoon bij 

je te hebben. Ook zit er een hartslagmeter op die gekoppeld is met het DTCS. Hiermee kan je trainen op de juis-

te hartslag op individuele basis. Uiteraard moet er ook eenmalig, voordat je gaat trainen, een test gedaan wor-

den om tot de juiste trainingszone te komen. 

 

In het allereerste begin moet men gewoon wennen en zich bekwamen in het systeem. Dus ja, in het begin kost 

het meer tijd want GOAL blijft in eerste instantie nog gewoon doorlopen. Maar in de loop der jaren zal het com-

puterwerk sneller gaan, waardoor men dus meer tijd heeft om kwaliteit te stoppen in het ontwerpen van zowel 

een periodisering als een enkele les/training. 
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Vlees: meer of minder / goed of slecht? 
 

Sla een willekeurig sportblad open en je wordt omver geblazen met advertenties  

over nieuwe stofjes die de sportrepen nog beter doen smaken en de sportprestaties meer verbeteren.  

 

Of artikelen over nieuwe diëten die de meest waanzinnige beloftes doen.  

Of artikelen over wel of geen vlees, meer of minder vlees.  

Voedingsartikelen zijn dus hip, dus doen wij er aan mee!  

 

Lees hieronder als je klaar bent met eten over de voor- en nadelen van vlees. 
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De productie van voedsel kost veel grondstof-

fen en is goed voor een kwart van alle door 

mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgas-

sen. De veehouderij neemt daarin het overgro-

te deel voor haar rekening. Tijd voor een dagje 
zonder vlees op je bord? 

 

Een beetje sportief aangelegde man/vrouw of mili-

tair is wekelijks heel wat uren in de weer. Om vol-

doende energie te hebben voor al die trainingsarbeid 

en om goed te kunnen herstellen kan wat aandacht 

voor je voeding geen kwaad. Met het oog op het mi-

lieu, dierenwelzijn of je gezondheid kies jij er wel-

licht voor om minder of geen vlees te eten. Je sport-

prestaties hoeven daar zeker niet onder te lijden. 

 

Is vlees gezond? 

Vlees is, net als vis, zeer rijk aan eiwit. Een ons 

vlees bevat tussen de 17 en 22 gram eiwitten. Daar-

naast zijn ijzer (met name in rood vlees), de vitami-

nes D, B1, B6 en B12 en zink volop aanwezig in ver-
schillende soorten gevogelte en vlees. Vitamine B12 

komt in natuurlijke vorm zelfs alleen maar voor in 

dierlijke producten. Het eiwit in vlees (en vis) wordt 

door ons lichaam beter opgenomen dan het eiwit uit 

plantaardige voeding. Dit betekent dat iemand die 

geen vis en vlees eet meer overige eiwitten per dag 

moet eten om voldoende binnen te krijgen. 

Vlees bevat relatief veel verzadigd vet. Bovendien 

kan het heemijzer in rood vlees het ontstaan van 

nitrosamines bevorderen. Deze stoffen zijn mogelijk 

kankerverwekkend.  

 

Dat betekent dan ook dat we niet onbeperkt vlees 

kunnen eten. In de nieuwe richtlijnen van het Voe-

dingscentrum is extra aandacht besteed aan de in-

name van vlees. En dat is niet voor niets. In de af-
gelopen jaren is duidelijk geworden dat te veel be-

werkt en/of rood vlees schadelijk kan zijn voor onze 

gezondheid. Het liefst eet je niet meer dan 300 gram 

rood vlees per week en 50 gram bewerkt vlees per 

dag. Een hogere inname van vlees verhoogt jouw 

risico op darmkanker, diabetes type 2, beroertes en 

hart- en vaatziekten. Waarom vlees ongezond kan 

zijn? Vlees bevat ten eerste relatief veel verzadigd 

vet. Ten tweede kan het heemijzer in rood vlees het 

ontstaan van nitrosamines bevorderen.  

Deze stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend. De 

relatie tussen rood vlees en kanker staat nog ter 

discussie. De wereldgezondheidsorganisatie noemt 

het daarom ‘mogelijk kankerverwekkend’. Voor be-

werkt vlees is er echter wel voldoende bewijs. Nu 
eten we in Nederland nog gemiddeld meer vlees dan 

goed voor ons is. Bijna 70% van de Nederlanders 

eet zes dagen per week vlees, zo’n 112 gram per 

keer (785 gram per week). 

 

Wat is rood vlees? En wat is bewerkt vlees? 

 

Rood vlees is afkomstig van varkens, runderen, 

paarden, geiten en schapen. Dit vlees bevat veel 

heemijzer. Voor sporters is dat gunstig: heemijzer 

wordt goed door ons lichaam opgenomen en draagt 

bij aan de ontwikkeling van rode bloedcellen. Maar 

een teveel aan heemijzer is niet goed voor ons: de 

stof is in grote hoeveelheden mogelijk kankerver-

wekkend. 

 
In tegenstelling tot vers, onbewerkt vlees (denk aan 

een stukje biefstuk, een onbehandelde kipfilet, var-

kenshaas, karbonades, runderlap, kipdrumstick of 

vers gehakt) worden aan vleeswaren en andere 

vleesproducten vaak kleurstoffen, smaakversterkers 

en conserveermiddelen toegevoegd.  

 

Bewerkt vlees is bijvoorbeeld paté, boterhamworst, 

filet americain en vrijwel alle worsten. De toevoegin-

gen in bewerkt vlees worden aangeduid met ver-

schillende E-nummers. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om: 

 

E160c: de oranje kleurstof capsanthine uit paprika 

 

E250: natriumnitritiet om een product langer houd-
baar te maken 

 

E300: ascorbinezuur (vitamine C) om te voorkomen 

dat de vetten in het vlees ranzig worden 

 

E620 of E621: smaakversterkers glutamine of mo-

nonatriumglutamaat 

 

E948: verpakkingsgassen om ervoor te zorgen dat 

een product langer houdbaar blijft 
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Opgelet met volledig plantaardig 

 

Kies jij ervoor om volledig plantaardig te eten? Tegenwoordig is dat een stuk makkelijker. Er zijn volop alterna-

tieven beschikbaar. Zo zijn er veganistische marshmallows (zonder dierlijk gelatine), is er boter op basis van cas-

hewnoten of soja en zijn er tal van plantaardige vervangers van melk. Sojamelk en amandelmelk kennen we on-

dertussen wel.  

 

Maar wist je dat er ook cashewnotenmelk, ‘melk’ van erwten, hennepzaadmelk, lijnzaadmelk en zelfs melk van 

tijgernoten (chufa genoemd) bestaat? Aan deze dranken wordt vaak extra vitamine D, vitamine B2, vitamine B12 

en calcium toegevoegd: stoffen die je van nature in koemelk vindt. Kies jij voor deze plantaardige varianten? Let 

dan goed op je eiwitinname. Een glas koemelk bevat zo’n 4 gram eiwit, een glas rijstmelk nog geen halve gram. 

 

Mensen die veel anti-oxidanten innemen via hun voeding zouden minder vaak ziek zijn, sneller herstellen van 

inspanning en bijvoorbeeld minder snel te maken krijgen met hart- en vaatziekten. 
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Eet jij volledig plantaardig, dan is de kans groot dat jouw dieet rijk is aan planten, noten, peulvruchten en fruit. 

Deze producten zitten vol anti-oxidanten, stoffen die ons lichaam beschermen tegen schadelijke stoffen en hel-

pen om te herstellen na een pittige training. Het innemen van anti-oxidanten via supplementen lijkt ons niet be-

ter te maken. De kunstmatige anti-oxidanten ontnemen als het ware de capaciteit van ons lichaam om indringers 

te bestrijden. Mensen die veel anti-oxidanten innemen via hun voeding zouden juist wel minder vaak ziek zijn, 
sneller herstellen van inspanning en bijvoorbeeld minder snel te maken krijgen met hart- en vaatziekten. Maar 

dan moet die voeding wel voorzien in alle voedingsstoffen die we nodig hebben. 

 

Grote eters 

 

Om als veganist/vegetariër alle voedingsstoffen binnen te krijgen die je nodig hebt, zul je een goede eter moeten 

zijn. Met het eten van dierlijke producten krijg je doorgaans meer eiwit, vet en dus energie binnen. Wil je alle 

stoffen uit plantaardige voeding halen, dan zul je veel volume moeten eten. In onderstaande tabel zie je welke 

producten jou de benodigde hoeveelheden calcium, vitamine D, ijzer, omega-3, vitamine B12 en jodium opleve-

ren. 

 

Waar moet ik op letten als ik geen vlees eet? 

 

Vitamine B12 
Vitamine B12 vind je uitsluitend in dierlijke producten als eieren, vlees en melk. Volg je een volledig veganistisch 

voedingspatroon dan is extra aandacht voor vitamine B12 niet overbodig. Dit kan met behulp van een supple-

ment of met behulp van functionele voeding: zo wordt er aan sojamelk vaak vitamine B12 toegevoegd, net zoals 

aan sommige muesli’s. Een te kort aan vitamine B12 kan schade toebrengen aan je zenuwstelsel en zorgen voor 

bloedarmoede. 

 

Jodium 

Jodium vind je vooral in eieren en in vis. Om als veganist voldoende jodium binnen te krijgen doe je er goed aan 

af en toe zeewier (bijvoorbeeld in de vorm van norivellen) of zout met toegevoegd jodium in te nemen. Kom je 

jodium te kort, dan kan dat problemen met je schildklier veroorzaken. Met ook een hoger risico op blessures. 
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Vitamine D 

 

Eieren, vette vis en boter zijn goede bronnen van Vitamine D. Producten 

die je als veganist niet zult eten. In de zomer krijg je waarschijnlijk vol-

doende vitamine D binnen door veel buiten te sporten, maar in de winter 
ligt een vitamine D te kort (net zoals bij niet-veganisten) op de loer. Vita-

mine D kun je innemen als supplement. 10 mg per dag zou voldoende 

moeten zijn. 

 

Omega-3 

 

Omega-3 vetzuren ondersteunen gezonde hersenfuncties en het goed func-

tioneren van onze bloedvaten. Zalm, makreel en haring zitten vol met deze 

vetzuren. Om als veganist voldoende omega-3 in te nemen eet je het liefst 

regelmatig walnoten, lijnzaad en chiazaad. Ook zeewier en papaja (!) be-

vatten een goede bron van deze essentiële vetzuren. 

 

Eiwitbronnen 

 

Ook plantaardige voeding kan voorzien in voldoende eiwit en in alle acht 

(negen voor kinderen) essentiële aminozuren. Dit zijn: Isoleucine, leucine, 
lysine, methionine, phentylalanine, threonine, tryptofaan, valine, arginine 

en histidine. De volgende porties groenten, granen, noten en peulvruchten 

voorzien je van 20 gram eiwit én bevatten alle essentiële aminozuren: 

85 gram tofu* 

 

90 gram amandelen* 

 

385 gram kidneybonen 

 

400 gram kikkererwten 

 

200 gram sojaboontjes 

 

666 gram spinazie 

 

117 gram havermout 

 

150 gram boekweit 

 

140 gram quinoa* 

 

145 gram amaranth 

 

*Rijk aan de BCAA’s: leucine, valine en isoleucine 
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Samengevat: het kan! 

Voldoende eiwit is belangrijk voor een optimaal herstel van je spieren. Eiwitten die wij eten bestaan 

uit twintig verschillende aminozuren. Acht hiervan zijn essentieel. Dit betekent dat ons lichaam ze zelf 

niet kan produceren en we deze acht uit onze voeding moeten halen. Eieren, melk en veel soorten 

vlees bevatten alle aminozuren die we nodig hebben.  

 

Maar ook een aantal veganistische producten is rijk aan deze essentiële bouwstoffen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om quinoa, tofu en chiazaad. Je kunt er ook voor kiezen slimme combinaties te maken 

zoals rijst met peulvruchten, volkorenbrood met noten (pindakaas) of met hummus. Deze producten 

zorgen samen dat je alle aminozuren binnenkrijgt. Om voldoende van alle twintig bouwstenen van 

eiwit (de aminozuren) binnen te krijgen, zul je als veganist zo’n 30% meer eiwit moet eten dan ie-

mand die wel dierlijke producten eet. Dierlijk eiwit wordt namelijk iets makkelijker door het lichaam 

opgenomen. Het aminozuur waar je extra op moet letten is lysine. Dit is vooral aanwezig in dierlijke 

producten. Plantaardige bronnen van lysine zijn avocado en bonen. Een dagje zonder vlees, het kan 

dus ook voor sportievelingen prima! 



WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 47            Zandloper 

  

Terug van weg geweest 

Door Claudia van Kleeff 

Claudia: van de Politie terug bij Defensie 
 

Hoe mooi is dat toch, deel uitmaken van een dienstvak  

waar je de rest van je leven een prettig gevoel aan overhoudt?  

En dan maakt het niet uit of je kort of lang bij LO&Sport gewerkt hebt.  

Voor de redactie is het een extra plezierige bijkomstigheid:  

meer onderwerpen of vakrichtingen waar over geïnformeerd kan worden.  

Maar waarbij het enthousiasme van de schrijver over het  

(vroegere) werken bij onze organisatie de rode draad is.  
 

Zoals bij Claudia van Kleeff die terug is bij Defensie. 
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Terug van weggeweest, Claudia van Kleeff 
 

28 Februari 2019. Landmachtmedaille uitreiking LO&Sportpersoneel.  

Ik loop over de Bernhardkazerne richting het sportgebouw waar de bijeenkomst plaats zal vinden. 

Nooit gedacht dat ik hier ooit nog terug zou komen na mijn diensttijd en zeker niet  

in een gloednieuw uniform en in een nieuwe rol als Sr. IBT DBBO. 

 

Jong 

 

DBBO, Defensie Bewakings-en BeveiligingsOrganisatie, ik had er tot voor kort nog nooit van gehoord. Een jonge 

organisatie, onder DOSCO, belast met het bewaken van de kazernes en de te beveiligen belangen van Defensie. 

Het zijn de mensen die aan de poort staan, patrouilles uitvoeren, interventies verrichten en eventuele aanhoudin-

gen uitvoeren op defensieterreinen. DBBO heeft zelfs hondengeleiders waar intensief mee gewerkt wordt. 

 

Aan mij de taak om met mijn team, alle medewerkers van beveiligingsgebied-Noord, te trainen in hun technieken 

en procedures. We streven naar zoveel mogelijk situationeel gericht optreden. Het ‘train-as- you-fight’ principe. 

Op deze wijze kunnen we de praktijk zoveel mogelijk benaderen en gericht trainen met onze geweldsmiddelen 
(vuurwapen, hond, wapenstok en handboeien).  

 

Na acht jaar als docent gevaarsbeheersing bij de Politie, heb ik een aardig beeld van het te bereiken doel, want 

er is werk aan de winkel. DBBO wil vooruit en professionaliseren. Ontwikkeling van de trainers, betere getraind-

heid van de medewerkers, daar werk ik graag aan mee! En dit artikel is een mooie gelegenheid om DBBO uit te 

dragen en deze ontwikkeling te delen. 
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Fysieke fitheid borgen 

 

Training en borging van fysieke fitheid is keihard 

nodig. Voor de ex-militairen binnen DBBO is dit geen 

probleem. Zij zijn gewend aan de fysieke component 
binnen hun taakstelling. Je ziet dat deze mindset 

nog steeds van kracht is, er wordt zelfstandig ge-

traind. Dat zien wij graag! Voor ons burgerpersoneel 

is het een ander verhaal.  

 

Technisch gezien is het lastig om fysieke fitheid te 

borgen binnen DBBO, een doorn in het oog vind ik 

zelf. Het genereert zoveel positieve effecten om je 

personeel fit en vitaal te houden, gelukkig zijn er 

velen die daar zelf al aan werken, maar hier is dus 

nog een slag te slaan. Ik zal dat ook uit blijven dra-

gen, dat kan ook niet anders als voormalig 

LO&Sportinstructeur. 

 

Daarom ben ik alvast zo vrij geweest om de com-

mandant DBBO mijn visie hierover te geven. Ik hoop 
intens dat we hier een positieve draai aan kunnen 

geven. Er is meer aandacht nodig voor vitaliteit en 

mentale veerkracht in het kader van duurzame in-

zetbaarheid. Ik zie dat de mensen vooruit willen, de 

trainers komen met mooie ideeën, onder andere aan 

mij de taak om dit binnen IBT om te zetten in actie 

en het team positief te ondersteunen! 
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 Raffaele Salvi, Ferry van der Bend, Olaf Petersen, 

 Roel Hessing en ikzelf die DBBO komen verster 

 ken, Ik hoop dat onze LO&Sport invloeden  

 hun ‘fit for action’ uitwerking kunnen krijgen  

 binnen DBBO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positief LO&Sport gevoel 

 
Terug naar de medaille uitreiking. Ik kom voor Ferry, die (zoals ik hierboven vermeld heb) vanuit de LO&Sport 

gedetacheerd is bij DBBO en werkzaam is als IBT-trainer. Hij is een van de mannen uit mijn team waar ik sinds 

kort coördinator van ben. 

 

Ik vind het ‘leuk spannend’, zouden er nog bekenden zijn, zou iemand mij nog herkennen, ik ben ten slotte al 13 

jaar weg bij de LO&Sportorganisatie. Maar…. tot mijn verbazing zag ik een heleboel bekenden en oud collega’s, 

wat een spontane reacties! Echt geweldig om jullie weer even te kunnen zien en spreken, wat mooi om zo’n en-

thousiast warm welkom te ervaren, het voelt alsof ik geen dag ben weggeweest. Ik vind het te gek dat ik in deze 

nieuwe rol weer terug bij Defensie ben en ik hoop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

DBBO. 
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Tourspel proloog: De strijd om de bollentrui  
Door Paul Lindeboom  

  

Strijd om de bollentrui als proloog tourspel 
 

Een beetje serieuze meerdaagse wielerwedstrijd start  

zijn evenement met een proloog. Veelal een korte, explosieve tijdrit.  

Het LO&Sport Tourspel doet dat echter met een artikel over  

een strijd om de bollentrui. Weliswaar niet in de Franse Alpen,  

maar de cols van Nijmegen logen er ook niet om.  

Een verhaal over de onderlinge strijd tussen mannen  

- waarin een rustige en gezellige toertocht altijd in ontaardt - 

om alvast in de sfeer van het Tourspel 2019 te komen. 



WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 52            Zandloper 

Vervolg Tourspel proloog: De strijd om de bollentrui  

Eerst de hoofdrolspelers  

maar eens voorstellen: 

 

Ton Wessel: heer des huizes, die keurig koffie en 

appeltaart regelde (zowel voor- als achteraf). All-
rounder pur sang, want in training voor een 24-uurs 

Adventure Race samen met zijn zoon. Daarnaast 

mooi-weer-kitesurfer. 

 

Alexander Keulemans: bijna net zo allround, want 

vroeger de organisator van de Variathlon in Eibergen 

(Kamp Holterhoek). Nu nog steeds drie keer in de 

week hardlopend bij een atletiekvereniging en mooi-

weer-fietser. Mag hij hopen op mooi weer in Italië 

medio juni, want dan gaat hij met wat mannen van 

de Genie de Stelvio beklimmen. 

 

Ruud Raijer: de nestor van het stel, maar die 6 

kruisjes zijn hem niet aan te zien. Zijn gestel denkt 

daar anders over want door blessures pas laat de 

fietstraining kunnen oppakken. Tennistrainer in Ar-
cen, en mist de LO&Sportorganisatie heel erg. 

 

William Verploegen: nog een jonkie (51) en bijna-

voormalig-hardloper met de dikste bovenbenen van 

allemaal. Misschien vandaar zijn bijnaam ‘de Beer 

van Beuningen’. Pas een jaar aan het fietsen en zijn 

roem (lees: ontzagwekkende progressie) is hem 

vooruit gesneld. 

 

Paul Lindeboom: de Heintje Davids van de triathlon. 

Al drie keer gestopt en net zoveel keren weer op-

nieuw ergens aan de start gestaan. In training voor 

een week hoogtestage in de Dolomieten om vele 

bekende Giro-cols te bedwingen. Met acht ‘vrienden’ 

dus extra zwaar…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het LO&Sport tourspel: Beregezellig! 

 

Het draait bij de Tour de France uiteraard om 

de gele trui en ook bij het LO&Sport Tourspel 

verdien je daarvoor natuurlijk de meeste pun-

ten. Toch is de bollentrui ook een voorname 

ereprijs en scoor je in die minstens zo markan-

te trui er dagelijks bij de bergetappes nog be-

hoorlijk wat punten mee. 

 

Nu zijn de laatste jaren de ‘bergkoningen’ by 

far niet meer de beste klimmers, maar dat was 

vroeger wel anders. Ook de Nederlanders spra-

ken vroeger in de bergen een aardig woordje 

mee, en mannen als Hennie Kuiper, Steven 
Rooks en Gert-Jan Theunisse legden niet 

slechts beslag op deze zeer herkenbare en 

mooie trui, zij eindigden dus ook alle drie op 

het podium in het algemeen klassement.  

Het betreft in dit geval wel wielrenners uit de 

jaren ’70 en ’80, de oudjes dus , het is dan ook 

geen toeval als vijf fitte vijftigers uit de 

LO&Sportorganisatie op 22 mei de strijd om 

het bergklassement al voor het eerst dit jaar 

bestreden in en rondom Nijmegen.  
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voldoende mogelijkheden voor een bergklassement 

en het bepalen van de bergkoning aan het eind van 

de rit. Wat mij betreft is de toon vanaf nu gezet.” 

 

Alexander Keulemans: “Waarom jij altijd het eer-

ste rondje Paul, nee mooi niet!  Laten we lekker een 

gezamenlijk potje maken, 20Euro om mee te star-

ten, wie is het daar niet mee eens? De gastheer be-

heert en ik wil wel voor kascommissie spelen. 
Vwb het verhaal van 'Paul de Bergkoning', ik regel 

een T-shirt voor de bergkoning, William wil jij de 

klimmetjes die in aanmerking komen voor de punten 

incl een puntenverdeling aangeven middels een 

kaartoverzicht? Vooraf wil ik wel trouwens graag de 

racefietsen inspecteren op mogelijke al dan niet ver-

borgen E- aandrijving, ik ken jullie een beetje...” 

 

Ruud Raijer: ”Ik hoor het al, de messen worden 

geslepen, mooi. Naast het verboden motortje in het 

fietsframe, zijn er ongetwijfeld nog andere varianten 

om de onderlinge strijd te beïnvloeden. Wat te den-

ken over mogelijke doping zondaars en materiaaldo-

ping,  t.w. gewicht besparen, vliegwielfunctie, platte 

buizen, etc. Oh ja, en de triple voor sissies, ik stel 

voor, wanneer je voor kleiner rijdt dan 39 dan laat je 
je voorrem aanlopen.”  

 

William: “Ik ben niet zo van dat competitieve. Laten 

we er een gezellige tocht van maken zonder wed-

strijdelement. Als jullie een andere mening zijn toe-

gedaan heb ik in bijlage naast een kaart met het 

totaaloverzicht ook de klimmetjes in het rood weer-

gegeven. Winnaar krijgt per klimwinst 5 punten, nr 2 

krijgt 4 pnt, et cetera. Winnaar is degene die na de-

ze dag de meeste punten heeft verzameld. 

Nooit ontspannen toeren met vrienden 

 

Maar als je met vier mannelijke collega’s een dag-

tochtje gaat fietsen, weet je ook dat het een onver-

valste koers wordt. Een keiharde wedstrijd. 

Het begon allemaal gewoon met een geintje in de 

mailwisselingen vooraf. William Verploegen: 

“Beste Beedee-ers en nog actief dienenden: Ik heb 

gisteren ff in mijn eentje een route verkend welke 
we op 22 mei zouden kunnen rijden. Het is niet door 

het Land van Maas en Waal maar omgeving Nijme-

gen en de grenstreek. In totaal rond de 95 km zijn 

en daarin maken we 700 hoogtemeters.  

De route bevat de belangrijkste klimmetjes in Nijme-

gen, Berg en Dal, Groesbeek en het Duitse Reichs-

wald. Er zitten stukken bij van 12%. Daarnaast ook 

flink wat stukken waarbij we kop over kop op rechte 

wegen kunnen ' stoempen'. Ik hoop dat het genoeg 

hoogtemeters zijn in voorbereiding op jullie klimas-

piraties op de Stelvio of andere aansprekende top-

pen. Er zitten zo'n 8 pittige klimmetjes in (variërend 

van 400 mtr tot 1km)  met de nodige rechte stukken 

waar dus kilometers gemaakt kunnen worden. On-

derweg zijn er genoeg plekken voor een bak koffie 

met appelgebak en slagroom (ik stel voor dat dege-
ne met de hoogste salarisschaal trakteert).” 

 

Ik voel mij aangesproken en reageer prikkelend: “Ik 

schat in dat jullie maximale bruto salaris hoger is 

dan dat van mij, maar ik trakteer jullie graag dus de 

eerste ronde koffie/gebak is voor mijn rekening. 

Slagroom is voor mij buiten-categorie (eet ik dus 

niet), maar vooruit: die krijg je er voor deze keer 

ook bij. Ik vind de route qua afstand en aantal hoog-

temeters prima. Acht keer klimmen betekent dus 
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De tocht  

 

De door William aan ons voorgeschotelde route is zondermeer enerverend te noemen. Bijna alles zit er wel in: 

open stukken (uiteraard met op dat moment tegenwind), heuvelachtig (de befaamde Zevenheuvelenweg), pano-

ramisch (over een dijk langs de Waal met de contouren van Nijmegen op de achtergrond), lekker lopende klim-
metjes, gewone steile klimmetjes (de Nieuwe Holleweg) en gemeen steile klimmetjes met ook nog klinkertjes (de 

Oude Holleweg). Kan zijn dat ik de namen van de twee door elkaar gehaald heb, moest mij dermate concentre-

ren op de start van de klim dat ik daarin niet helemaal scherp was. 

 

Mooiste klim was toch die ene, waarbij de meute begon te klagen over honger en ze een gewenste tussenstop 

wilden plannen onderaan de klim. William prikkelde de mentale component door te stellen dat we eerst de klim 

zouden doen, op de top omkeren en naar beneden uitbollen naar het pannenkoekenrestaurant. Gesputter en ge-

pruttel, maar de koersleider bepaalde en begon de klim op het grote blad en in de demarragestand: staand, de 

handen onder in de beugel, de rug krom en al het vermogen naar de bovenbenen pompend. Uiteraard volgen wij 

gedwee, ik heb er door mijn winst in de vorige klim wel vertrouwen in maar al snel voel ik toch de verzuring op-

komen. William voelt blijkbaar niets en zet nog eens extra aan. Ik zit nog wel in zijn wiel maar voel het elastiek 

al oprekken. Een gaatje ontstaat, weliswaar klein maar het is er. William schakelt nog een keer op en mijn elas-

tiek scheurt dwars doormidden, moet gaan zitten en schakel terug naar mijn middenblad. (Ik ben een homo, 

want heb een triple.) Ook met parcourskennis hadden wij de Beer van Beuningen hier niet bij kunnen houden, op 

korte machtsklimmetjes is William onverslaanbaar. En boven aan gekomen, is de grootste teleurstelling dat hij 

bij nader inzien toch wil doorfietsen naar het volgende restaurant. Geen pannenkoeken, en zijn volgende restau-
rant blijkt natuurlijk slechts in het weekend open!! 

 

Bollentrui 

 

Verder was de tocht wel heel gezellig en eindigt onze strijd wat mij betreft onbeslist, ook al ben ik op de laatste 2 

Hollewegklimmetjes wel het eerst boven. Maar zowel William als ik krijgen geen bollentrui, dat gaat Alexander 

voor volgend jaar wel regelen. De datum van 13 mei 2020 staat al vast in de agenda. Wie valt De Beer aan? 

 

Maar voordat we weer gaan fietsen, gaan we eerst het LO&Sport Tourspel spelen! De renners hiervoor worden nu 

langzaam aan bekend gemaakt, de voorbereidende wedstrijden (Dauphiné Libéré en Ronde van Zwitserland) 

worden nu gestreden, dus ga je dit weekend en komende week alvast verdiepen in parcoursen en kanshebbers. 

Binnenkort ontvang je een mailbericht om je aan te melden. Zoals inmiddels traditie strijdt je zowel individueel 

als met je sportgroep of stafeenheid, en wordt het BD/FLO-personeel samen gesmeedt. 
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Froome doet Lindeboom na 
Zeventiende column Leo Losloper 

  

 

Janken en juichen in Leo Losloper’s 17e column 
 

Leo Losloper zit bovenop de meest gevarieerde sportnieuwtjes.  

Alhoewel hij daarover veelal door Vic Vastloper op geattendeerd moet worden.  

Deze keer zijn een aantal topsporters in het nieuws die  

enerzijds positief in het nieuws kwamen (de Nederlandse handbalmannen) anderzijds negatief  

(wielrenner Chris Froome). Leo Losloper koppelt beide sportmannen met speels gemak  

aan twee LO&Sporters, die op enig moment gelijktijdig in de handbalwereld vertoefden.  

Gek genoeg een nieuwsfeit waarover je in deze 17e column van Leo niets leest. 
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Iedereen heeft recht op een afwijking,  

LO&S personeel op twee 

 

Wie vaker deze column leest, kent Vic Vasloper. Vic mijn (oud-) hoofdinstructeur (oude stempel) heeft afwijkin-

gen. Hij voelt zich voor mij verantwoordelijk, terwijl hij al jaren van zijn pensioen geniet. Hij voelt zich ervoor 
verantwoordelijk mij te informeren over wat hij belangrijk vindt. Gisteren had ik hem weer aan de telefoon. 

 

Ook Nederlandse handbalmannen  

doen het goed 

 

"Sorry Leo, dat ik je nog zo laat bel. Maar ik wil wat emoties met je delen. Ik las vandaag iets van Bart Vlietstra 

in de Volksrant. Het gaat over Nederland- Letland. De handbalwedstrijd waarin het Nederlands mannen handbal-

team zich (voor het eerst) plaatst voor het eindtoernooi van het EK"! Het mooiste in het artikel, gaat over de 

keeper Gerry Eijlers (39). 

 

Gerry (handbaldoelman) de leeuw 

 

Ik lees het even voor: " Het is fascinerend Eijlers bezig te zien. Hij blaast voortdurend de wangen vol, hijst zijn 

zwartebroek op, zijn ogen volgen als een bezetene de bal, maar houden ook zicht op de gevaarlijkste schutters. 

Hij tikt telkens beide kruisingen aan, als een leeuw die zijn territorium afbakent. Tennisser Nadal, ook niet 

vreemd van een tic, zou hem waaarschijnlijk een zenuwenlijder vinden". 
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Is het beleid of  

is erover nagedacht 

 

"Ik denk dan onmiddellijk aan 

mijn (oud-) collega Sjors Rött-

ger ooit voorzitter van de MR 

( Med e zeg gens chap s r aad ) 

LO&Sportorganisatie. Sjors 

heeft niet alleenbij de LOS ge-

scoord maar is in mijn ogen ook 

de man die bij het Handbalver-

bond (53 duizend geregistreer-

de handballers) het fundament 

heeft gelegd waardoor de vrou-

wen en nu ook de mannen in-

ternationaal succesvol zijn". 

Misschien een idee om Sjors op 

www.fitforaction.nl terug te la-

ten kijken op alles dat hij heeft 

meegemaakt in het handbal? 

 

Leo, even wat anders. Ik heb 

van jou begrepen dat die 

(hoofdredacteur) Paul Linde-

boom in Luxemburg hard geval-

len is tijdens een toertocht met 

fietsvrienden. Met 60 km naar 

beneden suizen en dan merken 

dat je fiets gaat vibreren. Over 

de kop slaan en je opzettelijk 

ongeschikt maken voor de 

dienst! Daar kreeg je in mijn 

tijd een douw voor! Hij lijkt mij 

rijp voor TBS! Wat denk jij? 

 

Toch wel ernstig, Paul 

 

Breukjes in twee halswervels, 

afgescheurde ligamenten van 

een borstwervel en een niet 

handig gebroken sleutelbeen. 

Maar hij werkt al weer. Is op 

tijd klaar voor het Tourspel. De 

Tour de France halen, dat gaat 

Froome, die hetzelfde probeer-

de, niet lukken. 
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De ‘Pen’ 
Door Jeffrey Böckling  

  

De glinsterende  

‘pen’ van Jeffrey Böckling 

 

De serie van De Pen levert 

tot nu toe steevast mooie 
artikelen op, uit de meest 

uiteenlopende fundamen-

ten van het dienstvak 

LO&Sport.  

 

Toch zijn er een paar die 

nog net iets meer uitste-

ken boven de rest, en een 

daarvan is de aflevering 

met Jeffrey Böckling in de 

hoofdrol.  

 

Die zichzelf kwetsbaar 

durft op te stellen, zijn 

eigen doorzettingsvermo-

gen aan de kaak durft te 
stellen en zijn opa (later 

dan ideaal) als sportvoor-

beeld stelt.  

 

Lees op de volgende blad-

zijde voor een diamant 

tussen de vele parels. 
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Als eerste wil ik graag de vorige schrijver van 

de pen, Sjoerd van Turnhout, bedanken voor 

zijn verhaal en het doorgeven van de pen aan 

mij. 

 

Zoals Sjoerd in de vorige aflevering al heeft verteld 

ben ik ook vanuit de NCOI opleiding door gestroomd 

tot LO&Sport instructeur. Een redelijk lang traject 

maar ik ben blij dat ik toch de kans heb gekregen 

om nu in dit mooie pak te staan! 

 

LTK 

 

Na de VTO sport ben ik samen met Leyla Brouwer 

geplaatst in ’t Harde op de LTK. Voor mij bekend 
terrein, omdat ik tijdens mijn NCOI opleiding een 

aantal maanden op de LTK stage heb gelopen. Hier 

zijn wij hartelijk ontvangen en mocht ik na de eerste 

week meteen lekker aan de bak met lessen geven. 

Ik ben geplaatst bij het cluster VUSTCO waarbij 

Hans Feenstra mijn HI is.  

 

Het bevalt mij erg goed, de groepen zijn lekker 

groot en de wil om beter te worden en zwaar te trai-

nen is aanwezig bij de eenheden. Leyla en ik zijn net 

nieuw binnen het team en aangezien er de laatste 

tijd ook veel stoelwisselingen geweest zijn, werd er 

een team building georganiseerd door Bas van Dreu-

mel en Koos Koster. Hierbij gingen we een soort van 

survival doen op een eiland. Maar om op dat eiland 

te komen moest er natuurlijk een vlot worden ge-

bouwd. Als sport groep ging dat voltreffelijk en het 

vlot zat al ongekend stevig in elkaar! 

Na het vlot bouwen moesten we even naar het ei-

land roeien. Eén klein probleempje, het waaide hard 

en we hadden volle bak tegenwind. Toch gingen we 

gewoon het water op en volle bak roeien maar! Veel 

verder dan het riet aan eigen zijde kwamen we niet, 

wat op zich erg lachwekkend was. Plotseling ging de 
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wind liggen en konden we op het wel besproken ei-

land ergens in de driehoek Tonsen-Leuvenum-

Speuld komen. 

Op het eiland moest er gegeten worden en dat 

moest ook echt want ik had honger en de rest denk 

ik ook wel. Na heel wat hout zagen en kappen heb-

ben we een aantal kampvuurtjes gemaakt, wat aard-

appelen, groenten en spareribs op het vuur gegooid 

en heerlijk gegeten met zo nu en dan een klein bier-
tje. In de avond gingen we nog elkaars sterke ge-

dragingen en kwaliteiten benoemen en dit moest je 

dan ook onderbouwen. Hierdoor leerden wij elkaar 

beter kennen en zijn we meer over elkaar te weten 

gekomen. 

 

We hebben de nacht lekker onder de sterrenhemel 

en een poncho geslapen, met hier en daar het geluid 

van een hitsige zwaan en het keiharde gesnurk van 

Jurjen Blokzijl. Door het samenwerken en samen zijn 

in een andere setting kom je toch altijd nader tot 

elkaar. Het was een leuke, soepele en geslaagde 

team building. 

 

Atletiek 

 
Dan even terug in de tijd, als klein kind was sport en 

buiten spelen het enige wat voor mij telde. Ik weet 

nog goed dat ik elke avond tientallen ronden om de 

straat van ons huis heen fietste, rende of skeelerde. 

Al snel mocht ik van mijn moeder op atletiek en daar 

begon mijn eerste echte ervaring met sport en trai-

nen. Winnen was het enige wat ik op dat moment 

belangrijk vond en dat ging in het begin ook best 

goed. Toen ik wat ouder werd, kwam ik in een hoge-

re leeftijdscategorie waardoor ik tegen snellere jon-

gens moest lopen. Hier kon ik niet van winnen, 

waardoor ik mijn motivatie verloor en dus ook stopte 

met atletiek. Nu denk ik nog vaak terug aan dat mo-

ment. Wat als ik door was gegaan, waar had ik dan 

nu gestaan.. (dreams) 

 
Opa 

 

Met mijn opa keek ik in het weekend altijd naar 

sport op televisie. Wielrennen, marathons, F1, 

schaatsen en voetbal. Het kwam allemaal voorbij. 

Daar is ook voor mij de eerste sport hero geboren 

namelijk Robert Rintje Ritsma ook wel bekend als de 

Beer van Lemmer. Hij won in 1995 (de eerste keer 

dat ik keek) het kampioenschap allround schaatsen. 

Samen met mijn opa schreeuwden we dan RINTJE 

RINTJE terwijl ik een gevulde koek naar binnen 
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drukte en Rintje Ritsma met zijn ongelofelijke dikke 

bovenbenen klappers op het ijs maakte. Rintje Rits-

ma werd in 1996 ook kampioen allround, gewoon 

respect. 

 

Helaas is mijn opa op te jonge leeftijd tijdens mijn 

VTO sport opleiding overleden aan kanker. Mijn opa 

is altijd heel erg belangrijk geweest voor mij en is 

een soort van vader figuur geweest omdat ik mijn 

eigen vader tot mijn 12de jaar nooit gekend heb. On-

danks dat mijn opa niet echt aan sport deed, is hij 

toch een soort sport hero voor mij. Hij heeft mij al-

tijd geleerd om niet op te geven en door te gaan. De 

mensen die mij kennen weten het als geen ander: 

helaas ben ik vaak erg koppig en trek ik mijn eigen 
conclusie. Dat deed ik ook al op jonge leeftijd. Had 

ik nou maar geluisterd naar mijn opa! 

 

026 DMO 

 

Nu mijn opa er niet meer is, na meer dan 10 jaar 

vechten tegen kanker, heb ik ineens een ontzettende 

bewijsdrang gekregen om te tonen dat ik het toch 

kan. Geen excuses meer, niet meer opgeven, om-

gaan met tegenslagen en sterker terug komen. Ik 

ben vanaf de VTO ontzettend hard bezig om alles uit 

mijzelf te halen op sportgebied wat er voor mij op 

deze leeftijd nog inzit. Om op die manier mijn opa 

eer te betonen voor zijn jarenlange strijd tegen kan-

ker. Ik ben natuurlijk niet de enige die een dierbare 
verliest aan kanker. Mede daardoor heb ik besloten 

dit jaar mee te doen met de ROPA run. Het militaire 

team van 026 DMO had toevallig nog een plekje 

over. Op die manier mag ik in het pinksterweekend 

van Hamburg naar Rotterdam hardlopen in een esta-

fette run. Met een team van 7 andere lopers en een 

aantal verzorgers. Naast dat dit een mooie fysieke 

uitdaging is, proberen wij als team zoveel mogelijk 

geld op te halen voor het Kankerfonds. Het zou ge-

weldig zijn als jij ons steunt door een kleine bijdra-

gen te doneren! 

 

Doneren kan via de website zoals op de poster staat 

vermeld of je kunt mij ook persoonlijk benaderen 

door een mail te sturen naar buck_jeffrey@live.nl 
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Stafadjudant LO&Sport  

aooi Jan Welling 

Vakantie voorbij, vooruit en achteruit kijken 
Afgelopen 28 augustus was de overdracht van het Commando over de Landstrijdkrachten. Dit grote 
evenement vond plaats op het Kasteel te Breda. luitenant-generaal Wijnen volgde luitenant-generaal 
Beulen op als onze ‘grote’ baas. Zoals we gewend zijn met evenementen van dit kaliber was alles tot 
in de puntjes voorbereid en was de uitvoering puntgaaf. Ondanks dat ik er niet bij was moest ik on-
willekeurig terugdenken aan twee dergelijke evenementen die we zelf hebben georganiseerd: de uit-
reiking van de Landmachtmedaille en de overdracht van het Commando over de LO&Sportorganisatie 
van luitenant-kolonel van den Dool aan luitenant-kolonel Velders. 
 
Uiteraard qua grote absoluut niet vergelijkbaar, maar mijn gevoel was wel hetzelfde: trots om deel uit te maken 
van een organisatie waarin dit cultuurgoed gekoesterd wordt. Trots op de KL, maar vooral ook trots op de 
LO&Sportorganisatie. Dit gevoel had ik ook tijdens onze deelname aan de Veteranendag 2019. Een prachtige 
dag! Iets minder TV exposure als in 2018, maar een voldaan deelnemersveld. Ik mocht de eerste namen voor 
deelname aan de Veteranendag 2020 al noteren! Ik hoop, en zie gelukkig ook om mij heen, dat deze trots wordt 
gedeeld. 
 
Met enthousiasme ben ik, na mijn verlof, weer begonnen. Vol goede moed de agenda weer ter hand genomen. 
Soms lossen uitdagingen zich op door er niets aan te doen. Dit geldt maar voor heel weinig uitdagingen, kwam ik 
achter. Het tempo ligt meteen weer hoog. Verschuivingen van functionarissen, privé omstandigheden van 
collega’s, de komende reorganisatie, andere personele zaken: het is meteen weer full speed voor die zaken die 
aandacht behoeven en ook moeten krijgen. Dit zal voor iedereen in de organisatie gelden: het tempo ligt hoog. 
Ik krijg energie van mijn werkzaamheden en van de meeste dingen die ik zie in de organisatie, ik hoop dat dit 
voor het merendeel van ons geldt! 
 
Ondertussen koersen we af op ons volgende hoogtepunt. 
 
Op 15 september 2019 is het precies 15 jaar geleden dat we de status van Dienstvak kregen toebedeeld en we 
een eigen baretembleem gingen dragen. Hoewel we als organisatie al veel langer bestaan (ik heb het wel vaker 
gezegd) is dit voor mij een hoogtepunt in onze geschiedenis. We zijn herkenbaar als LO&Sportinstructeurs KL. 
Niet alleen door ons functionele tenue maar ook wanneer we in het ‘groen’ onze bijdrage leveren aan een fysiek 
en mentaal fitte KL. 
 
15 jaar een zelfstandig Dienstvak. Doorgroeiend en doorontwikkelend. Een nieuwe Commandant die de komende 
tijd hieraan richting geeft. 
 
15 jaar: ook middenin de puberteit of pubertijd. Met alles wat hoort bij die ontwikkelperiode. 
Zoals we weten hebben pubers wel eens moeite met veranderingen en aanpassingen. De reactie van de gemid-
delde puber daarop is soms onvoorspelbaar maar gelukkig vaak met de beste intentie. 
 
Met dat uitgangspunt en onze vakkennis en professionaliteit als basis voor ons functioneren feliciteer ik onszelf 
met onze 15e verjaardag. 
 

Op naar de 20! 
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In de vroege ochtend van dinsdag 2 juli is 

sgt1 Bas de Jong (LO&Sportgroep OK) terug-

gekeerd van zijn inzet voor de Compagnie in 

de West. 

 

Na een HOTO week met zijn opvolger zat voor hem 

de klus er daar op. 

 

Naar zijn eigen zeggen was het een mooie, leerza-

me periode waarbij hij zijn eenheid nog beter heeft 

leren kennen. Deze kennis komt uitstekend van pas 

om zijn eenheid verder te trainen voor de komende 

taken en opdrachten. 

 

Op Schiphol werd sgt1 de Jong verwelkomt door C-

LO&Sportgroep OK en de SA LO&Sportorganisatie. 

Eelke Hogenhout bevorderd 

Gisterenochtend is Eelke Hogen-

hout bevorderd van Cadet Vaan-

drig naar Tweede Luitenant. 

 

Eelke gaat op de staf werken in de rol 

van Stafofficier S3/S5.  

 

Hij is vervolgens voorbestemd om 

Muuk op te volgen in Zuid Duitsland. 
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De nieuwe survivalbaan 
NO PAIN, NO GAIN: de nieuwe survivalbaan 

 

Eerder konden we op deze website, in het artikel over de doorwerkende FLO-ers (waaronder Richard Borecki), al 

een kort filmpje over de ontwikkeling van de standaard survivalbaan defensie tonen. Dat was echter nog maar 

deels af en in concept, en nu kunnen we de volledige baan en in de definitieve versie tonen middels een gelikt en 
zeer professionele animatiefilm. Klik hier voor een briefing en de film. 

 

Mededeling vanuit de projectgroep Survivalrunbaan Defensie: 

 

Medio 2018 is een projectgroep gestart met de ontwikkeling van een Programma van Eisen (PvE) voor een Stan-

daard Survivalrunbaan Defensie. 

 

Binnen Defensie is dit project aangemerkt als ‘innovatief’, zodat dit project is ondergebracht binnen het monitor-

schap en begroting van bureau: Concept Development & Experimentation (in de volksmond: Bureau Innovaties)  

 

Dit project loopt zo voortvarend dat we niet alleen nu al de contouren van de definitieve versie van de Survival-

runbaan Defensie als animatie kunnen presenteren, maar ook dit jaar al als pilot op de Oranjekazerne kunnen 

gaan bouwen. 

 

Voor de pilot op de Oranjekazerne te Arnhem zal deze baan als uitgangspunt dienen om ter plekke een 

‘maatwerk’ baan te bouwen, welke geheel is afgestemd op de daar beschikbare ruimte en mogelijkheden. 
 

De pilot zal benut worden om (meer) kennis te vergaren om enerzijds het PvE verder aan te kunnen scherpen en 

anderzijds te beoordelen in hoeverre de baan voor O&T-doelen kan worden ingezet. 
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Bevordering elnt Jan Joosen 

Gisteren donderdag 5 juli 2019, heeft C-

TGTF lkol Rob Krekelberg in het bijzijn 

van heel TGTF, oud staf adjudant 

LO&Sportorganisatie elnt Jan Joosen 

bevorderd tot kapitein. 
 

Kap Jan Joosen is vanaf 1 februari 2019 

werkzaam als fieldlab manager op de KMS in 

Ermelo. 

 

Uiteraard werden de nieuwe sterren traditio-

neel overgoten met bier! 

Oude deurencup met Niek 

Op 1 september is Niek van Gils zijdelings betrokken bij de organisatie van een windsurffestival op recreatiege-

bied ’t Rutbeek te Enschede gericht op de jaren ’70 en ’80, en zelf ook deelnemer aan het hoogtepunt van deze 

dag: de “oude deuren” cup.  

Een hommage voor al diegenen die weer even lekker old skool terug in de tijd willen gaan op hun oude Mistral of 

Wayler. Behalve surfen zijn er nog vele andere leuke dingen te doen, ook voor de kinderen.  

Te denken valt o.a. aan Stand Up Paddling (SUP) of zeilclinics. Het wordt een stranddag voor de hele familie. Mee 

doen? Nadere info vind je hier. 
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Geslaagd als Opleider 

Gisteren heeft Jenine tijdens school appel een 

TB ontvangen voor haar succesvolle onder-

steuning tijdens een reanimatie.  

 

Tijdens een voetbal wedstrijd zakte de doelvrouw 

van de tegenstander in elkaar en mede door haar 

handelen heeft zij het overleefd. 

Tevredenheidsbetuiging 

Na het afronden van zijn 

VTO is de Sgt Luc van Don-

gen aan de slag gegaan met 

het thema vorming binnen 

de AMO opleidingen. 

 

Tijdens een leerzame periode 

van experimenteren, observe-

ren en evalueren is hij op dins-

dag 25 juni geslaagd als Oplei-

der. 

 

Hierdoor kan hij het geleerde 

toepassen aan de initiële oplei-

dingen binnen het Schoolbatal-

jon en zijn eigen eenheid. 
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Medaille voor twaalf jaar trouwe dienst 

Op dinsdag 11 juni jl. ontving Sgt1 Maurice Venneker op de Bern-

hardkazerne in Amersfoort zijn medaille voor twaalf jaar trouwe 

dienst.  

 

Nadat de Maj Pieter van Oosterhout het militaire stafpersoneel en geno-
digde militairen in de houding had gezet, kregen Stafadjudant Jan Wel-

ling en Chef Staf Pieter van der Peet de gelegenheid de oorkonde voor te 

lezen en de oorsprong van de medaille voor jarenlange trouwe dienst 

toe te lichten.  

 

Aansluitend deed de Chef Staf aan het totale gezelschap een boekje 

open over de sterke competenties die de Sgt1 Venneker in de loop der 

tijd ontwikkeld heeft, waaronder een uitzending met Jistarc in Mali, zijn 

werkzaamheden als O&O BB en zijn veelvuldige ondersteuning van Chef 

Staf en de Sportcommissie. En nog zeer vele andere werkzaamheden, 

waar Maurice altijd voor open staat, zoals de uitreiking van de Land-

machtmedaille en de recente Commando-overdracht, want dat was wel 

de conclusie van de bloemlezing: Sgt1 Maurice Venneker is een zeer ge-

waardeerde kracht voor en door de hele LO&Sportorganisatie in zeer 

uitlopende werkzaamheden. 

Twee opleiders geslaagd 

Op dinsdag 2 juli zijn na een traject van 

meerdere maanden twee opleiders ge-

slaagd.  

 

Sgt Ivan Smid en sgt Mark van Spanje hebben in 
een proeve van bekwaamheid laten zien dat zijn 

Kroon drager waardig zijn. Zij zitten in een pro-

ces waarbij zij bezig zijn het component Vorming 

binnen de sportles te ontwikkelen. Zij kunnen 

tijdens initiële opleidingen een inspiratiebron  zijn 

voor leerlingen in houding en gedrag.  

 

Zij geven richting aan het gedrag van de leerlin-

gen en vormen de basis van normen en waardes 

van de leerlingen. Door de combinatie van vak-

kennis, didactische kennis, pedagogische kennis 

en sociale / communicatieve vaardigheden leve-

ren zij een directe bijdrage aan de kwaliteit van 

de opleiding naar de luchtmobiele soldaat. 
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DIENSTVAKDAG 2019 

Organisatie: LO&Sportgroep Bernhardkazerne 

 

De oprichting/installatie/bekendmaking/viering van het jongste dienstvak van de krijgsmacht, de 

LO&Sportorganisatie, vond plaats op 15 september 2004 in Schaarsbergen. Vele genodigden, familie, 

vrienden en collega's waren er getuige van op deze mooie, zonovergoten dag. Een waar spektakel en 
beregezellig. 

 

Op donderdag 12 september 2019 vieren we een lustrum tijdens de vijftiende verjaardag van het dienstvak 

LO&Sport. Zoals gebruikelijk in Amersfoort, op de inmiddels vertrouwde Bernhardkazerne waar ook de Traditie-

kamer een steeds voornamere plek verworven heeft. En de eerste verdieping gesierd wordt door het geweldig 

mooie 'Fit for Action schilderij' van Jos Antens. En binnenkort ook een digitaal touchscreenscherm een modernere 

variant wordt op het Uitzendingenbord. Eveneens oud-collega Fred Timmermans is er inmiddels druk mee bezig 

om op deze lustrum editie van de Dienstvakdag een eerste concept op te leveren. Twee voorbeelden van activi-

teiten van oud-collega's die het belang van ons dienstvak bevestigen en versterken. 

 

Naast het bekijken van deze echte dienstvaktradities gaat er ook actief bewogen worden. Het concept van deze 

dag bestaat uit sport&spel onder het thema Ultimate Beachlook. Er is (net als vorig jaar) een special website 

voor opgericht. 

 

Programma: 

09.00u: Verzamelen bij het sportgebouw (BS) van de BHK 

09:15u: Opening en ceremonie 

10.00u: Start ochtenddeel sportprogramma 

12.00u: Lunch 

13.00u: Start middagdeel sportprogramma en gaat Cdt Jeroen Velders 'in gesprek met' Oudgedienden 

16.00u: Einde sportprogramma, aanvang HPG 

16.30u: Prijsuitreiking + diner 

18:00u: Einde Dienstvakdag 

 

Voor vragen of meer informatie kan een email gestuurd worden naar: losportgp.bhk@indef.nl. 



Pagina 69            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg LO&Sport kort 

Sportinstructeurs LBK in Polen 

Maandag 3 juni zijn vier LO&Sportinstructeurs 

naar Polen vertrokken voor ondersteuning aan 

de oefening TOBRUQ LEGACY 2019 (TOLY) van 

het DGLC. 

 
TOLY stond onder andere in het teken van het 

daadwerkelijk richten op vliegende doelen, met 

alle bijbehorende commandovoering, tot en met 

de afronding van de oefening: de life fire op vlie-

gende doelen. De oefening vond plaats op twee 

locaties, grofweg 400km uit elkaar, en aan de 

oefening namen deel: 13e Luchtverdedigingsbat-

terij, 800 en 802 Squadron, 133 Herstel, GNK en 

CIS-ondersteunende eenheden. 

 

De LO&Sport heeft, net zoals op uitzending, zo 

goed mogelijk het sportprogramma en de ge-

vraagde ‘Welfare’ (activiteiten ter ontspanning) 

verzorgd. De instructeurs hebben zich veel bezig 

gehouden met krachttraining te velde, mountain-

biken en core-trainingen. In samenwerking met 
de Duitsers zijn er in de Welfaretent op meerde-

re avonden sport- en speltoernooien georgani-

seerd.  

 

Het grootste event was de social: een 

‘geïmproviseerde’ sportdag op locatie met deel-

nemers uit Nederland, Duitsland en Polen. De 

Polen hebben met gemak het volleyballen ge-

wonnen, de Nederlanders wonnen de Highland-

games. 

 

Uiteindelijk kijken de instructeurs en de eenheid 

terug op een zeer geslaagde ervaring. Enerzijds 

bood TOLY de mogelijkheid om het daadwerkelij-

ke operationele optreden te zien, anderzijds 

bood het de mogelijkheid om CLAS- en CLSK 
instructeurs te verenen om gezamenlijk het fy-

sieke trainen en de welfare te ontplooien. 

 

Leuk detail is dat het voor twee van de instruc-

teurs de laatste oefening zal zijn met DGLC, voor 

de twee andere instructeurs was het juist de éér-

ste oefening. 
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Sgt Dirk Jan Heidstra uitgezwaaid 

 

Gisteren hebben heeft de LO&Sportgroep JWF en de Stafadjudant Jan Welling  

de sgt Dirk Jan Heidstra uitgezwaaid voor zijn CidW periode met 13 Bcie. 

 

Sgt1 Jorrit Dreijer is zijn buddy. 

Sgt Marco Wurtz terug van weggeweest 

Een deel van het Redeployement Element in 

Mali is na drie maanden teruggekeerd naar 

Nederland en landde vrijdag 19 juli op Schip-

hol Airport. Deze eenheid ruimt het Neder-

landse kamp op in Gao en Bamako in Mali en 
zorgt ervoor de spullen weer terug in ons 

eigen land komen. 

  

Één van de teruggekeerde collega’s is onze 

sgt Marco Wurtz. 

 

Op Schiphol werd hij verwelkomt door zijn 

partner, familie en collega’s van de 

LO&Sportgroep DuMoulinkazerne. 

 

Namens de staf was de SA aanwezig. 

 

Na een verdiend verlof zal sgt Wurtz de 

LO&Sportgroep van de lpl Ermelo gaan ver-

sterken. 
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Diploma uitreiking Functie Opleidingen 

Afgelopen dinsdag 09-07 was de Diploma uitreiking van de Functie Opleidingen: Instructeur en Hoofd 

Instructeur LO&S. 

 

Het Duaal leertraject werd als leerzaam maar zeker ook als intensief ervaren. Dit Duaal traject werd voor de 

tweede maal bij de HI’s in deze vorm gegeven en voor de eerste maal binnen de FO Instructeur LO&S. 

 

Onderwerpen als MS&C en Mindcultivation vormden naast  het FMOTP de diepgang in deze cursus. De tussenlig-

gende weken werden de opdrachten op de diverse sportgroepen uitgevoerd en in VIOD ge-upload. 

 

Het eind PvB was zoveel mogelijk in de context van de sportgroep gepland zodat er een werkbaar FMOTP als ein-

dopdracht gemaakt kon worden. 

 

Na het gebruikelijke vormingsdiner de avond voor de diploma uitreiking kregen de cursisten de dag er na uit han-

den van de kapitein Joost de Jong hun diploma uitgereikt. 

 

Cursisten FO Instructeur:     Cursisten FO HI 

Sgt1 Carrera       SMI van Eeten 

Sgt1 Gielen       SMI Lamain 

Sgt1 Hendriks       SMI Lust 

Sgt1 Hengst       SMI van Mil 

SM Direks       SMI Klokker 

        Sgt1 Westphaal  
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Veteranendefilé 

Op 29 juni, heeft een detachement van de VVLO&S voor de tweede keer meegelopen in het jaarlijkse 

Veteranendefilé. Zoals gebruikelijk werd het Defilé afgenomen door ZM Koning Willem Alexander. 

 

Detachementscommandant Léonie van Lamsweerde kon een volledig detachement verwelkomen op de Frederik-

kazerne, waar ook dit jaar werd voorgeoefend. Dit keer onder leiding van marsleider aooi Brugt Bergsma. Vooraf 
werd de eenheid kort toegesproken door Stafadjudant Jan Welling. 

 

Onder snikhete omstandigheden werd de eenheid naar het Malieveld gebracht, waarvandaan rond kwart voor 

twee aan de route van een kleine drie kilometer werd begonnen. 

 

Hoewel we dit jaar iets minder ‘tv-tijd’ hadden, was het enthousiasme bij de andere eenheden en het publiek er 

niet minder om. Onze eenheid was weer goed herkenbaar en defileerden, voorafgegaan door de detachements-

commandant, trots voor ons Staatshoofd en andere hoogwaardigheidsbekleders langs. 

 

Op de tribune werden ze gegroet door de nieuwe C-LO&Sportorganisatie, lkol Velders. C-LO&Sportorganisatie 

had, samen met René de Jager, in de ochtenduren het programma in de Ridderzaal en op het Binnenhof bijge-

woond. 

 

Na terugkomst op het Malieveld was er gepast trots van de gezichten van de leden van het detachement af te 

lezen. 

 
Later op de dag liet overste Velders weten dat hij zich bijzonder trots voelde toen ‘zijn’ eenheid langs defileerde. 
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Jeroen Kuiper bevorderd tot kapitein 

Op maandag 15 juli is de Elnt Jeroen Kuiper in 

het bijzijn van veel collega’s uit de 

LO&Sportorganisatie en OTCO bevorderd tot 

Kapitein. 

 
De nieuwe sterren zijn door Hoofd OTK Lkol Jan Ma-

ree en de ontvangende Commandant op de schou-

ders bevestigd en daarna traditioneel met het beken-

de gerstenat ruim overgoten. 

 

De kapitein Jeroen Kuiper is vanaf 15 juli werkzaam 

bij de Afdeling Opleidingen / Sectie Opleidingsplan-

ning & -uitvoering van staf OTCO als Stafofficier Uit-

voering Junior. 3 dagen per week zal hij zich daar 

o.a. inzetten voor het Vraag- en Aanbodmanagement 

(VAM) Opleidingen CLAS. Gelukkig voor ons blijft hij 

tot het einde van het jaar 2019 ook nog 2 dagen per 

week werkzaam met MZV werkzaamheden. Wij wen-

sen Jeroen veel succes en werksatisfactie in zijn 

nieuwe functie buiten de LO&Sportorganisatie. 

Geslaagd 

Dinsdag 24 juni is de sgt 

Leyla Brouwer geslaagd 

in de ECOD leerlijn 1 ver-

zorger van O&iT voor het 

deel Opleider en mag 
daarom het felbegeerde 

kroontje dragen. 

 

Vandaag heeft zij in het bij-

zijn van een deel van de 

LO&Sportgroep LTK haar 

nieuwe rangonderschei-

dingstekens om gekregen. 

 

Uiteraard met een koud 

biertje erover mag ze deze 

met trots dragen en kan ze 

het geleerde toepassen in 

het cluster Jistarc. 
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Afscheid Sgt1 Michael van Rijn 

Op woensdag 17 juli heeft Michael afscheid 

genomen van de LO&Sportorganisatie. 

 

Michael was sinds 2009 werkzaam voor de 

LO&Sportorganisatie. Na functies in Vught, Soester-
berg & Oirschot was het tijd voor een nieuwe uitda-

ging. Hij heeft deze reeds gevonden en gaat aan de 

slag op het Summa College te Eindhoven. 

 

In het bijzijn van zijn gezin & zijn collega’s is er af-

scheid genomen. Wij als sportgroep SK wensen Mi-

chael veel succes op zijn nieuwe functie. 

Sgt Kevin Stevens beloond door C-NSE 
 

In de bijlage een foto van het uitreik-

moment. Dit was bij de binnenkomst 

na de 4-daagse die hij hier op Camp 

Marmal heeft georganiseerd. Er de-

den in totaal 150 deelnemers mee 

van zeker 10 nationaliteiten.  

 

Een groot succes dus en een mooi 

moment om Kevin te belonen. Zelf 

vertrek ik morgen voor adaptatie, dus 

zal ook niet meer bereikbaar zijn op 

de functionele RSM mailbox. Verzoek 

om de geldelijke beloning waar we 

eerder over spraken samen met on-

derstaand stukje tekst in te dienen.  
  

Kevin heeft naast zijn functie op 

de pass office op Camp Marmal 

veel betekent voor eenieder op, 

maar ook buiten het kamp. Zo 

heeft hij diverse sportcompetities 

opgezet, geeft hij zelf spin-

ninglessen en heeft hij zelfs MZV 

trainingen opgezet voor de Afgha-

nen om zo ook als adviseur/

trainer bij te dragen aan de mis-

sie. 
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Sgt1 Rik van Geffen naar Litouwen 

Op woensdag 21 augustus is de sgt1 Rik van Geffen vertrokken naar Litouwen  

om zijn functie te bekleden als LO&Sportinstructeur ten behoeve van EFP-7.  

De hoofdmacht aldaar bestaat uit militairen behorende tot de Alfa Cie van 17 Painfbat uit Oirschot. 

  

In het bijzijn van zijn ouders en vriendin is hem door meerdere collega’s van de LO&Sportgroep RVS tezamen 
met de stafadjudant en de C-regio Zuid veel succes aldaar gewenst. 

Afscheid kapitein-majoor Rob Burgers  

Op donderdag 22 augustus heeft de majoor Rob 

Burgers afscheid genomen van zijn LO&Sport-

groep op de RVS. Zoals wellicht bekend doen de 

zuiderlingen dat op een voor hun kenmerkende 

manier met het nodige vocht en de behoeftes voor 
de inwendige mens. 

  

Alvorens moest de kapitein Burgers uiteraard 

eerst bevorderd worden tot de rang van majoor. 

Deze rang behoort toe aan zijn nieuwe functie als 

hoofd sectie LO&S op het NLDA te Breda. 

Door afwezigheid van C-LO&Sportorganisatie werd 

de bevordering uitgevoerd door Chef-staf, de 

overste Pieter van de Peet, tezamen met C-regio 

Zuid, de majoor Robin Francke. 

  

We wensen, als LO&Sportgroep RVS, de majoor 

Rob Burgers heel veel succes in zijn nieuwe func-

tie als hoofd sectie LO&S op het NLDA. 
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Sessie Ontwikkelacademie 

Wederom een leuke sessie van de Ontwikkelacademie achter de rug. 
 

"Afgelopen dinsdag hebben acht collega's deel genomen aan een workshop 'barefoot running'. De workshop werd 

gegeven door een collega militair (Ritm Daniël Ypma) die sinds een aantal jaar ambassadeur is van het merk fi-

ve-gingers. Na een korte uitleg over het principe van barefoot running, waarbij de link al snel werd gelegd naar 

dynamisch lopen, hebben alle collega's een paar fivefingers aangetrokken.  

 

Aansluitend werd er buiten op allerlei verschillende ondergronden ervaren hoe het is om op deze minimalistische 

schoentjes te lopen. Conclusie: moet je iedereen op minimalistisch schoeisel moet laten rennen; waarschijnlijk 

niet. Het is echter wel de moeite waard om een keer 'barefoot running' te ervaren, zodat je bewuster gaat (hard)

lopen. 

 

Na het zomerverlof zal op de Sharepoint pagina van de Ontwikkelacademie het programma voor de maanden 

oktober t/m december bekend worden gemaakt". 
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Vervolg LO&Sport kort 
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Kickboksdebutant Tommy de Boer 
Door Paul Lindeboom 

  

Kennismaking met kickbokser Tommy 
 

Een aankondiging op Facebook van een aanstaand kickboksdebuut  

was de aanleiding om toekomstig collega - dat mogen we hopen -  

Tommy de Boer de hemd van het nu nog ongeschonden lijf te vragen.  
 

Een interview over een sport die bekend staat om zijn loodzware trainingen  

en waar incasseringsvermogen, fysieke hardheid en mentale weerbaarheid  

de belangrijkste componenten zijn.  

 

Hieronder de kennismaking met Tommy. 
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Een bijzonder bericht op Facebook trekt de 

aandacht. Tommy de Boer gaat op voor zijn 

eerste kickbokswedstrijd. Jonge gast nog, en 

via Zadkine versneld zijn ‘CIOS diploma’ halen 

en onderwijl stage lopen bij een 

LO&Sportgroep. Zeer waarschijnlijk een toe-

komstig sportinstructeur. 

 

Waarom vind ik dit zo’n bijzonder bericht? Bij 

nagenoeg elke VTO-1 opleiding heb ik altijd 
even een kort kennismakingsgesprek en stee-

vast is de verhouding dat 80% van de groep 

een specialisatie in voetbal of tennis heeft.  

 

Ik heb interesse in alle sporten, maar juist die 

uitzonderingen trekken mij erg aan. En zeker 

als het een sport betreft waarbij de kans aan-

wezig is om finaal in elkaar getrapt of geslagen 

te worden. Wat beweegt zo iemand en hoe be-

reid je je daar op voor? 

Stel je even voor: 

 

Ik ben Tommy de Boer 25 jaar, wonend in Emme-

loord en geboren op Urk. In 2012 ben ik opgekomen 

bij de Luchtmobiele brigade in Assen, na 3 jaar 
luchtmobiel de overstap gemaakt naar 43 GNK daar 

heb ik 1 uitzending gedraaid: CBMI (Capacity Buil-

ding Mission Iraq, red.).  

 

Toen ik daar 1 functie had gedraaid, ben ik weer 

teruggegaan naar luchtmobiel, deze keer bij de Ge-

neeskundige Dienst, ook daar 1 uitzending ge-

draaid : LRRPTG (Long-Range Reconnaissance Patrol 

Task Group, red.). 

 

In Mali kwam ik een infoop tegen voor een sport op-

leiding, om vervolgens sportinstructeur te worden 

binnen defensie. Voor die opleiding ben ik nu werk-

zaam als stagiaire binnen de sportgroep in t Harde. 

Dit interview zal over mijn sport Kickboksen gaan en 

mijn eerste wedstrijd daarvan. Ik beoefen de sport 
nu 6-7 maanden bij de sportschool Challenger gym 

op Urk. 

 

Wanneer, hoe of waardoor ben je met kickbok-

sen in aanraking gekomen? Wat deed je daar-

voor aan sport? 

 

“Het is begonnen toen ik op uitzending was in Mali, 

tijdens deze uitzending was er veel mogelijkheid om 

te sporten. Na twee maanden kracht, cardio en HIT-

trainingen dacht ik bij mezelf: ‘het is tijd voor wat 

anders’. 

 

Van jongs af aan vond ik vechtsporten interessant, 

en aangezien er bokslessen werden gegeven op het 

kamp was dit een mooie kans om te kijken of het 
iets voor mij was. Na mijn uitzending heb ik mij di-

rect opgegeven bij een kickboks sportschool en tot 

heden beoefen ik de sport nog met plezier. 

 

Voor dit alles was ik vooral bezig om mijzelf all-

round fit te maken, ik zat voor mijn uitzending bij 

een sportschool die alleen HIT-training verzorgde 

doormiddel van kettlebells. Minimaal 4 keer per 

week ging ik naar deze gym om zo mijn fitness op 

peil te houden.” 
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Wat trekt je zo aan in de sport? Lijkt mij toch 

niet zo leuk om in elkaar geslagen te worden…: 

 

“Nee, het klinkt ook gek om vrijwillig een gevecht 

aan te gaan met een onbekende tegenstander in een 

ring waar honderden mensen naar jou staren, ho-

pend wanneer de eerste harde klap valt. Maar toch 

trekt het mij wel, dat gevoel dat je tegen iemand 

strijdt voor de winst. 

 

Ook zie ik deze sport als een persoonlijke test van 
hoe goed mijn conditie is en hoe ik presteer in een 

situatie zoals een gevecht in de ring.  

 

De adrenaline en spanning spreken mij ook aan, het 

gevoel dat je in je eentje de winst moet behalen 

zonder enige hulp. 

 

Voor het kickboksen heb ik eigenlijk nooit een com-

petitieve sport gedaan of wedstrijden, dit lijkt mij 

ook een leuk element om te doen.” 

Hoe verliepen je eerste trainingen en eventuele 

sparringswedstrijdjes? Wanneer kwam je op 

het idee om officiële wedstrijden te gaan doen? 

 

“Door mijn loopbaan bij defensie, waar ik begonnen 
ben bij luchtmobiel, had ik al een goeie basisconditie 

opgebouwd waardoor de trainingen qua conditie 

goed verliepen. Alleen moest er wel het een en an-

der aan mijn techniek gebeuren, zodoende heb ik 

me dan ook meer gefocust op techniek dan op con-

ditie. 

 

Naarmate de tijd vorderde kreeg ik de techniek meer 

en meer onder de knie, zo gingen de sparring ses-

sies ook steeds soepeler en kon ik aardig meekomen 

met de betere vechters. Eigenlijk kwam ik zelf nooit 

met het idee om een wedstrijd te gaan doen, ik deed 

kickboksen om mijn vaardigheid daarin te verbete-

ren en om een ander soort conditie te ontwikkelen. 

Maar al snel kwam mijn coach naar mij toe of ik het 

zag zitten om een wedstrijd te doen. Waarop ik ant-
woordde: ‘als jij vind dat ik een wedstrijd kan doen 

en ik een kans maak, dan ga ik die dag een wed-

strijd vechten’.  

 

Toen dat platgeslagen was gingen alle balletjes rol-

len……..”  

 

Wanneer is je eerste wedstrijd, hoeveel ronden 

(of tijd) en wat weet je van je tegenstander? 

 

“... en heb ik 6 juli een gevecht in Music club in 

Kampen. Het evenement is een kickboksgala waar 

vechters vanuit heel Nederland zullen komen, van 

jeugd tot B-klasse. Zelf zal ik vechten in de nieuwe-

ling klasse (N-klasse), dat betekent dat er andere 

regels zijn dan bijvoorbeeld een B-klasse vechter. 
Eén van die regels is bijvoorbeeld de rondetijd, een 

B-klasse vechter moet 3 rondes vechten van 3 minu-

ten en een nieuweling 3 rondes van 1,5 minuut. 

 

Mijn tegenstander is een jongen uit Alkmaar die in 

dezelfde situatie zit als ik, hij vecht ook zijn eerste 

gevecht als een nieuweling. Natuurlijk heb ik gepro-

beerd om hem op te zoeken op Facebook maar ik 

kon niks vinden. Het maakt mij eigenlijk ook niet uit 

hoe hij eruitziet of hoelang hij al aan kickboksen 
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doet, ik vertrouw op mijn training en techniek om zo 

de winst te behalen.” 

 

Hoe ben je specifiek gaan voorbereiden op de 

wedstrijd? Hoe zit het met de spanning op dit 
moment en hoe ziet je trainingsweek er nu glo-

baal uit? 

 

“Nadat ik te horen kreeg dat ik moest vechten, 

maakten mijn coach en ik een kleine planning hoe 

de komende maanden eruit zouden komen te zien. 

Sowieso probeerde ik de reguliere lessen op dinsdag, 

donderdag en op zaterdag mee te doen. Deze plan-

ning heb ik zo aangelopen tot aan 2 maanden voor 

de wedstrijd, vanaf daar ging het allemaal iets 

zwaarder en vaker. 

 

Mijn week nu ziet er als volgt uit: 

 

Maandag:   rust 

Dinsdag:   techniek training 

Woensdag:   techniek training op de pads 
Donderdag:   zak/conditie training 

Vrijdag/zaterdag:  techniek training 

Zondag:   rust 

 

Af en toe kon ik een les niet mee doen i.v.m. school 

of werk, maar ik probeerde wel zoveel mogelijk aan-

wezig te zijn. 

 

Spanningen heb ik nog niet, ik denk dat die gaan 

komen 2-3 dagen voor de wedstrijd.” 
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Jullie redacteur las 's avonds een artikel uit 

'Het Urkerland.nl' over de wedstrijd van Tom-

my de Boer. Eerste gedachte die opkwam: wat 

goed is, komt snel'. Tommy is dus goed, want 

de krant was lovend over zijn debuut. Jullie 

redacteur wendde zich tot Tommy met de kreet 

"BAM!! Kom maar op met dat verslag en film-

pje".  

 

"Voordat ik mijn wedstrijdverslag ga maken vertel ik 

eerst iets over mijn voorbereiding naar de wedstrijd 

toe op de dag zelf. 
 

Weging 

 

Het begon natuurlijk toen ik wakker werd die och-

tend en de zenuwen begonnen langzamerhand 

steeds meer te worden. Toen ik van mijn bed afstap-

te, liep ik direct naar de weegschaal toe om te kijken 

of ik op gewicht was, ik zou die dag vechten op 82 

kg. 

Eenmaal op de weegschaal woog ik 83,5 kg wat er 

toe leidde dat ik moest afvallen voor het weeg mo-

ment. Die ochtend heb ik vrijwel niks gedronken en 

niks gegeten om zo maar gewicht te verliezen, ik 

heb wel vast wat sportdrankjes voorbereid en een 

grote bak met pasta om na het wegen mezelf weer 

aan te sterken met voeding en vocht. 

 

Tussen 16:00 en 17:00 was de mogelijkheid om je-

zelf te wegen en te kwalificeren voor je wedstrijd. 

Rond 16:30 was ik op locatie en was ik direct aan de 

beurt om te wegen: toen woog ik 80,6 waar ik best 
wel van schrok.  

 

Want ik zag het door al dat afvallen van die ochtend 

gebeuren dat ik op het moment van de waarheid 

niet mijn wedstrijd kon doen waar ik maanden voor 

voorbereid heb. 

 

Gelukkig was de marge twee kg dus kon ik op het 

randje mee doen met de wedstrijd. 

Wedstrijdverslag Kickboksdebuut 
Door Tommy de Boer 
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17e gevecht van de avond 

 

Eenmaal weer mijn vocht en voedingsstoffen aange-

vuld was het wachten tot ik daadwerkelijk ging 

vechten. Toen de matchmaking bekend was bleek 
dat ik het 17 de gevecht had, de laatste van de N-

klasse (nieuweling klasse). Dat gevecht zou onge-

veer rond 21:00 plaatsvinden. 

 

Na een aantal van onze vechters aangemoedigd te 

hebben en het vele wachten was het moment daar 

dat ik voorbereid werd. Mijn handen werden ingeta-

ped, ik zelf begon met warm draaien en 2 wedstrij-

den voordat ik moest nam mijn trainer mij apart en 

deden we nog de laatste technieken op de pads. 

De zenuwen gierden inmiddels door mijn lijf, zelf 

bereidde ik me mentaal voor op het gevecht dat ging 

komen. 

 

Toen mijn naam werd opgeroepen en mijn opkomst 

liedje werd afgespeeld, veranderden de zenuwen in 
adrenaline en met volledige focus op de winst liep ik 

richting de ring. Op dat moment zag ik mijn tegen-

stander voor het eerst en stonden we oog in oog 

met elkaar proberend elkaar te intimideren. 

 

Beide werden we gecheckt of we gereed waren om 

te beginnen en werden naar het midden van de ring 

gehaald, we kregen de laatste instructies. Na die 

instructies weer terug naar je hoek wachtend op de 

bel. 

 

De bel ging en we liepen dekking hoog naar elkaar 
toe, ik had als tactiek om hem goed te observeren 

en te anticiperen op zijn bewegingen maar door al 

die adrenaline was mijn techniek niet zoals ik het 

had gewild. 

 

Gelukkig had ik mijzelf goed voorbereid qua kracht 

en snelheid zodat ik snel genoeg stappen terug kon 

doen om zo een aantal van zijn aanvallen te ontwij-

ken 

 

Er werden raken klappen uitgedeeld waarvan één 

hem een beetje deed verdwazen, dit zag ik en dacht 

bij mijzelf: ‘dit is mijn kans’. Toen ik mijn tegenstan-

der naar een hoek had gedreven, had ik vrijwel alle 

ruimte om te doen wat ik wou. 

 
Al de kracht die ik toen bezat gaf ik in mijn stoten, 

bij één stoot gingen zijn handen omlaag waardoor ik 

dwars door zijn dekking sloeg. 

 

Die stoot kwam vol op de zijkant van zijn hoofd 

waarbij hij naar de grond zakte en het KO was. Ik 

heb 1 ronde gevochten die 30 seconde duurde. 

 

Toen mijn laatste klap geland was en mijn tegen-

stander richting de vloer ging, barstte er een over-

vloed aan adrenaline los! Ik voelde me onoverwinne-

lijk en was natuurlijk blij dat ik de winst behaald had 

na al die tijd trainen! Na een tijdje in de kleedkamer 

kwam ik meer tot rust en besefte ik dat ik echt ge-

wonnen had met een knock-out op mijn eerste ge-

vecht dat gaf mij een trots gevoel. 
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Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden 
Voor Nico Spierenburg 

In een eerder interview met Claudia van Kleeff lezen we: “Een van de mensen die mij in het bijzonder is bijgeble-

ven is Nico Spierenburg, ik vond hem altijd zo positief en inspirerend, een bijzonder mens, leuk dat ik dat toch 

nog even kan zeggen!” 

 

Dezelfde naam kwam voor in een eerder interview met Marc Bakker: “Na enkele jaren, en de komst van enkele 

markante figuren zoals Nico Spierenburg en Ton Neppelenbroek, werden we een voorbeeldgroep voor de ver-

nieuwingen binnen het militair les- en leidinggeven.” 

 

Marlon Beekman had een persoonlijker ervaring: “Ik startte bij het schoolbataljon met Nico Spierenburg als 

mijn AIB docent en wat een kennis had/heeft deze man.” 

 
Waarom werd Peter Sturkenboom een goede vijfkampatleet: “Als broekie werd ik onderhanden genomen door 

trainer Frans Bultink, maar ook door atleten zoals Nico Spierenburg. 

 

En het wordt bijna vervelend, maar ook Joyce Zappeij sprak lovende woorden: “Nico Spierenburg was bij ons 

de juiste man om ons daarin te informeren en te onderwijzen.” 

 

Waarom bovenstaande quotes opgelijnd? Een paar jaar geleden hadden we met Nico zelf al een interview, want 

eerder dat jaar (2016) op woensdag 25 mei installeerde de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Midden-
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Vervolg Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden 

dorp, onze oud LO&Sportinstructeur en voormalig 

Stafadjudant LO&Sport Nico als Krijgsmachtadju-

dant. De allerhoogste onderofficier. 

 

Eerder deze week, woensdag 3 juli, vond in het Bea-
trixtheater in Utrecht de Nationale Onderofficiers 

Conferentie plaats. Liefst 15.00 onderofficieren wa-

ren daar aanwezig, het kersverse onderhandelaars-

resultaat over de arbeidsvoorwaarden was uiteraard 

een mooi onderwerp om het NOOC mee te openen. 

Daarna lieten de onderofficieren zich bijpraten door 

minister Ank Bijleveld-Schouten en Commandant der 

Strijdkrachten Rob Bauer over de laatste ontwikke-

lingen op het gebied van personeel, materieel en 

middelen.  

 

Klapstuk, vanuit ons oogpunt gezien, waren niet de 

complimenten die de twee leiders uitstrooiden over 

de 1500 aanwezigen (met bekende termen als 

‘ruggengraat’ van de organisatie). Veruit de mooiste 

complimenten moest onze Nico incasseren. Tijdens 
de toespraak van de minister werd hij verrast met 

een koninklijke benoeming tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau met de zwaarden. 

 

Een prachtige onderscheiding voor een volle zaal 

onderofficieren voor de hoogste onderofficier van de 

krijgsmacht vanuit het dienstvak LO&Sport. 

 

Hulde, Nico! 
 

P.S. In de inleidende opsomming kan het idee ge-

wekt zijn dat het slechts geciteerd personeel uit Er-

melo betrof. Om dat teniet te doen een quote van 

Gert Borneman over de totstandkoming van een 

permanente bezetting van 3 man in Bad Reichenhall: 

“De weken dat het programma heeft gedraaid wer-

den een groot succes. De insteek was om te gaan 

werken met de Vormingsmatrix. Tijdens de activitei-

ten werd er door ons geobserveerd en later terugge-

koppeld. Tevens werd het functioneren van de 

groepscommandant bekeken en geëvalueerd. Nico 
Spierenburg heeft hier een grote rol in gehad. Hij 

was bij uitstek geschikt de instructeurs op het spoor 

te zetten hoe om te gaan met de matrix en hoe te 

evalueren. De eenheden waren hier erg over te 

spreken.” 

 



Break schermclinics  
Door Wil Maaswinkel 

Pagina 86            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

 

 

Breaking news:  
Ruud Makarawung sponsor! 

 

Waar ligt de scheiding tussen enthousiasme,  

gedrevenheid, fanatisme of passie?  

Lastig te duiden begrippen, maar een ding wordt  

wel duidelijk als je hier  

het interview met Ruud Makarawung  

leest: zodra je echte passie ervaart,  

is succes bijna verzekerd. 

 
Een mooi relaas over de lineaire carrièrecurve van  

militair tot militairsportinstructeur tot succesvol ondernemer.  

 

Ruud Makarawung is met zijn bedrijf Break Schermclinics toegetreden als  

supporter van de Vrienden van het dienstvak LO&Sport  

en daar zijn we nu al heel blij mee! 
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Vervolg Break schermclinics  

Ruud, een aantal LO&Sport vrienden kennen je 

gewoonweg nog niet. Hoe heeft jouw militaire 

loopbaan eruit gezien? 

 

Mijn vader heeft mij, van huisuit, alle studiemoge-

lijkheden aangereikt om mij een goede toekomst te 

geven. Van zeevaartschool tot een carrière bij de 

douane. Ik wist niet wat ik wilde, maar ik ben altijd 

al erg eigenwijs geweest en had deze adviezen ‘niet 

nodig’. Op een gegeven moment wist ik wat ik wel 
wilde; werken binnen de sport.  

 

Het vadergeduld was inmiddels opgeraakt en hij 

raadde mij aan om dan maar een sportcarrière bin-

nen Defensie te proberen. In mijn zoektocht naar de 

mogelijkheden, bleek dat ik eerst naar de KMS 

moest. Zo geschiedde, van 1970 – 1973 heb ik de 

KMS gevolgd. In die periode maakte ik kennis met 

Lt. LO&S Ruud Kuitems en ik kwam veel op het 

sportbureau daar.  

 

Ik keek op naar de sportinstructeurs en assisteerde 

graag bij sportlessen. In mijn jeugd sportte ik al 

veel. In Rotterdam was ik lid van de Omni sportver-

eniging waar ik vooral balsporten beoefende, maar 

ook atletiek, boksen en schermen. Op de KMS assis-
teerde ik de scherminstructeur Frank Monfils en 

o.l.v. adjudant Verstappen werden schermlessen 

verzorgd. LO&S sgt Hut heb ik in die periode al ge-

assisteerd met sportlessen. Eén ding was duidelijk; 

ik zou sportinstructeur worden! 

 

De KMS opleiding zelf vond ik tegenvallen. Ik vond 

de sfeer vooral kinderachtig, maar mijn doel heiligde 

de middelen, dus rondde ik de KMS. 

 

Ik werd na de KMS, als groepscommandant ge-

plaatst bij 109 Veldartillerie in Havelte bij Honest 

John. Natuurlijk was ik ook weer veel te vinden bij 

het sportbureau. In deze tijd maakte ik kennis met 

Joop Jansen, Jan Piepers (korfbal), Bert Klop (5-
kamp) én met Lt. Maaswinkel de sportofficier. He-

laas werd ik geplaagd door het nieuws dat ik 2 jaar 

een parate functie moest draaien voordat ik naar de 

SMLO kon. Dat was even een tegenvaller! Ik trok de 

stoute schoenen aan en schreef na 1 jaar bij 109 

mijn rekest. 

 

De selectiedagen in Hooghalen waren al een ervaring 

op zich. Ik maakte kennis met Majoor Hoedelmans 

die mijn toekomst wel even zou bepalen. De fysieke 

selectie ging goed. Maar in het finale gesprek met 

Hoedelmans, klapte ik dicht.  

 

Ik begon te raaskallen en had geen goed antwoord 

op de vraag wat te doen als je als oude adjudant 

niet meer mee kan komen. Hoedelmans stuurde me 
weg! Ik had het verknald! Ik heb alles uit de kast 

gehaald om Hoedelmans alsnog te kunnen overtui-

gen, maar hij liet mij zweten en in mijn sop gaar-

koken… 

 

Terug bij 109 gingen we op oefening. Nu stond ik 

erom bekend soms niet zoveel geduld te hebben. 

Tijdens de oefening heb ik, op mijn manier, een 

dienstplichtige uit z’n slaapzak gehaald. Het langha-

rige stuk tuig stond direct voor mij in de bokshou-

ding en ‘plotseling’ lag hij in de brandnetels. Bij aan-

komst op de kazerne stond op het mededelingen-

bord: “wmr Makarawung, rapport afd. comman-

dant”.  

 

In mijn hoofd had ik al bedacht dat ik waarschijnlijk 
naar het Depot voor Discipline in Nieuwer Sluis kon. 

Ik meldde mij, in DT, bij Lkol Van de Berg. Tergend 

langzaam begon hij een brief voor te lezen: wmr 

Makarawung meldt zich op 6 september… in Hoogha-

len voor de opleiding SMLO. YES! Die overste heb ik 

door elkaar geschud en geknuffeld van blijdschap. Ik 

liep zijn kantoor uit en daar stond een haag van 

collega’s voor mij. Iedereen wist het al maar had het 

geheim gehouden! 

 

Mijn passie is schermen! 
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Vervolg Break schermclinics  

Oké, vanaf dat moment begon jouw carrière bij 

de LO&Sport. Wat zijn je herinneringen daar-

aan? 

 

Ik heb een geweldige periode in Hooghalen beleefd. 

Hans Westerhof was klassenmentor; ik had me geen 

betere kunnen wensen. Met zijn geweldige energie 

wist Hans ons sporthart iedere dag weer te raken! 
Daarnaast bestond het instructeurs team uit Jan 

Kasper, een geweldige didacticus, Frits Oldenburger, 

de organisatie meester en de enthousiaste kerels Ter 

Haar en Polman. 

 

Na mijn SLMO startte ik op de Kromhoutkazerne bij 

het OCTD. Een leuke sportgroep met Sjaak de Vries 

als de sportbaas. Andere collega’s van de sportgroep 

in die tijd waren o.a. Jaap de Vreede, Hans van 

Leeuwen, Fred de Ruijter en Ernst van Sonsbeek. 

Het was een heerlijke tijd met veel doorstroming van 

fantastische, markante dienstplichtige kerels.  

 

Ik werd in die jaren plaatsvervanger van Ad van Wil-

ligen voor de LO-lessen op het Depot voor Discipline 

in Nieuwersluis. Les geven aan deze ‘boefjes’, zoals 
roeien in B2 sloepen, was een heel bijzondere erva-

ring. Op enig moment werd ik door kap Kuitems 

(jazeker), overgeplaatst naar het OCC op de Ber-

nardkazerne in Amersfoort. Dit was een goeie zet! 

Hoewel, mijn reputatie als ‘moeilijke’ jongen was mij 

vooruitgesneld. Ik meldde mij bij adj. Chris Drent en 

zijn eerste woorden waren dat hij mij alle hoeken 

zou laten zien als ik mij niet zou gedragen. Dat was 

in ieder geval duidelijk, maar hij was natuurlijk een-

zijdig geïnformeerd… 

Daarna kwam de selectie sm/owi LO&S. De oplei-

ding, inmiddels het OCLO, startte in Ossendrecht. 

Alles bij elkaar heb ik zo’n 8 tot 9 jaar een mooie tijd 

gehad en met veel plezier LO&sport lessen gegeven. 

 
In 1985 werd ik als C-LO&Sportgroep geplaatst bij 

106 Vbd bataljon in Ede. Wederom een prima tijd 

gehad met André Wijnberger. We kregen veel vrij-

heid om tijdens oefeningen in Duitsland de 

sportprogramma’s te verzorgen. We organiseerden 

in die tijd ook regelmatig een Parcours Militair en 

namen beide deel aan wedstrijden van de Moderne 

Vijfkamp met Michel van Meurs. 

 

In 1991 volgde overplaatsing naar de Harskamp. In 

1993 werd het besluit genomen dat op de Harskamp 

de opleidingen voor uitzendingen naar Szcrebnica 

werden verzorgd. De sportgroep groeide uit van 4 

naar 18 instructeurs. Samen met Herman Woesthuis 

was het vooral hollen en stilstaan om de sportroos-

ters rond te krijgen. De eindoefeningen in de Eifel 
waren wel echt een feest waar we als sportbureau 

altijd naar uitkeken. 

 

Inmiddels was ik in 1992 gestart met mijn studie 

Marketing en Public Relations. Daar werd mijn be-

langstelling gewekt om de communicatie van de 

LO&Sport organisatie vorm te gaan geven. De Zand-

loper is in 1994 een feit geworden! 

 

Dat was toch ook de periode dat je dienst ver-

liet? 

 

Jazeker! Privé overwegingen waren de hoofdreden, 

maar ook de onzekerheid van de reorganisatie heeft 

aan deze overweging ten grondslag gelegen. Boven-

dien was besloten dat ook LO&Sport instructeurs 
naar Bosnië uitgezonden zouden worden. Dit wak-

kerde mijn nieuwsgierigheid naar de burgermaat-

schappij ook aan. Blakend van zelfvertrouwen be-

sloot ik de sprong te wagen… 

 

En? Was het een vrije val? 

 

Tja, daar sta je dan…één ding was zeker: positiviteit, 

volhouden en er 100% voor gaan waren de sleutels 

tot succes. In die begin jaren maakte ik uren van 60 
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tot 80 uur per week. Ik volgde daarnaast diverse 

opleidingen in NLP, marketing en sales, master en-

trepreneur bij Open Circles Academy. 

 

In die periode heb ik verschillende bedrijven gehad 

zoals Break (evenementen bureau), Remarkable en 

Foon Factory (telemarketing) en Demero 

(detacherings- en uitzendbureau). 
 

De detachering doe ik tot op de dag van vandaag 

nog steeds met Kompas BV. En met Break Scherm-

clinics, geef ik schermclinics aan bedrijven, studen-

tendisputen, vrijgezellenclubs, enz. 

 

De rode draad uit mij burger carrière is dat ik bij 

mijn initiatieven altijd heb gezocht naar de juiste 

mensen met de juiste kennis. Mijn kracht ligt name-

lijk niet in het hebben van inhoudelijke kennis. Waar 

ik, in al mijn bescheidenheid, wel goed in ben is de 

snelle marktanalyse, het vormen van een creatieve 

visie, focus houden en doorzetten. Ik zet bedreigin-

gen om in kansen, maak mensen enthousiast voor 

mijn ideeën en coach de mensen die voor/met mij 

werken. 

 

Mijn opleiding en ervaringen van Defensie hebben 
zeker een waardevolle basis gelegd voor mijn carriè-

re in de burgermaatschappij. De waarden zoals af-

spraak is afspraak, tijd is tijd en bedreigingen om-

zetten in kansen is wat we allemaal als militair heb-

ben geleerd, toch?! 

 

Ik hoop tegen het einde van dit jaar een stapje ver-

der terug te kunnen doen. Eigenlijk wil ik alleen nog 

verder met Break Schermclinics. Zodat ik eindelijk 

meer tijd voor mijn gezin kan gaan maken! 
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Dat is een mooie brug naar je passie: Scher-

men. Hoe heb je ooit kennisgemaakt met 

schermsport? 

 

Als 12-jarige jongen heb ik mijn eerste schermlessen 
gekregen van Wim de Wijn, sportinstructeur van de 

mariniers in Rotterdam. Iedere zaterdag ging ik naar 

zijn Omnisportvereniging in Schiebroek. Naast De 

Wijn, heb ik badmintonlessen gehad van Schlaepfler 

en bokslessen van Hazebroek. Mijn eerste scherm-

wedstrijden waren bij het assaut van de KOOS. En 

als 16-jarige gaf ik mijn eerste schermlessen, voor 

2,50 gulden per les! 

 

Maar naast schermen deed ik nog veel andere spor-

ten en behaalde ik verschillende opleidingen zoals 

sportleider bij NSF, volleybaltrainer bij Nevobo, maar 

ook voor voetbal en atletiek volgde ik cursussen. 

 

Op de KMS viel ik al gauw op bij de schermmeester 

aoo Verstappen en mocht ik de KMS met schermen 
vertegenwoordigen in wedstrijden tegen KMA, KIM , 

NPA en de Brandweeracademie. Ook deed ik mee 

aan de wedstrijden van de Koninklijke Onderofficiers 

schermbond, nu KMSV, en viel altijd wel in de prij-

zen en ging naar huis met de titel ‘kampioen op drie 

wapens’.  

 

In 1978 ben ik, civiel, gestart met de opleiding 

Schermassistent A bij maître Visser in Amsterdam. 

Daarna haalde ik mijn licenties B en C bij maîtres 

Vandervoodt en Van Oeveren. Ook ben ik in de peri-

ode van 1980 tot en met 1992 veel in Budapest ge-

weest om internationale schermkennis op te doen 

door trainingen te volgen. Overigens, iedere keer als 

ik dan terugkwam uit Budapest, werd ik door de 

MIVD gedebrieft. Ze waren dol op mijn foto’s en met 
name die van militaire kolonnes en de grensover-

gangen. 

 

Als vaste deelnemer van het nationale team en het 

militaire team heb aan ik tal van internationale wed-

strijden mogen deelnemen. Met mijn schermvrien-

den Cas Haertlein, Gerard Burema, Wim Speth en 

Oscar Kardolus mochten wij vaak ‘Pays Bas’ verte-

genwoordigen. We zijn overal geweest; Noorwegen, 

Zwitserland, Italië, Portugal, Tunesië, etc. 

Als onafhankelijk schermer, ik was geen lid van een 

schermvereniging, werd ik regelmatig als ‘huurling’ 

gevraagd voor nationale vertegenwoordigingen in 

internationale wedstrijden. 

 
Mijn eerste finale plaats op een NK haalde ik in 

1979. Dat werd in de jaren daarna vaste prik waarbij 

ik meerdere malen Nederlands kampioen ben gewor-

den met ons Kardolus team. Mijn beste prestatie 

was de 5de plaats op de CISM wedstrijden in 1986. 

Ad Mol en Cock Peeks waren in die tijd maîtres van 

de militaire ploeg. Een van de mooiste herinneringen 

is wel mijn kampioenschap in Israël. Terug op Schip-

hol gingen we direct naar studio in Hilversum waar 

we een interview hadden met Ruud ter Weijden voor 

Sport in Beeld. Het waren mooie tijden! 

 

Wat heeft het schermen je gebracht? 

 

In het schermen heb ik de passie van mijn leven 

gevonden. Ik heb zoveel mooie momenten beleefd 

als wedstrijdschermer, als bondscoach op sabel en 
als trainer/coach voor jeugd en 19+. Dit geldt overi-

gens ook voor die wedstrijden waarbij schermen een 

onderdeel is van de Moderne Vijfkamp. 

 

Mijn leerlingen hebben vele prijzen behaald op da-

mes degen, heren sabel, jeugd, militair. Het maakte 

niet uit; mijn passie wilde ik met iedereen delen die 

dit maar wilde. Schermen is de mooiste sport; het is 

als fysiek schaken. Het vraagt inzicht, techniek, stra-

tegie en creativiteit. 
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Wat doe je nu nog met schermen? 

 

Schermen maakt mij nog steeds blij en als ambassa-

deur van deze sport ben ik er veel mee bezig. Met 

Break Schermclinic probeer ik mijn passie aan veel 
mensen over te dragen. De clinics geef ik aan teams 

van bedrijven, vrijgezellenfeesten, scholen, studen-

tenverenigingen, etc. Het maakt mij niet uit; van 5 

tot 100 personen, jong of oud, in een sporthal, het 

bos, of het strand, het lukt mij om iedereen in an-

derhalf uur een echt duel te laten schermen. Op mijn 

www.break.nl lees je recensies van deelnemers dat 

blijheid in het lesgeven nooit verleerd. Ik word er 

gelukkig van als mijn passie overgaat tot beleving 

bij de deelnemers. 

 

En dan tot slot, wat wil je nog meegeven? 

 

Nabeschouwend ben ik erg blij geweest met hetgeen 

op mijn pad is gekomen. Keerzijde is dat het gezin 

daar offers voor moest brengen. Achteraf besef je 
dat je meest dierbaren je echtgenote en je kinderen 

zijn. Ben nu de trotse gezonde vader van 6 lieve ge-

zonde kinderen, die gelukkig ook allen universitaire 

opleidingen + hebben afgerond, waarvan 1 toch de 

KMA en is nu Tlnt bij Kon. Luchtmacht. Mijn huidige 

lieve echtgenote Kamla Johannesma is ex-KMA kapi-

tein en ex-Nederlands degenkampioen! Ondanks 

mijn egocentrische periodes ben ik nu de nestor van 

een hechte warme ‘Maka club’, Kamla, Yvette, Den-

nis, Roos, Merel, Ruben en Sjoerd. Hoeveel geluk 

kan een man meer hebben in zijn leven! 

 

Schermen binnen Defensie. 

 

In het kader van alle bezuinigingen vind ik het na-
tuurlijk erg jammer dat het schermen als militaire 

sport is verdwenen. Naast het historische militaire 

karakter hoort deze hoffelijke sport in de opleiding 

van beroepsofficier. Het schermdenken is terug te 

vinden in het creëren van mogelijkheden, zoals ik 

eerder vermeldde. Natuurlijk kan Defensie , met na-

me de LO en Sport organisatie altijd een beroep 

doen op deze Maître d’Escrime!! 

 

Oud collega’s. 

 

Regelmatig heb ik het voornemen gehad om de jaar-

lijkse LO&Sportdag te bezoeken. In de hoop oude 

collega’s weer eens te spreken en benieuwd hoe het 

met ze gaat. Op facebook volg ik met belangstelling 

oud collega’s en spreek ik nog met André Wijnber-
ger, Loet Baard en sinds kort weer gesprekjes met 

Wil Maaswinkel. Ik word er wel nog steeds blij van. 

Het gaat zo snel voorbij al die LO&Sport generaties. 

En we hebben allemaal zoveel gemeen: anderen 

‘besmetten’ met enthousiasme en gezonde levens-

stijl, staan voor wie je bent en verder zijn we ge-

woon gouden kerels!! 

Hoop in september weer een paar gouden ouwe te 

ontmoeten! En natuurlijk ook eens kennis te maken 

met huidige LO&S mannen! 



Rolstoelbasketballers legden basis 
Door de redactie 
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 Rolstoelsportgeschiedenis 
 

De redactie ontvangt gelukkig regelmatig bruikbare tips.  

Een hele toepasselijke voor het 'Bevrijdingsweekend' was de tip van oud-collega Erik Raterink,  
die eerder ook al de militaire basketbalgeschiedenis bij ons aan het licht bracht.  

Nu vormde een artikel in Trouw over militaire rolstoelbasketballers die de  

Nederlandse gehandicaptensport beïnvloedden de aanleiding.  

Een onvervalst brok sportgeschiedenis lees je hieronder. 
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De eerste Nederlandse rolstoelbasketballers 

waren allemaal militairen met verwondingen 

uit de Tweede Wereldoorlog. Ze noemden zich-

zelf De Rollende Leeuwen en verrichten baan-

brekend werk voor alle latere (Invictus) ge-

handicaptensporters. Een onderzoeksreporta-

ge. 

 

In 1954 stond Heemstede op zijn kop. De op dat 

moment zeer populaire Hollywoodster Audrey Hep-

burn – zij is van Nederlandse afkomst, voor de jon-

geren van nu te vergelijken met de populariteit van 

bijvoorbeeld Scarlett Johansson of Angelina Jolie - 

kwam op bezoek bij de voormalige marinevlieger A. 

Prins, die sinds 1938 in een rolstoel zat na een vlieg-
tuigcrash. Na dit ongeluk werd hij ‘een der meest 

enthousiaste sportbeoefenaars, die wij ooit 

ontmoetten’, viel te lezen in het Haarlems Dagblad. 

Want mensen in een rolstoel, die doen toch helemaal 

niet aan sport? 

 

Hepburn was in Nederland om geld in te zamelen 

voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs-

slachtoffers, onder meer voor het financieren van 

sportfaciliteiten voor veteranen. Dat ze juist een be-

zoek bracht aan Prins was niet vreemd, want zonder 

hem had de Nederlandse gehandicaptensport er heel 

anders voorgestaan. 

 

Griezelig 

 

De waarheid is cynisch, maar de Tweede Wereld-

oorlog speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van de Nederlandse gehandicaptensport. Na de oor-
log waren er opeens heel veel mensen met verwon-

dingen, vaak zodanig van aard dat ze een rolstoel 

nodig hadden. De rest van Europa had hiermee na 

de Eerste Wereldoorlog al kennisgemaakt, maar 

vanwege de Nederlandse neutraliteit was een ver-

schijnsel als de rolstoel hier nog lange tijd relatief 

onbekend. Ook omdat het in die tijd economisch nog 

niet zo lekker liep als nu in de 21e eeuw. 

 

Ook in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog 

onttrok het leven van een rolstoelgebruiker zich nog 

grotendeels aan de openbaarheid, formuleerde para-

lympisch zwemster Elke Gaartlandt in 1964 treffend 

in een gesprek met De Telegraaf, vlak nadat ze goud 

had gewonnen op de Paralympische Spelen in Tokio. 

“Hier in Nederland vinden de mensen het eng als je 
in een rolstoel zit. Vijf jaar geleden zou u mij mis-

schien niet eens hebben durven bezoeken, omdat u 

het griezelig vond.” 
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Dwarslaesie 

Nederland moest er in die tijd heel erg aan wennen dat er mensen in een rolstoel leefden, laat staan dat ze zich 

zomaar op straat lieten zien. Sport heeft een enorm positieve rol gespeeld in deze emancipatie, onder meer door 

het pionierswerk van A. Prins. Enkele maanden voor het bezoek van Hepburn had hij De Rollende Leeuwen opge-

richt, de eerste Nederlandse club voor rolstoelbasketballers. 
 

Er sloten zich twaalf oorlogsslachtoffers aan. ‘Niet alleen omdat het nuttig is voor hun gekwetste lichaam, maar 

ook omdat zij dat lichaam moreel beheersen’, schreef het Haarlems Dagblad.  Nog diezelfde zomer deden zij mee 

aan een internationale sportdag in het Engelse Stoke Mandeville voor mensen met een dwarslaesie, de voorloper 

van wat nu de Paralympische Spelen zijn. Deze Nederlandse deelnemers, onder wie Prins, maakten veel indruk 

en wonnen de nodige medailles. 

 

Herstellingsoord Aerdenburg 

Aanvankelijk waren het alleen voormalige militairen die aan gehandicaptensport deden, sinds 1946 verblijvend in 

het herstellingsoord Aerdenburg te Doorn. Snel daarna volgden de eerste gehandicapte burgers, zoals zwemster 

Gaarlandt, die in 1944 door granaatscherven was geraakt tijdens het bombardement van Deventer. Sport kreeg 

een belangrijke therapeutische waarde voor het persoonlijke en maatschappelijke herstel van mensen met oor-

logsverwondingen, die zo een nieuwe plek zochten in het bevrijde Nederland. Dit gebruik van sport en lichaams-

beweging in de medische zorg was een nieuwe ontwikkeling voor een beter uitzicht op een actieve toekomst voor 

de betrokken personen 

 
Bevrijdingsdag 1956 was een doorbraak met een demonstratie in het Olympisch Stadion van invalide oorlogsmili-

tairen, inclusief De Rollende Leeuwen. Tienduizenden mensen zagen daar voor de eerste keer sporters in een 

rolstoel. ‘Deze dag was beslist niet georganiseerd om de mensen te laten zien hoe erg het is om invalide te zijn,’ 

aldus Trouw. ‘De Rollende Leeuwen hebben ons op deze Bevrijdingsdag duidelijk aangetoond, dat men ook bas-

ketball kan spelen in een rolstoel.’ 

 

Gisteren, op 4 mei was in het Olympisch Stadion de Nationale Sportherdenking met veel aandacht voor rolstoel-

basketbal. 
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Door Raimond van der Boom 

  

LO&Sport ontvangt NSCA keurmerk tijdens clinic 
 

"De eerste twee dagen stonden in het teken van assessments waarbij op  

kracht en uithoudingsvermogen het fysieke vermogen werd getest.  
Hierbij was heel duidelijk een onderscheid in USA en Dutchies.  

Waarbij wij als “Aerobic Beasts” werden bestempeld waren zij een stuk verder  

op het gebied van Strength (Kracht)."  

 

Afgelopen zondagavond hadden we al een wedstrijd VS-Nederland,  

vorige week vond dat ook al plaats in Oirschot tijdens een NSCA clinic.  

 

Hieronder leest u het verslag van Raimond van der Boom. 



Pagina 96            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg NSCA Tactical Combine Clinic  

Afgelopen week (27) stond de NSCA TACTICAL Com-

bine Clinic gepland. 

 

Hieraan hebben de leden van het Platform MS&C 

deelgenomen als verdieping op de huidige MS&C. Vo-
rig jaar was hierin de eerste aanzet op de EvN met de 

Tactical Strength & Conditioning Course met hieraan 

gekoppeld het Facilitator examen. Deze week stond 

oorspronkelijk gepland als wederom een TSAC week, 

echter waren de Amerikanen dusdanig onder de in-

druk van onze MS&C bijscholingsweek. De NSCA Tac-

tical heeft hierbij aan ons het keurmerk “NSCA Ap-

proved” afgegeven waardoor een nieuwe opleidings-

week overbodig werd. 

 

Kap. Luuk Nissen heeft hierin de kans gezien om het plat-

form MS&C op een hoger level te krijgen. De Director NSCA 

Tactical, Nate Palin, had een tweetal experts (Rob Hart-

mann & John Mackerzie) meegenomen op het gebied van 

MS&C. Beide brachten op hun eigen wijze hun expertise 

aan de man die zij door jarenlange coaching bij SOF eenhe-
den hadden opgedaan. 

 

Het programma was een volle week op de RvS waarbij we 

goed gebruik konden maken van hun faciliteiten. Niet al-

leen theoretische kennis werd behandeld maar alles werd 

ook in de praktijk nog eens goed doorgenomen. De eerste 

twee dagen stonden in het teken van assessments waarbij 

op kracht en uithoudingsvermogen het fysieke vermogen 

werd getest. Hierbij was heel duidelijk een onderscheid in 

USA en Dutchies. Waarbij wij als “Aerobic Beasts” werden 

bestempeld waren zij een stuk verder op het gebied van 

Strength (Kracht). Een greep uit de onderwerpen die week: 

Advanced Periodization, Acceleration, Rotational Training, 

Energy System Development, Weightlifting, Load Carriage 

Performance, etc. 

 
Voor nu is er meer dan voldoende kennis tot ons gekomen 

in deze week. Voor ons als Platform is het nu zaak deze 

kennis te filteren in bruikbaarheid voor de werkvloer. 

 

De banden tussen het NSCA Tactical en de LO&S zijn een 

stuk steviger geworden en kunnen in de toekomst alleen 

maar verbeteren. Een van de eerste ontwikkelingen hierin 

is dat de kap. Luuk Nissen gastspreker zal zijn op het NSCA 

Tactical Congres over de wijze hoe de LO&S het MS&C im-

plementeert in het werkveld. 
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Zestiende column Leo Losloper 

  

Jan Maree / Primoz Roglic  
vergelijkbare talenten 

 
Niet iedereen heeft het vermoedelijk gele-

zen,  
het NRC haalt bij lange na niet de oplage-

cijfers  
van AD en Telegraaf,  

 
maar Leo Losloper heeft het interview  

met Jan Maree wel gelezen.  
 

Tenminste, dat nemen we aan nadat hij  
de tip van Vic Vastloper in ontvangst nam.  

 
Het leidde tot deze zestiende column over  

Talentherkenning. 
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Tompoucen 

 

Aan hoe Vic Vastloper (mijn oud-Hoofdinstructeur) 

de tompouce naar binnen schoof, kon ik zien dat hij 

hard en ver gefietst had. Plotseling en onaangekon-

digd stond hij voor de deur. Bezweet in zijn renners 

outfit met een doos tompoucen in zijn hand. 
 

Bijpraten 

 

Toen hij zat, was duidelijk wat hij kwam doen: 

"bijpraten". Op het sportbureau gebeurde dat dage-

lijks, maar nu Vic met pensioen is spaart hij verha-

len op. Hij zat duidelijk in zijn praatstoel. Ik val u 

niet lastig met zijn verhalen over CIOS Hooghalen en 

CIOS Ossendrecht. Verhalen over of het er om gaat 

of je kunstjes kunt of kunstjes kent. 

 

NRC Jan Maree 

 

Maar voor Vic ging het vooral om het interview met 

Jan Maree in het NRC. Hij was Lyrisch. Een uitge-

breid interview over zijn LO&Sport in de kwaliteits-
krant NRC. En 'belangrijk', hij wilde het hebben over 

de quote "Sportinstructeurs bij Defensie lijken niet 

meer op de drilinstructeurs van vroeger". Hij had het 

nog even op gezocht wat drillen was: Mensen trai-

nen met harde middelen en zonder kritisch naden-

ken te dulden. 

 

Dril Sergeant 

 

Eigenlijk wilde hij van mij horen dat hij mij zeker 

niet gedrild heeft. Want Vic wordt ouder en milder 

en de (oud-) didactisch begeleider is nu (eindelijk) 

aan zelfevaluatie begonnen. Beeld gedrag-feitelijk 

gedrag-gewenst gedrag, die begrippen zitten nog 

duidelijk in zijn systeem! 

 
Neus voor talent (talentherkenning) 

 

Wat Vic ook kwijt wilde, is dat hij toch wel een neus 

heeft voor talent. Hij had Jan Maree meerdere keren 

meegemaakt bij de Militaire Vijfkamp en toen al door 

dat het een talent was dat het bij de LO&Sport ver 

zou schoppen.  

 

En nu las hij in het artikel Luitenant-Kolonel Jan Ma-

ree Hoofd 'Opleidingen, Trainingen en Kennisproduc-

tie' dat was toch wel een mondvol voor een dienst-

plichtig LO en Sportinstructeur uit de jaren tachtig. 

 

Trouwens, dat Vic een talentherkenner is – dat vindt 

hij zelf -, werd ook weer bewezen in de Ronde van 

Romandië. Kijk maar naar de resultaten van Primoz 
Rogliz in de Zwitserse Rittenkoers. Let op Rogliz in 

de Ronde van Italie. Primoz, het talent dat Vic vroeg 

herkende! Lees er de 1e column uit 2016 van Leo 

Losloper "Hot Seat" (Primoz Roglic) nog maar eens 

op na! Nieuwsgierig naar wat Vic Vastloper over de 

LO&Sport gelezen heeft in het NRC, klik dan op de 

onderstaande foto. 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/30/de-militair-

doet-ook-yoga-a3958697 
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Door Paul Lindeboom 

  

Expertweek mentale kracht 

 

In de absolute topsport maakt mentale kracht vaak het verschil tussen  

succes of falen, want voor de meeste is het slechts een gouden medaille die telt.  

In het militaire optreden, vaak onder stressvolle situaties, is dat niet anders.  

Een terugblik op de expertweek Mentale Kracht is dan ook van belang.  

 

Lees hieronder de bijdragen van Bart Steenge, Nick Swart en Freek Gielen. 
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Vervolg Expertweek mentale kracht 

In het leslokaal van de LO&Sportschool konden 

‘leerlingen’ aan de Functionele Opleiding In-

structeur (de voormalige VTO-2) kennismaken 

met oud-sportinstructeur Nick Swart, die een 

cursus Mentale Kracht verzorgde voor de 
LO&Sportorganisatie. De redactie werpt graag 

een blik op deze opleiding en doen dat achter-

eenvolgens met een toelichting vanuit organi-

sator Bart Steenge (Expertisecentrum), Nick 

Swart zelf en deelnemer Freek Gielen. 

 

Bart Steenge:  

 

“De Expertweek Mentale Kracht is gegeven door Nick 

Swart en Ivo Spanjersberg. Nick is van 1990-1991 

dienstplichtig LO&Sportinstructeur geweest en heeft 

daarna van 1992-2004 bij het KCT gewerkt. Na zijn 

militaire loopbaan is hij zijn eigen bedrijf Mind Culti-

vation begonnen. Hiermee organiseert hij voor ver-

schillende overheidsinstellingen en andere bedrijven 

workshops Mentale Kracht. 

 
Ivo Spanjersberg is een sportpsycholoog, trainer, 

coach en schrijver. Hij begeleidt topsporters en 

werkt daarnaast ook voor Team NL. 

Tommy Schraven heeft meegeholpen in de ontwik-

keling van deze expertweek. Tommy heeft jarenlang 

bij de Luchtmobiele Brigade gewerkt, daarbij parate 

functies afgewisseld met instructeursfuncties. Ook 

heeft Tommy als opleider gewerkt bij het ECOD. Nu 
werkt hij met Nick samen met zijn bedrijf Durven 

Doen.” 

 

Nick Zwart 

 

“Vakmanschap (hard skills) is de basis van de mili-

tair. Het militaire vak is in beweging, er vinden inno-

vaties plaats en nieuwe materialen, inzichten en tac-

tieken doen met regelmaat hun intrede. Dit vakman-

schap wordt gecreëerd en bestendigd in de opleidin-

gen, trainingen, oefeningen en daadwerkelijke uit-

zendingen. 
 

De kwaliteit van de inzet wordt echter niet alleen 

bepaald door de mate van vakmanschap. Naast het 
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Vervolg Expertweek mentale kracht 

vakinhoudelijk aspect zijn het vooral de ‘human 

factors’ of soft skills die zo bepalend zijn. Dat geldt 

voor het individu maar ook zeker binnen teams. 

 

Om de softskills op individueel niveau te optimalise-
ren, maken wij gebruik van de inzichten en ervaring 

uit de sport- en prestatie-psychologie. Deze mentale 

vaardigheden zijn vertaald en toepasbaar gemaakt 

voor risico beroepen zoals dat van de militair. De 

ervaring leert dat niet alleen de professionele pres-

tatie hier bij kan groeien maar het ook tot meer zelf-

sturing op de langere termijn kan leiden. Dit resul-

teert in het vergroten van de mentale kracht wat 

een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de me-

dewerker. Daarbij geven de mentale tools ook con-

crete handvatten om vorming op basis van de kern-

waarden van de landmacht; Moed, Toewijding en 

Veerkracht, gestalte te geven.” 

Freek Gielen 

 

“In week 3 van de FO Instructeur stond de expert-
week Mentale Kracht gepland. Van te voren was het 

voor ons onbekend wat ons te wachten zou staan, 

en daardoor begon de mentale week al een paar we-

ken eerder dan gepland. Wat we wel wisten, was dat 

Nick Swart en Ivo Spanjersberg deze week zouden 

verzorgen en dat er nog een aantal personen uit de 

organisatie zouden aansluiten. Uiteindelijk waren we 

met een grote groep: Michel van Dongen, Bart 

Steenge, Rob Direks, René van Oost, Frank Schoe-

makers, Ronald Langenhuizen, Stefan Gommeren, 

Jop Hengst, Mark Hendriks, Sigi Carrera en ik.  

 

Op dag 1 van de cursus stelden we onszelf voor en 

toen kwamen we erachter dat er een hoop verschil 

aan kennis en ervaring in de groep zat. Dit was tij-
dens de week wel interessant, en leverde mooie 

leerzame discussies op. Bijvoorbeeld over de manier 

hoe je van een Fixed Mindset naar een Growth Mind-

set kan gaan. Deze stap is namelijk essentieel om 

met een groep/individu mentaal/psychologisch aan 

de slag te kunnen gaan. 

 

De nieuwe materie, die nog steeds uitgaat van 

Moed, Toewijding en Veerkracht, biedt meer om een 

persoon grensverleggend te laten acteren. We heb-

ben ons in deze week verdiept om  Spanning te re-

guleren, Gedachten/Aandacht te controleren, Doelen 

stellen op proces/product/resultaat, Actiereflectie 

(een soort OFGA maar dan anders) en Visualiseren. 

 

Deze nieuwe tools bieden een hoop meer mogelijk-
heden in bijvoorbeeld de klimwereld en MZV maar 

kunnen ook ondersteunen in de werkzaamheden die 

onze eenheden uitvoeren. Wanneer een trigger uit-

gewerkt is, hebben we als extra nog geleerd om 

hierin gradaties aan te brengen door aan de 

“knoppen” Challenge, Control, Commitment en Con-

fidence te draaien, om zo de trigger specifieker te 

maken voor de doelgroep. 

 

Het was goed om te zien dat elke instructeur, hoe 

ervaren ook, leer- en mentale momenten had deze 

week. Er was aan het begin van de week een open 

setting gecreëerd waardoor er stevige maar kwalita-

tief goede evaluaties werden gedaan na de verschil-

lende werkvormen. 

 
Al met al een zeer interessante (maar ook zeker leu-

ke!) cursus week welke ons een ander inzicht heeft 

gegeven in mentale training en het toepassen hier-

van. 

 

Wij gaan op de LO&Sportgroep PMK aan de slag om 

onze collega’s kennis te laten maken met deze nieu-

we stof. Wanneer u geïnteresseerd bent, mag u al-

tijd contact opnemen om wellicht hieraan deel te 

nemen. “ 
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