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Een 
LO&Sportorganisatie 

die levert 
 

Het zijn rare tijden. 

 

Op dit moment is Coronavirus fors om zich 

heen aan het slaan en we merken dit aan alles 

waar we nu mee bezig zijn. De televisie, de 

krant maar vooral ook thuis en in je directe 

omgeving. 

 

We weten dat we er midden inzitten en er 

voorlopig ook nog niet mee klaar zijn. En on-

dertussen, wij als militaire professionals, zijn 

we dagelijks bezig om te kijken hoe we zo goed 

mogelijk onze bijdrage kunnen blijven leveren. 

 

We zijn een militaire, specialistische eenheid. 

Wij leveren een heel belangrijke bijdrage aan 

de fysieke en mentale inzetbaarheid van onze 

militairen. 
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Dat deden we, en dat blijven we doen! Hoe 

moeilijk dat ook is! 

 

Voor mij, als Commandant, is het constant een 

afweging maken tussen datgene wat wenselijk 

en wat haalbaar is. 

 

Maar bovenal staat voor mij jullie gezondheid, 

fysiek en mentaal, voorop. Dat is ook de reden 

dat we aanvullende maatregelen hebben geno-

men. Dat we proberen ons werk, zelfs op af-

stand, zo goed mogelijk vorm te geven. 

 

En ik wil jullie daarbij, als echte professionals, 

complimenten geven. Fantastisch om te zien 

hoe jullie in korte tijd heel erg creatief zijn.  

 

Mensen helpen met trainingsschema’s, filmpjes 

maken, laten zien dat ‘the workout off the day’ 

op dit moment gewoon de enige manier is om 

gezond en inzetbaar te blijven. 

 

We zien om ons heen dat de toestand verslech-

terd. 

 

En dat maakt dat wij ook aangesproken gaan 

worden op ons militaire vakmanschap. En dat 

betekent dat het specialisme, voor een aantal 

van ons, even wat naar de achtergrond gaat en 

dat het militaire naar de voorgrond komt. 

 

Dat doen we weloverwogen. Dat is omdat wij 

als militairen voor het CLAS staan en het credo 

van het CLAS is duidelijk: Wij gaan door, waar 

anderen stoppen. 

Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 

C-LO&Sportorganisatie 

Luitenant Kolonel Jeroen Velders Bc. EMSD  



In deze tijd moeten wij er staan. Voor de Nederlandse samenleving, voor elkaar, maar vooral voor het 

CLAS. En dat blijven we doen. 

 

Ik vertrouw hierin op jullie. Jullie zijn mijn professionals! En daar ben ik trots op! 

 

Maar we kunnen dat alleen omdat we een team zijn. Een team wat samen optrekt. Een team wat el-

kaar verstrekt. Wat één heel goed kan, kan de ander misschien wat minder op dit moment. En daar 

hebben we oog voor! 

 

Ook ik als Commandant probeer die afweging dagelijks te maken. En ik word daarin geadviseerd door 

mijn leidinggevenden. En dat doen ze fantastisch. 

 

Want zij staan in nauw contact met jullie. Blijf elkaar informeren. In deze digitale tijd is het heel ge-

makkelijk om elkaar toch even een hart onder riem te steken, om toch met elkaar te blijven werken. 

Zij het op afstand. 

 

Ik zeg dan maar: lang leve de technologie! Want het feit dat ik deze speech op deze manier naar jul-

lie breng, geeft wel aan dat zelfs deze, wat oudere collega, mee kan bewegen. 

 

Tot slot. Zorg goed voor jezelf, voor je gezin en voor je directe omgeving. Doe geen dingen die je 

normaal ook niet zou doen! Blijf gezond, blijf inzetbaar en ondersteun elkaar. 

 

WIJ ZIJN DE LO&SPORTORGANISATIE! 

Nu en in de toekomst: FIT for ACTION! 
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Vervolg Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 
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Bijscholing / legalisatie TWOH-Zomer  
Door Jeroen van Dongen 

Teacher werken op hoogte zomer 
 

Eind september. Na twee regenachtige dagen denk je licht  

treurig terug aan die lekkere zomer.  

Die nu toch echt afgelopen is.  

 

Gelukkig ontving de redactie een verslag  

van Jeroen van Dongen, die terugblikt op de TWOH-Zomer.  

 

Een activiteit die (door de mooie foto's) vakantie-achtig lijkt 

maar levensgevaarlijk blijken te zijn.  

 

Hieronder het verslag van Jeroen. 



Wellicht is uw aandacht getrokken naar de 

foto’s en dacht u ‘wat een mooie vakantie 

foto’s…’. Het gaat hier echter om de legalisa-

tie/bijscholing TWOH-zomer die afgelopen 

week heeft plaatsgevonden in de Duitse en 
Oostenrijkse Alpen. De reden waarom dit in 

burgerkleding plaats vond, heeft te maken met 

het militair verplaatsen/oefenen in Oostenrijk 

dat aan vele regels en aanvragen gebonden is. 

Gelukkig vielen we verder niet zo op met een 

groep van 19 veelal in zwart geklede mannen. 

 

In eerste instantie zou de legalisatie in het voorjaar 

hebben plaatsgevonden, maar aangezien er toen 

nog te veel sneeuw lag, is de legalisatie verzet naar 

week 37. De opdracht vooraf was het individueel 

voorbereiden van een heen- en (andere) terugroute 

naar het Striptsenjochhaus in het Kaiser gebergte. 

Hierbij dienden risico’s, mogelijkheden en beperkin-

gen geanalyseerd te worden om te komen tot moge-

lijke programma’s voor onze doelgroepen. 

De week zelf bestond uit de heenreis waarna we ont-

vangen werden in onze bekende uitvalbasis ‘Fritz am 

Sand’. De volgende dag hadden we een wisselpro-

gramma in de omgeving Ruhpolding/Reit im Winkl 
waarin het professionaliseren van het voorklimmen, 

maken van een seilgelände en reddingen centraal 

stonden. 

 

Hierna volgde de tweedaagse tocht naar het 

Stripsenjochhaus. We zijn in 2-tallen met een bege-

leider van de LOS onze verschillende routes gaan 

verkennen waarbij we gekeken hebben of de voor-

bereidingen klopten, met werkelijkheid kijkend naar 

risico’s en beheersmaatregelen. Het Kaisergebergte 
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kent vele mogelijkheden, er zijn veel looproutes, 

klettersteig- en rotsklim mogelijkheden waar we 

(deels) gebruik van hebben gemaakt. Uiteraard was 

het gezellig in de berghut met de nodige (sterke) 

verhalen, anekdotes maar ook vakinhoudelijke ge-
sprekken/discussies. 

 

Op een informele wijze hebben we kennis en vaar-

digheden kunnen onderhouden en/of verbeteren. De 

bonte verzameling van kennis en ervaring van 

collega’s/vakidioten maakten het tot een krachtige 

leeromgeving. Bij terugkomst stond er een koud 

drankje te wachten ter ere van Marco’s verjaardag 

en hebben we afgesloten met de conclusie dat het 

een korte maar nuttige week was. 



Onderstaand bericht wordt twee dagen na ons be-

zoek aan het Kaisergebirge verspreid. 

 

Dit laat weer zien dat gevaren op de loer liggen en 

dat het verplaatsen in bovenstaande omgeving om 
specialisten vraagt. 

 

Elnt Ton Wessel 
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Vijfkamp-historie binnen de Landmacht 
Door Paul Lindeboom 

  
De historie van de militaire 5-kamp 

 

Gisteren, 26 september, had de Sportcommissie  

ongeveer 300 deelnemers aan de Obstacle Run.  

 

Een paar jaar geleden hadden we dat bij de  

Vijfkamp in Oirschot ook, maar dan drie dagen lang.  

 

Vroeger heette het ZMV en was dat vermoedelijk  

nog weer anders en recent in juni was het een  
organisatie van krap een uurtje.  

 

Ergo, het wordt hoog tijd dat we over de MVK eens 

een en ander in kaart gaan brengen.  

 

Op de volgende bladzijde het start-artikel van de 

MVK-Historie. 



Pagina 9            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg Vijfkamp-historie binnen de Landmacht 

 

DE MILITAIRE VIJFKAMP (MVK), EEN BIJZONDER EVENEMENT 

 

Vooraf: het onderstaande artikel werd eind juni 2019 al geschreven, direct na afloop van het laatste 

Nationaal Militair Kampioenschap MVK op 25 juni jl, maar op uitdrukkelijk verzoek niet gepubliceerd. 

Met een baaldag tot gevolg, want het schrijven van een artikel en bijpassende foto’s zoeken, kost je 

al gauw een uurtje of twee, drie. Die onvrede verdween al snel toen bleek dat die laatste MVK het 

nieuws al gehaald had. Met mogelijk een negatief imago voor LO&Sport in het bijzonder en Defensie 

in het algemeen. Nu de mediastorm geluwd is, kan ik eindelijk starten met de aftrap voor weer een 

mooie serie. 

 

MVK digitaal ondersteund 

 

Ik maak, in een ondersteunende rol, inmiddels al weer aardig wat jaartjes deel uit van het team dat het NMK 

MVK. Door de digitale aanpassingen en verbeteringen aan het geavanceerde programma dat bijna alle admini-

stratieve zaken en uitslagverwerking, een Microsoft Access programma, en de militaire functiewisselingen ben ik 
langzaamaan uitgegroeid tot de enige persoon die dit programma nog weet te bedienen. Gekscherend wordt ik 

daarom wel eens de Vijfkampgoeroe genoemd. Je kunt slechtere titels in de wacht slepen… 

 

In de loop der jaren heb ik al behoorlijk wat meegemaakt. Hevige onweer, omgewaaide bomen op het hindernis-

baanparcours, een nachtelijke bankoverval in Amsterdam waarvan de politie-achtervolging dusdanige proporties 

aannam dat de gehele A2 richting Eindhoven afgesloten werd en niet slechts ik veel te laat aankwam, flinke wa-

teroverlast en een extra MVK-afname voor de in Oirschot gelegerde brigade. Vele van deze zaken werden altijd 

steevast professioneel glad gestreken door de LO&Sportgroep RVS, echte CLAS-bakken. Dit jaar ga ik ook weer 

een bijzondere editie meemaken, want de weersverwachting geeft voor dinsdag 25 juni een graadje of 34 aan. 
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De dagen vooraf 

 

Een week voor het evenement sluit de inschrijving en toont 122 deelnemers. Een aantal wat Rene de Jager niet 

vrolijk stemt, want zo laag is het tot nu toe nog niet geweest. Als hij vrijdag een mededeling plaatst over aan-

passing van het evenement, door de verwachte hitte wordt besloten het afsluitende onderdeel (de cross) als eer-

ste om 07:00 uur te laten starten, regent het ondanks het al mooie weer afmeldingen en houden we nog 87 

moedige militairen over. 
 

Maandagavond 24 juni, 20:15 uur 

 

Rene en ik zijn klaar met diverse administratieve voorbereidingen zoals scorebriefjes voor het werpen en schie-

ten. Eerder heeft Rene al startlijsten gemaakt voor de diverse schietseries, het is een strak georkestreerd evene-

ment wat behoorlijk wat voorbereidende uurtjes vergt. Ik neem nog even telefonisch contact op met Fred Tim-

mermans over het ontwerpen van een touchscreenprogramma ter vervanging van het oude Uitzendingenbord 

wat in de gang van gebouw Y op de Bernhardkazerne hangt. Na een hilarisch openingsgesprekje, Geert Suijlen 

(assistent Sportcommissie) en Jacques Ooms (trainer Natres/Cior teams) staan vlak naast mij, maakt Fred een 

opmerking over mijn vermoedelijke 3-daagse bezoek aan Oirschot. “Hé Fred Sport, onder welke steen leef jij?  

 

De Vijfkamp is nu al voor het derde jaar een organisatie 

van slechts 1 dag. En morgen is het feitelijk zelfs in een 

halve dag! 

 

Bijzondere aan dit gesprek toont de diverse contacten die ik 
met zowel actief als voormalig personeel van ons LO&Sport 

onderhoud.  

 

Een week of zes geleden veelvuldig contact met Leo San-

nen en Theo Vonk, en nu weer drie mannen die in diverse 

vormen toch ons dienstvak trouw blijven. 
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Vervolg Vijfkamp-historie binnen de Landmacht 

Maandagavond 24 juni, 21:30 uur 

 

Radler en Spa blauw voeren de boventoon op het terras. Ik spreek een aantal deelnemers en bevraag hun bele-

ving van het gewijzigde tijdstip en startvolgorde. Daar waar ik gemorrel had verwacht, verrassen de antwoorden. 

Ze vinden het wel spannend. Zien niet op tegen de temperaturen want zijn goed getraind. En de cross geeft nu 

een heel andere wedstrijd, want normaliter wisten ze vooraf ongeveer wel welke tijd er neergezet moest worden 

voor de beoogde medaille. En kon er vanwege de jachtstart tactisch gelopen worden op de directe concurrenten. 

Nu moet er met de massastart van meet af aan volle bak gelopen worden. Positieve focus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagochtend 25 juni, 06:45 uur 

 

Nog een positief element van de programmawijziging. Was het melden voorheen een instuif, nu treedt iedereen 

gezamenlijk aan in DT en wordt de wedstrijd a la de Olympics gezamenlijk geopend met alle deelnemers en orga-

nisatieleden bijeen. Er wordt door het BIMS nogmaals verduidelijkt wat er ondernomen is om excessen te voor-
komen, e.e.a. in overleg met de Gezondheidsdienst. De deelnemers krijgen ook nog allerhande tips aangereikt 

met het oog op hitteletsel. Kan geen kwaad, ondanks dat het nog lekker bewolkt is en het een lekkere wedstrijd-

temperatuur van 23 graden is. Krijg bijna zin om mee te doen. Geluk bij een ongeluk dat dit niet mogelijk is, 

want eerder opgedane wedstrijdervaringen hebben mij al geleerd dat ik niet voor niets in de winter geboren ben.  

Minder geluk geeft de nog slechts 66 deelnemers, liefst 21 deelnemers zijn zonder berichtgeving niet komen op-

dagen. Defensie is een afspiegeling van de maatschappij. Aso’s. 
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Vervolg Vijfkamp-historie binnen de Landmacht 

Dinsdagochtend 25 juni, 07:45 uur 

 

Paniek in de tent is een overdreven kreet, want de toegesnelde 

LO&Sportinstructeurs blijven kalm en acteren adequaat, maar het 

beeld van 2 neergestortte hardlopers op de sintelbaan is geen leuk 

beeld. IJszakken, sponzen, een brancard en de toegesnelde sport-

therapeut leveren professionele eerste hulp, maar die 2 mannen 

liggen er niet lekker bij ondanks de acties. Twee op zesenzestig is 

gelukkig nog wel een relatief laag getal, maar elk ‘slachtoffer’ is er 
eentje teveel in een periode waarin de sensatiegeile media defensie 

en politie soms lijken te verketteren. Dat wij weten dat militairen 

een speciale doelgroep zijn, goed getraind en voorbereid worden op 

bijzondere omstandigheden en dat er afdoende voorzorgsmaatrege-

len getroffen zijn, laat onverlet dat het niet gewenst is om van-

avond het NOS Journaal te halen.  

 

De twee onfortuinlijke en met spoed naar het hospitaal afgevoerde deelnemers zorgen er toch voor dat er een 

nieuwe risico-analyse plaats vind (en nu zelfs met contact met TNO). Het evenement wordt gestaakt. 

 

Vrijdag 28 juni 

 

avraag leert dat het gelukkig goed gaat met de twee door de hitte bevangen deelnemers. Maandag hadden ze 

een bedreigende kerntemperatuur van boven de 41 graden, maar zijn gisteren ontslagen uit het Maxima Medisch 

Centrum in Veldhoven, waar ze twee dagen extra ter observatie bleven omdat bepaalde bloedwaarden nog niet 

goed waren. Naar de mening van de expert-arts is er geen kans op blijvend letsel. 
 

Persoonlijk heb ik goed gevoel over de wijze waarop vooraf en tijdens het evenement gehandeld is. En ben ik 

trots op mijn collega’s van de sportgroep, die onder verzwarende omstandigheden ‘koel’ bleven en handelend 

optraden. Zoals ze al jaren het evenement soepel en foutloos laten verlopen. En dat is een objectieve waarne-

ming. Burger, hè! 
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Vervolg Vijfkamp-historie binnen de Landmacht 

Vooraf was ik al van plan een verslag te schrijven, want met André Wijnberger had ik eerder al afgesproken dat 

we dit jaar een serie artikelen zouden wijden aan de Militaire Vijfkamp historie. Ondanks dat deze wedstrijd on-

bevredigend is geëindigd, is denk ik dat bovenstaand wel duidelijk geworden is dat de MVK een bijzonder evene-

ment is. 

 

4 maanden later 

 

Afgelopen week, eind september dus, kreeg onze Sportcommissie te horen dat een speciale, door de minister 

aangestelde, onderzoekscommissie van oordeel is dat de organisatie niets te verwijten valt. Sterker, de manier 
hoe dit evenement onder hitte-omstandigheden georganiseerd werd, zal gaan dienen als blauwdruk voor toe-

komstig te organiseren evenementen waarbij hoge temperaturen voorspeld worden. 
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Voorzitterswisseling 
Door Wil Maaswinkel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitterswisseling vormt dub-

belinterview 

 

De voorzitterswisseling  

van de stichting Vrienden  
van het dienstvak LO&Sport 

vormde voor redacteur  

Wil Maaswinkel niet slechts  

de aanleiding om zowel de oude 

als de nieuwe voorzitter te  

interviewen, maar greep deze 

gebeurtenis direct aan om het 

ontstaan, de activiteiten en het 

belang van de stichting nog 

eens te belichten. Een zeer be-

langrijk onderdeel van ons 

Dienstvak, zo zal blijken uit dit 

dubbelinterview. 
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Vervolg Voorzitterswisseling 

Interview met  

Luitenant Kolonel Jan van den Dool 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jan, jij hebt in 2013 heel daadkrachtig gerea-

geerd toen duidelijk was dat de 

LO&Sportorganisatie niet verder kon met het 

uitgeven van de Zandloper. Als ik goed ben ge-

informeerd, lag er binnen de kortste keren een 

concept oprichtingsakte en heb je de kosten 

die moesten worden gemaakt voorgeschoten. 

Waarom was je zo gemotiveerd om de stichting 

op gang te helpen? 
 

Groepsbinding en eenheidsbinding zijn in mijn ogen 

voor iedere (militaire) organisatie belangrijk. Elkaar 

ondersteunen en oog hebben voor elkaars lief en 

leed, of het nu bij het werk is of privé geeft die bin-

ding. We mogen trots zijn op het werk dat we doen 

en trots zijn op onze LO&Sportorganisatie. Dat geldt 

voor de mensen die er nu werken, maar ook voor 

wie er gewerkt hebben. Weten wat er in de organi-

satie gebeurt, leren van elkaar, oog hebben voor wat 

er met de mensen gebeurt - ook als ze de organisa-

tie verlaten hebben - hoort daarbij. Successen met 

elkaar delen en elkaar ondersteunen als het wat 

minder gaat. Trots zijn op het resultaat van jouw 

werk, trots zijn op jouw collega’s en trots zijn op 

jouw organisatie. Communicatie is daarin een sleutel 
en de Zandloper was daarin heel belangrijk. Dat die 

zou verdwijnen was voor mij onbestaanbaar. Dat 

was voor mij een belangrijke reden om de Stichting 

op te richten. Tegelijkertijd hebben we gemoderni-

seerd en is de Zandloper een website en een digitaal 

magazine geworden. 

De eerste voorzitter van "Vrienden LO&Sport" de 

Luitenant Kolonel Jan van den Dool heeft op 17 juni 

2019 (na zes jaar) zijn voorzitterschap overgedra-

gen aan de nieuwe Commandant LO&Sport-

organisatie Luitenant Kolonel Jeroen Velders. Een 

goed moment voor de redactie om: 

 

* met de vorige voorzitter terug te kijken,  

* met de nieuwe voorzitter vooruit te kijken, 
* u wat wijzer te maken over het waarom,  

   hoe en wat van "Vrienden LO&Sport". 

 

Dus interviewen we zowel de oude als de nieuwe 

voorzitter. 

 

Inleiding 

De website www.fitforaction.nl van de LO&Sport-

organisatie trekt maandelijks circa 1500 bezoekers. 

De 20 LO&S nieuwsbrieven per jaar, worden ver-

stuurd naar ruim 900 mailadressen. De teller van de 

website www.sportcommissie.nl stond op 18 juni op 

253.250 bezoekers. De digitale Zandloper komt zes 

maal per jaar uit en legt veel van de historie van de 

LO&Sportorganisatie en de vrienden vast. En tot 

slot: “Vrienden LO&Sport” werkt nauw samen met 
onze Veteranenvereniging. 

 

Niet iedereen realiseert zich dat dit kan door de inzet 

van collega's en oud-collega's (vrijwilligers) en door-

dat de "Stichting Vrienden Dienstvak LO&Sport” acti-

viteiten faciliteert. 

 

In juni 2013 is de stichting ‘’Vrienden Dienstvak 

LO&Sport’’ opgericht. Aanleiding voor de oprichting 

waren bezuinigingen die het uitgeven van ‘’De 

Zandloper’’ (het vak- en informatiebulletin voor de 

LO&Sport) onmogelijk maakten. Communicatie is 

echter een succesfactor voor organisaties. Zeker 

voor organisaties die verspreid over het hele land 

werken. De digitale oplossing werd; 

 

www.fitforaction.nl 
 

Maar de founders van de stichting hadden een visie 

die ambitieuzer was. Zij vonden dat het Dienstvak 

LO&Sport, net als Regimenten en Korpsen, rijp was 

voor een Dienstvak Stichting. 
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Vervolg Voorzitterswisseling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan, hoe kijk je terug op wat is bereikt in de 

eerste zes jaar. Waar ben je tevreden over en 

wat is tegengevallen? 

 

Ik denk dat we trots mogen zijn op de Stichting zo-

als die er nu staat. We hebben een aantal actieve 

actief dienende bestuursleden en we hebben een 

aantal zeer actieve oudgedienden. Natuurlijk moet 

dat nog verder doorgroeien, maar dat vraagt geduld. 

 

We mogen heel blij zijn met Paul Lindeboom, die 

enorm veel doet voor de site en heel veel artikelen 
aanlevert die uiteindelijk ook in de Zandloper ko-

men. Ik ben ook blij dat Richard Wichhart elke keer 

weer met al die artikelen een mooie Zandloper sa-

menstelt. Gelukkig zijn er ook andere mensen uit de 

LO&Sport die meedenken en artikelen aanleveren, 

maar dat is tevens een punt dat nog wat tegenvalt. 

Er gebeurt zo veel moois in onze organisatie, maar 

men vergeet regelmatig om even een kort berichtje 

hierover te schrijven. 

 

Wat voor mij heel belangrijk is, is dat de site en 

Zandloper een ondersteunende rol hebben bij de 

informatievoorziening bij het overlijden van (oud-)

LO&Sporters, zoals recentelijk nog Tiny van Kuijk. 

Door de ondersteuning van m.n. de site kunnen we 

heel snel mensen informeren. Ook het bestand met 
e-mail adressen, dat de Stichting beheert, is hierbij 

van grote waarde. 

 

Ik probeer zelf ook elk jaar mee te doen aan de al-

tijd succesvolle LO&Sport Golfdag, dit jaar alweer de 

zesde editie. Ik had graag nog wat meer evenemen-

ten gehad, maar bv de Hondendag en de Buitendag 

trokken te weinig deelnemers.  

Jan, als ik de doelstellingen van de stichting 

lees spreekt daar veel ambitie uit. Er ligt een 

duidelijk accent in de doelstellingen op saam-

horigheid, kameraadschap en welbevinden van 

medewerkers en oud-medewerkers van de 

LO&Sport. Ook korpsgeest en traditie worden 

genoemd. Kun je toelichten waarom daarvoor 

gekozen is? 

 

Dat het welbevinden van de medewerkers bovenaan 

staat lijkt me logisch. Zonder dat kun je nooit een 

kwalitatief hoogstaande organisatie hebben. Saam-

horigheid en korpsgeest ondersteunen dat welbevin-

den. Saamhorigheid en verbondenheid, oftewel 

korpsgeest, zorgt ervoor dat mensen aandacht voor 

elkaar hebben en er voor elkaar zijn.  

 

Die verbondenheid met de eigen organisatie en met 

elkaar, trots zijn op het gezamenlijke resultaat, dat 

geeft steun en voldoening. LO&Sportpersoneel heeft 

vaak ook binding met de eenheid waarvoor ze de 

fysieke en mentale training verzorgt.  

 

Ook daar kunnen we trots op zijn, maar voor mij als 

Commandant was de binding met de eigen (eenheid) 

LO&Sportorganisatie belangrijker. 

 

Sport is niet direct operationeel, je moet altijd de 

meerwaarde aantonen. Ons resultaat is vaak pas op 

langere termijn zichtbaar. Ook als de sport verwaar-

loosd wordt, ziet men de gevolgen pas op langere 

termijn. Zo is het ook met het korpsgevoel en de 

groepsbinding. Je gaat het belang beseffen als je de 

positieve kracht ervan ervaren hebt.  

 

Korpsgeest en groepsbinding helpen bij het samen-

werken en samenwerken geeft kwaliteit. Openstaan 

voor elkaars ideeën en samenwerken, dat zijn doel-

stellingen voor de innovatieve LO&Sportorganisatie.  

 

We hebben de kwaliteiten als LO&Sportorganisatie, 

maar net als bij het sporten: aan de top komen is 

lastig, aan de top blijven is lastiger. Daarom zijn in-

novatie, samenwerking en korpsgeest voor mij altijd 

belangrijk. 
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krijgen. Het maakt tegelijkertijd duidelijk hoe be-

langrijk die Stichting is voor het promoten van 

groepsbinding en korpsgevoel. Ik hoop dat de Stich-

ting dat goede werk nog vele jaren voortzet en uit-

bouwt! 

 

Interview met Luitenant Kolonel  

Jeroen Velders Bc. EMSD 

 

Jeroen, heb jij (geplaatst buiten de LO&Sport-

organisatie) wat meegekregen van wat er met de 

stichting gebeurde? Op welke wijze bereikte infor-

matie over de LO&Sportorganisatie je? 

 

Natuurlijk heb ik meegekregen dat er een geweldig 

initiatief werd gelanceerd, door zeer persoonlijke 

ondersteuning van mijn voorganger. Ergens is een 

beeld ontstaan dat ik als rechtgeaarde Dienstvakker 

het contact verloren had met het Dienstvak en de 

LO&Sportorganisatie, niets is echter minder waar!  

 

De Zandloper, als digitaal medium, en de 

Facebookpagina’s staan in mijn vriendenlijst dus de-

ze informatie is heel snel bij mij binnengekomen. 
Een mooi initiatief dat, gezien de Stichtingsdoelstel-

lingen, heel adequaat wordt ingevuld.  

 

Het bindt hen die deel uit maken van onze grote fa-

milie op elke gewenste wijze! Chapot voor de eerste 

bestuursleden, en met name lkol Jan van den Dool 

Ook voor dit jaar heeft de Stichting weer mooie 

ideeën, hopelijk gaan die meer succes geven. 

 

Verder is het natuurlijk mooi om te zien dat er 

steeds meer ‘traditie-evenementen’, samen met de 

LO&Sportorganisatie, zelf opgetuigd worden. 

 

De jaarlijkse Dienstvakdag, dit jaar al de 15e, met 

altijd het informatie-programma voor oudgedienden. 

Daarnaast de Dienstvakmars en het Dienstvaklied, 

die wat mij betreft nog veel meer mogen gaan le-

ven. En als laatste ontwikkeling de Veteranenvereni-

ging en de deelname aan het Veteranen-defilee.  

 

De Veteranenvereniging is met hulp van de Stichting 

opgericht en ik denk volkomen terecht. Ons 

LO&Sportpersoneel wordt vaak met een eenheid uit-

gezonden, maar ook op solitaire functies. Het is wat 

mij betreft heel belangrijk dat we een opvangnet 

hebben voor iedereen die mogelijk nog een keer in 

de problemen komt door zijn uitzending. We zijn een 

familie die aandacht heeft voor iedere familielid dat 
tegen problemen aanloopt, zeker als die ontstaat 

door het werk dat je voor de LO&Sportorganisatie 

hebt gedaan. 

 

Door de spreiding van onze LO&Sportorganisatie is 

het voor de Stichting lastig om mensen bij elkaar te 
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Voor mij staat bovenal dat we hetgeen ons bindt, in 

de gezamenlijkheid van het Dienstvak LO&Sport, 

blijvend benadrukken. Weet waar we vandaan ko-

men, ken de ontstaansgeschiedenis van ons schitte-

rende Dienstvak en durf trots te zijn!  

 

In mijn speech tijdens het derde (!) lustrum van het 

Dienstvak LO&Sport heb ik dat geprobeerd duidelijk 

te maken.  

 

Trots zou het logische en directe gevolg moeten zijn 

voor de waardering die wij krijgen voor ons werk! 

Bescheidenheid is een deugd maar het ontkennen 

van die waardering is een zonde! Dus Durf trots te 

zijn!  

 

De Stichting draagt daaraan bij, ademt dat uit, voor 

nu tot in de lengte der dagen… 

 

(met zijn ‘stap voorwaarts’ op eigen kosten). Na de 

eerste, soms stormachtige, periode hebben jullie 

bewezen wat de meerwaarde van de Stichting is! Wij 

(als collectief Dienstvakkers LO&Sport) zijn jullie 

daarvoor enorm veel dank verschuldigd.  

 

Was je verrast toen je hoorde dat er (min of meer) 

werd verwacht dat je naast je functie als Comman-

dant ook het voorzitterschap van de stichting op je 

zou nemen? Heb je je al een beetje kunnen verdie-

pen in wat de stichting inhoudt?  

 

Ik was niet verrast. De Hand Over Take Over 

(HOTO) met lkol Jan van den Dool had mij geleerd 

dat het commando over de LO&Sportorganisatie te-

vens impliceerde dat ik Dienstvakoudste zou wor-

den, voorzitter Personeels Advies Raad (PAR) 

LO&Sport, voorzitter van de Vereniging Veteranen 

LO&Sport en tevens voorzitter van de Stichting van 

Vrienden van het Dienstvak LO&Sport. Een hele volle 

agenda dus!  

 

Daardoor werd het geheel alleen maar interessanter 

en uitdagender voor mij. Ik heb mij, in de erfenis 

van lkol Jan van den Dool, de inhoud van de legger 

Stichting Vrienden van het Dienstvak LO&Sport ei-

gen gemaakt. Daarnaast heb ik natuurlijk in de afge-

lopen tijd diverse gesprekken gevoerd met bestuurs-

leden en mij op de hoogte laten brengen over het 

spreekwoordelijke ‘wel en wee’!  

 

De stichting heeft ambitieuze doelstellingen. Zijn er 

doelstellingen bij, waarop je een accent zou willen 

leggen? Zijn er factoren die in jouw visie belangrijk 

zijn voor duurzaam succes van de stichting? 

 

Voor mij is de bindende factor van belang. De Stich-

ting stelt zich onder andere ten doel de kennis & er-

varing breed te delen en daarmee een inhoudelijke 

motor te zijn voor het Dienstvak LO&Sport.  
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 7th Military World Games in WUHAN 
Door Paul Lindeboom 

  

WUHAN Militair strijdtoneel in 2019 

 

De Spelen komen er aan!  

Nee, niet de echte Olympische Spelen maar wel een evenement  

wat er qua importantie steeds dichterbij komt: de Militaire Wereldspelen.  

De zevende editie pas van de Zomerspelen - er zijn inmiddels ook al  

Winter games voor militairen én uiteraard de Invictus Games -,  

maar vanuit de LO&Sportorganisatie wel de sterkst bezette editie.  

Hieronder een overzicht. 
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Om de vier jaar, het jaar voor de 

Olympische Spelen, vinden telkens 

de Military World Games (WMG) 

plaats. Na tweemaal Italië, Kroatië, 

India, Brazilië en Zuid-Korea is het 

voor de zevende editie de beurt 

aan China, dat de stad Wuhan uit-

koos als thuishaven van dit grootse 

evenement. Noem het dus gerust 

de Olympische Spelen voor militai-

ren. 

Nog drie dagen en dan wordt er koers 

gezet richting Wuhan. Deze Chinese 

wereldstad is van 18 tot en met 28 ok-

tober het decor voor de Militaire We-
reldspelen (MWS). Er doen 10.000 atle-

ten uit 105 landen aan mee.  

 

De Nederlandse delegatie telt ruim 160 

sporters en begeleiders. Waaronder ui-

teraard veel leden van ons dienstvak in 

werkelijk alle geledingen: CISM, BIMS, 

atleten, trainers/coaches, verzorgers 

en chef d’equipes.  

 

En onze redactieraad is deze keer zelfs 
vertegenwoordigd in de personen van 

Oscar Prins en Johan Bouman 

(fotograaf). Een artikel na afloop be-

hoort zeker tot de mogelijkheden, tij-

dens de Spelen is dat een van de on-

mogelijkheden gezien de roemruchte 

hackersvaardigheden van de Chinezen.  

Gebruik van internet of mail tijdens de-

ze games is zoveel als mogelijk afgera-

den. 

 

1995 Rome 

1999 Zagreb 

2003 Catania 

2007 Hyderabad 

2011 Rio de Janeiro 

2015 Mungyeong 
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Wie gaan er van LO&Sport 

de Nederlandse eer hoog 

houden? 

 
Chinese name English name Posi-

tion/Role Sports 

 

ARNOLD HOFSTE Chief of Delegation 

(CoD) 

JAN VAN DEN DOOL   CISM 

LUUK NISSEN Athlete Cycling 

ANNE MARIEKE VAN HULST Coach Fen-

cing 

JASPER SCHOUT Athlete Fencing 

KEVIN JANSEN Athlete Judo 

HENRY VAN DER LINDE Team Captain 

Military Pentathlon 

MELVIN LAPORT Coach Military Penta-

thlon 
OSCAR PRINS Coach Military Pentathlon 

PETER STURKENBOOM Medical Personnel 

Military Pentathlon 

NICKY VERHOEVEN Athlete Military Pen-

tathlon 

RENATE VAN DER HOEK CSC Member 

Military Pentathlon 

MICHEL VAN DONGEN Team Captain 

Orienteering 

JURJEN BLOKZIJL Coach Orienteering 

RONALD POULISSEN Medical Personnel 

Orienteering 

PIM VAN DEN NOUWELANT Athlete 

Orienteering 

GERTJAN DE BROUWER Athlete Shooting 

YOURI KOOL Athlete Lifesaving 

RAIMOND VAN DER BOOM Coach Track & 
Field (including Marathon) 

DAVID GODDAER Team Captain Volley-

ball 

BART STEENGE Team Captain Volleyball 

JEROEN OUT Medical Personnel Volleyball 

GIJS FRIJTER Athlete Volleyball 

PETRA KLOKKER Athlete Volleyball 

ROB ZIJLSTRA CSC Member Volleyball 

JOHAN BOUMAN Fotograaf 
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Vervolg 7th Military World Games in WUHAN 
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Stipnotering 
 

 

 

 

 
Stafadjudant LO&Sport  

aooi Jan Welling 

 

75 jaar Vrijheid,  

45 jaar LO&Sportorganisatie, 

15 jaar Dienstvak LO&Sport. 

 

Dit jaar vieren we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van onderdrukking door de bezetter. 

Dit gebeurt op diverse locaties en op diverse momenten, waarbij de LO&Sportorganisatie ongetwij-

feld participeert in een aantal van deze festiviteiten. 

 

Bijna 46 jaar (waarvan bijna 16 jaar als Dienstvak) draagt de LO&Sportorganisatie bij aan de fysieke en mentale 

inzetbaarheid van individuen en eenheden van de KL. 

 

Eenheden die een belangrijke bijdrage geleverd hebben (en nog steeds doen!!) aan de (redelijk) stabiele situatie 
in Nederland, Europa en wereldwijd. 

 

Bijdragen aan Vrede en Veiligheid gaat helaas zelden zonder slachtoffers. Naast hen die het hoogste offer brach-

ten (en die we blijven gedenken en eren!) zijn er ook veel collega’s gewond geraakt, fysiek of mentaal. 

 

Dit jaar worden ook de Invictus Games (IG) 2020 gehouden in Den Haag. Van 9 – 16 mei ‘strijden’ collega’s die 

gewond zijn geraakt om de medailles, maar vooral om te laten zien dat gewond zijn geraakt, niet verslagen hoeft 

te betekenen. 

 

Een mooi moment om onze solidariteit met hen te tonen door één of meerdere dagen hen te gaan aanmoedigen. 

( https://invictusgames2020.com/ ) In eerdere Stipnoteringen heb ik al eens besproken wat de stip op de hori-

zon is: een Korps LO&Sport. Nu wil ik graag even terugkijken. 
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Onlangs had ik de eer en het genoegen om in Bad Reichenhall het baretembleem LO&Sport uit te reiken 

aan onze leerlingen VTO, die hier hun initiële opleiding afsloten. 

 

Met groot plezier heb ik gehoor gegeven aan het verzoek van de cursusleiding LOSS en ben ik afgereisd 

naar Zuid-Duitsland. Daar heb ik enige tijd doorgebracht met onze startbekwame collega’s en met de 

mensen die hen hebben begeleid in het bereiken van de status startbekwaam. 

 

Ik heb genoten. 

Uiteraard van de prachtige omgeving waar we al sinds jaar en dag bijdragen aan de fysieke en mentale 

getraindheid van militairen en eenheden van de KL (en bij gelegenheid van onze collega’s van de andere 

Defensieonderdelen). 

Maar vooral heb ik (weer) genoten van de gedrevenheid van onze jongste collega’s en van de mensen die 

hen hebben opgeleid. 

 

Daar droop het vakmanschap en enthousiasme er weer af, prachtig om weer getuige van te mogen zijn. 

Overigens droop bij mij het zweet er af om ze bij te houden in de besneeuwde omgeving… 

 

Tijdens een waardige, kleine ceremonie heb ik onze jongste collega’s, op een prachtige plek, welkom ge-

heten in ons Dienstvak LO&Sport. Ter plaatse werd het KMS baret embleem vervangen door die van ons 

met het blauwe ondergrondje. Ik zag de vermoeidheid bij de jongelui verdwijnen toen ze daarna de baret 

weer opzetten! Ik zag ook de trots op de gezichten van de opleiders: we hebben het weer gefikst! 

Mooi!!! 
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De vraag om informatie over de betekenis van ons baretembleem triggerde mij. Vanaf 2004 dragen we het be-

kende embleem, maar wat is eigenlijk de betekenis van de gebruikte symbolen? 

 

De nieuwste lichting heeft nu deze kennis en de toekomstige lichtingen zullen deze kennis ook gaan krijgen. 

 

Om een (mogelijk) gat in kennis van de betekenis van ons baretembleem te dichten citeer uit de oprichtingstoe-

spraak van de toenmalige C-LO&Sportorganisatie, Kol (bd) Rob Zimmermann: 

 

Ons embleem heeft de drie symbolen in zich waar wij voor staan: 
 

 De zwaarden symboliseren de corebusiness van de Koninklijke Landmacht: de strijd, het  

 gevecht. 

 De lauwerkrans is het symbool van onze drang naar optimale prestaties met als uiteindelijke 

beloning de overwinning. 

 En tot slot natuurlijk het lopertje als symbool van de sport, het bewegen, als noodzakelijke 

voorwaarde voor optimaal militair functioneren. 

 

In deze drie symbolen ligt het bestaansrecht van de LO&Sport besloten. Het embleem is daarmee een 

teken van professionaliteit en van vakmanschap. Het is daarmee ook het enige uiterlijke symbool dat 

ons onderscheidt binnen de KL. Het mouwembleem is immers bij de invoering van het Dienstvak ver-

dwenen. 

 

Het maakt niet uit waar je werkt. 

Bij een Staf, een Opleidingscentrum of bij een parate eenheid. Het maakt ook niet uit of je het em-

bleem combineert met de KL baret of met een rode luchtmobiele, een groene commando of een blau-

we KMar-baret. 

Het embleem zet ons neer als militair specialist van de LO&Sport. 

 

Voor- en achteruit kijken is van groot belang: noodzakelijk om vandaag beter te zijn dan gister en morgen beter 
dan vandaag! 

 

Het is goed te weten waar je vandaan komt en wat je geschiedenis is. Met de uitreiking van het baretembleem 

aan de VTO in Bad Reichenhall is, wat mij betreft, een traditie toegevoegd aan ons piepjonge Dienstvak 

LO&Sport. 

 

Meer weten over de oprichting van ons Dienstvak? 

Hieronder nog twee links naar een tweetal Zandlopers (destijds nog in papieren uitgaves) die werden uitgegeven 

rondom de datum van oprichting van ons Dienstvak LO&Sport.  

 

Leerzaam voor de ‘jongeren’ en leuk om nog eens terug te lezen voor hen die daar destijds bij waren! 

 

https://www.fitforaction.nl/.cm4all/iproc.php/Zandlopers/Zandlopers%20Archief/Uitgaven%20op%20PDF/

Zandloper_2004_nummer_1.pdf?cdp=a 

 

https://www.fitforaction.nl/.cm4all/iproc.php/Zandlopers/Zandlopers%20Archief/Uitgaven%20op%20PDF/
Zandloper_2004_nummer_7_Special.pdf?cdp=a 
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Stamboom LO&Sportofficieren  
Door Joost de Jong 

Al een geruime tijd bestaat er een  

Pa - Zeun relatie binnen de officieren  

van de LO&Sportorganisatie.  

Dit is een vorm van een coaching systeem  

voor de startende LO&Sportofficieren.  



WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 27            Zandloper 

Vervolg Stamboom LO&Sportofficieren  

Al een geruime tijd bestaat er een Pa - 

Zeun relatie binnen de officieren van de 

LO&Sportorganisatie. Dit is een vorm 

van een coaching systeem voor de 
startende LO&Sportofficieren.  

 

De Pa geldt als coach voor de startende 

officier (Zeun). Logischerwijs is de Pa 

een meer ervaren LO&Sportofficier die 

zijn Zeun bijstaat als vraagbaak en ad-

viseur. 

 

Wanneer de aspirant LO&Sportofficier 

zijn opleidingstraject aan de KMA be-

gint krijgt hij/zij een Pa toegewezen of 

hij/zij zoekt zelf een Pa.  
 

Dit dient een HBO-officier te zijn in de 

rang van kapitein binnen de LO&Sport-

organisatie. Door de jaren heen zijn er 

hierdoor zogenaamde families ont-

staan.  

 

De ene familie is groter dan de andere. 

Net als in het dagelijks leven is de ene 

familie ook hechter dan de andere.  

 

Zo zijn er families die twee keer per 
jaar een bijeenkomst organiseren om 

informeel met elkaar over het vak te 

discussiëren onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

 

De ontstane families waren niet ge-

borgd in een document. Het was niet 

goed zichtbaar wie bij wie hoorde en 

zodoende is er een Stamboom 

LO&Sportofficieren ontworpen. 

 
Om het geheel een beetje cachet te ge-

ven, is er een avond georganiseerd 

waarbij de Stamboom LO&Sport-

officieren onthult werd.  

 

Deze Stamboom is prachtig vormgege-

ven door Pim van den Nouwelant. De 

eer was aan de dienstvak oudste C-

LO&Sportorganisatie Jeroen Velders en 

de stam-oudste Wim Roest. Na de ont-

hulling volgden twee korte toespraken 

en een toast. 
 

Het geheel werd voortgezet in de stad 

Amersfoort, waar de families apart van 

elkaar een hapje zijn gaan eten. Na het 

eten werd er een CP ingericht waar alle 

families weer bij elkaar kwamen om de 

geslaagde avond met een borrel af te 

sluiten. 
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HHGS Cursus in Oostenrijk (deel 1) 
Door Marcel van Panhuis 
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Vervolg HHGS Cursus in Oostenrijk (deel 1) 

Iedereen moet minimaal zeven pitches 

geleid hebben in het klimmen. Niveau 

3+/4. Lange dagen op de wand met 

vele hoogtemeters en toch redelijk 

vaak moeilijke passages. Van ons 

wordt verwacht dat wij na deze cursus 
groepen moete kunnen gidsen over 

moeilijke passages dus elk moment 

wordt aangegrepen om te trainen.  

 
Aan het eind van deze periode wordt de 

tien daagse afgesloten met een exa-

men. Het examen bestond uit meerder 

lengtes abseilen, iemand aflaten op 

touw en deze verlengen tijdens het af-

laten en standplaatsbouwen.  

 
Allen hebben we een voldoende ge-

scoord dus door naar de warfare fase in 

week 3. De warfare fase houd niets 

meer in dan hetzelfde doen maar dan 

met uitrusting, de focus werd meer ge-

legd op het bouwen van een kletter-

steig en opereren in de bergen. Aan het 

einde van de week wederom een exa-

men in het bouwen van een Seilgelan-
de oftwel klettersteig hierbij gebruik 

maken van pitons en rotsen en bomen. 

Wederom allemaal geslaagd en dus 

door naar aankomende week de Gletjer 

van de Gross Glockner (hoogste berg 

van Oostenrijk). 

 

Tot zover onze ervaringen, groeten uit 

Oostenrijk 

Daar staan we dan zeven sportin-

structeurs klaar voor de Herres 

Hoch Gebirgte Specialist Sommer, 

vertaald in het Nederlands als Mili-

tair hooggebergte specialist Zomer, 

vijf weken in Oostenrijk met als 

doel, zelfstandig groepen te kun-

nen leiden in hooggebergten en 

gletsjer. Patrick Antonissen, Martin 

Berends, Sietse Jonkers, Rob Man-

ders, Tom van den Zanden, Daniel 

Lamain, en Marcel van Panhuis.  

 

Allemaal staan we te poppelen om met 

deze kans en uitdaging te beginnen. Na 

een goede voorbereiding met Joop 
Groen in de Harz hebben we goede 

moed en genoeg zelfvertrouwen. 

 

Na een kleine introductie over de eisen 

en verwachtingen zijn we snel gestart 

met een tiendaagse rots periode in het 

Loferer en Leogang Steinberge. Multi-

pitch voor en naklimmen, gebruik ma-

ken van solide en non solide punten zo-

als nutsen en friends, gidsen, navige-

ren, standplaatsbouwen en reddings-

technieken zijn de onderwerpen.  
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HHGS Cursus in Oostenrijk (deel 2) 
Door Marcel van Panhuis 
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Na aankomst in de hut zijn we gelijk 

begonnen met het middagprogramma. 

Sneeuwankers en standplaats bouwen 

in de sneeuw. Hierin hebben we drie 

mogelijkheden. Een ’T anker’ met je 

ijsbijl (als je je ijsbijl ingraaft en daar 
een reepsnoer aan vast zet... dan krijg 

je een T anker), de Abalokov techniek 

oftewel twee gaten in het ijs boren met 

een reepsnoer er doorheen en een 

standplaats bouwen met twee ijsboren.  

 
Voor de meeste van ons was het de 

eerste keer op een gletsjer en dan is 

het dubbel genieten. Het maken van 

bepaalde ankers in sneeuw of ijs is toch 

even wennen want gaat het allemaal 

wel houden? Na een prima middag op 

de gletsjer zijn we in de avond onze 

eerste tocht gaan plannen. 

 
Er komt best wel veel kijken bij een 

tochtplanning op gletsjer: weer, ter-

rein, materiaal, navigatie, etc. Na een 

korte debrief van onze instructeur over 

onze planning en een klein beetje sar-
casme over onze toch wel serieuze 

mindset, is de conclusie: het valt alle-

maal wel mee en dat zouden we mor-

gen wel zien. 

 
Dinsdag. Het valt allemaal wel mee, 

met de plannen nog in ons hoofd zijn 

we van start gegaan. Iedereen zou 

stukken gidsen en we moesten er met 

Militair Hooggebergte  
Specialist Zomer deel 2 
 

Na een goed weekend zijn we op 

maandag (later in juli) met zijn allen 

vertrokken richting de Gross Glockner 

Arena. De hoogste berg van Oostenrijk 

is omringd met gletsjers en hier heb-

ben we een week lang cursus gehad 

vanuit de Obenwalderhutte. De topics 

deze week waren verplaatsen op een 

gletsjer, Spalte redding (gletsjerspleet 

redding), ankers in de sneeuw en 

tochtplanning. 
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die in een gletsjer is gevallen omhoog 

te trekken met meerdere mensen. Een 

effectieve en snelle manier, maar niet 

ongevaarlijk. 

 

Donderdag 
Examendag, een zelfredding en ver-

schillende ankers zijn de onderdelen en 

allemaal zijn we in een keer geslaagd. 

De trainingsdag van gisteren werpt zijn 

vruchten af en niemand heeft veel 

moeite om de stof te laten zien. De rest 

van de dag hebben een aantal, waaron-

der ikzelf, nog een klein tourtje gedaan 

en op vrijdag zijn we weer vertrokken 

naar Saalfelden. 

 

De laatste week 
 

Week vijf: de laatste examens moeten 

deze week afgehandeld worden dus zijn 

we maandag begonnen met het theorie 

examen over: Berg gevaren, alpine 

materiaal, weerkunde, en gletsjer kun-

de. Aansluitend nog een theorietoets 

over ZHKH. De toets was in het Engels 

en nogal apart om het maar netjes te 

houden. In sommige vragen was geen 

enkel antwoord goed of er stonden bij-

zonder veel spelfouten in. Na het theo-
rie examen zijn we nog gaan trainen 

voor de praktijktoets van de dinsdag. 

 

Dinsdag, praktijktoets reddingen en 

ZHKH. De toets bestond uit drie stati-

name van genieten want het is ook ge-

lijk de enige lange tour die we zouden 

doen. Vijf toppen en 21 km verder met 

behoorlijk wat hoogte- en dieptemeters 

verder viel het toch niet zo mee. Via de 

gletsjer, verder op rots, tussendoor een 
klettersteig en geweldige uitzichten zijn 

top, maar de 21 km was effe niet ge-

heel gepland. Maar ach, zo gaat dat in 

de bergen. 

 

Woensdag stond in het teken van her-

halen en spalte reddingen. Enorme 

scheuren en spleten in het ijs zorgen 

voor gevaarlijke situaties en de kans 

dat je over een sneeuwbrug loopt die 

niet houdt is zeer realistisch, vandaar 

extra aandacht voor deze topic. Vanwe-
ge het weer een heerlijk dag prussiken 

en toepassen van de Monschauwer 

techniek (een techniek die je toepast 

als je precies onder de rand hangt en 

die je kan gebruiken om over de rand 

te komen).  

 

Mocht u daar nog vragen over hebben 

dan kan je terecht bij Sietse Jonkers…. 

Aangezien hij ongeveer 45 min bezig is 

geweest om de enorme overhang met 

sneeuw weg te hakken voordat hij 
überhaupt de rand zag..(zie foto) 

 

Aan het eind van die dag hebben we 

nog een ‘meer man aan touw scenario’ 

beoefend. Een mogelijkheid om iemand 
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ons: losse rolle, flassenzug, express flassenzug, reani-

matie en een gewonden casus. Effe pieken voor ieder-

een maar er zijn geen fouten meer gemaakt. Duidelijk is 

dat iedereen zich zeer comfortabel voelde bij alle han-
delingen en dat de knopen en systemen er goed inzit-

ten. 

 

Woensdag de laatste dag van de cursus, daar staan we 

dan: zeven sportinstructeurs met een certificaat voor 

het zomergedeelte. Blij, trots, een beetje vermoeid 

maar met name tevreden. Deel een is binnen en we 

kunnen met een goed gevoel terug naar huis en ons 

welverdiende verlof gaan nemen zodat we ons weer 

kunnen opladen voor de komende periode op de sport-

groepen.  
 

Begin december zullen de meeste van ons zich al weer 

gaan voorbereiden voor de winterperiode. Van 10 fe-

bruari tot en met 13 maart kunnen we ons weer gaan 

uitleven op het wintergedeelte zodat we het volledig op-

geleide HHGS diploma in ontvangst mogen nemen. 

 

Bij deze wil ik iedereen ook bedanken die ons heeft on-

dersteund, Joop Groen (voorbereiding), Ron Kaag 

(materiaal) en Ton Wessel (ondersteuning). Maar met 

name Johan Sanders vanwege zijn volhardendheid om 

ons in de cursus te krijgen. Johan, super bedankt!! 
 

Als laatst wil ik alle mede cursisten bedanken voor een 

topperiode hier in Saalfelden, De cohesie, teamspirit en 

gezelligheid heeft ons een toptijd opgeleverd en ik kijk 

nu al weer uit naar de winterperiode dus: Sietse, Martin, 

Rob, Tom, Daniel, Patrick super bedankt voor de gewel-

dige tijd en een goed verlof, jullie hebben het dik ver-

diend. 
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Verslag Golfdag 2019 
Door Alex Keulemans 

 

Verslag van de Golfdag 2019 

 

Hé, wie zien we daar op de foto? Tom van Zundert en Peter (Piet) Vriesema.  

Jonkies nog. Maar ook Ton de Vaan, flink wat ouder  

maar nog steeds actief in het Oriënteren.  

 

En op de voorgrond René van Stokkem, een jaartje of twee met FLO  

en begin dit jaar nog aangesteld als burgermedewerker met een kort contract.  

 

Een gemêleerd gezelschap, allen actief op de Golfdag 2019, eind augustus.  

Alexander Keulemans brengt verslag uit van deze leuke en sportieve dag. 
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Vrienden van de Sport  

actief in Afferden. 

 

WAT ER AAN VOORAF GING: onder het genot van 

een mooie stralende zon en koffie met vlaai kwamen 

in dit geval 18 Vrienden van het Dienstvak LO&Sport 

na een al dan niet lange reis (zelfs uit Florida) op 

vrijdag 30 augustus bijeen op de 18 holes golfbaan 

in Afferden.  

 
 

Ja, natuurlijk voor de gezelligheid maar ook om DE 

sportieve strijd aan te gaan tegen de golfelementen 

die er waren competitieve gerichte (in)directe tegen-

standers, het maken van de juiste keuzes bij het 

nemen van de waterhindernissen en de verscholen 

bunkers, de verloren ballen zien terug te vinden, de 

mentale druk en niet te vergeten gaan voor de 

hoogste eigen eer! 

 

W-UP: de deelne(E))m(ster)ers kregen allemaal drie 

ballen aangereikt, hiermee moest volgens de gast-

vrije organisator, Emiel Klaassen, en de aimabele 

wedstrijdleiding, René van Stokkem, voorkomen 

worden dat de vlucht van de bal gemanipuleerd 

werd. MUST SEE de weblink https://youtu.be/

KIZogSzEoi4 

 

Vervolg Verslag Golfdag 2019  
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Klokslag 12u was de golfaftrap voor de eerste flight, 

de gemiddelde duur van het doorlopen van de baan; 

5 hele uren. 

 

AFGELEID : Op de mooie doch zeer pittige en lange 

golfcourse werd ondanks de focus onderweg menig 

maal ‘iets’ speciaals gespot:  

 

konijnenholen waarbij bijna de beide enkelbanden 

werden afgescheurd, kasteel Bleijenbeek, verkleed-

partijen, wild wat zijn territorium aan het afbakenen 

was, maar ook ballen die plots links en rechts uit de 

flank gingen waarop spontaan -op een van oudsher 
natuurlijke manier- dekking werd gezocht. 

 

#DE 3E HELFT: verliep ook volgens het golfetiquette/

protocol; proces (waar het aan lag) - en producteva-

luatie (prijsuitreiking best-man, nearest en longest, 

etc.) , daarnaast voor de liefhebbers na de entree; 

kip, vis of pasta naast gezonde nadorst. Het was al  

met al goed vertoeven en daarna afscheid nemen. 

ORGANISATIE; jullie zijn zeer bekwaam, dank jullie  

wel! 

DE LAAGSTE DREMPEL: nog geen lid van het Dienst-

vak LO&Sport? Wel burger of (ex-) militair en zin en 

of interesse gekregen na het lezen van bovenstaan-

de artikel? Wacht dan niet langer en kijk op de web-

site en word nu lid voor slechts 5 Euro per jaar. Op-

geven is in dit geval wel een optie! Kijk voor meer 

informatie http://www.fitforaction.nl/Over-ons/

Vriend-worden/ 

 

 

Aanvulling van de redactie: 

 

 
Jan Joosen heeft zich bereid verklaart de Golfdag 

2020 te organiseren. De voorlopige datum is gesteld 

op 28 augustus 2020. Emiel Klaassen stelde de uit-

slag van de Golfdag 2019 beschikbaar: Jan van den 

Dool winnaar met 32 ptn, Jan Joosen werd tweede 

met 28 ptn, maar was beter op de laatste 9. Ray-

mond Bernard had ook 28 ptn, maar werd derde en 

was beter op de laatste 6. Peter Vriesema had even-

eens 28 ptn maar eindigde als vierde. Was dus een 

close-finish om op het podium te staan. 

Vervolg Verslag Golfdag 2019  
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Interview met de materiaalman  
Door Léonie van Lamsweerde  



WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 38            Zandloper 

Vervolg Interview met de materiaalman  

Wijzigingen of aanpassingen op bijna alle 

sportvlakken heeft (grote) invloed op daarvoor 

benodigde sportmaterialen. Redactielid Léonie 

van Lamsweerde nam hiervoor contact op met 

Ron Kaag, stafofficier Infra & Materieel, een 

schetst daarmee een indrukwekkend beeld van 

een wereld in beweging. 

Hoe gaat dit proces van aanschaffen van nieu-

we materialen ? 

 

Het Expertisecentrum volgt de laatste ontwikkelin-

gen. Soms krijgen ze tips, ze volgen bepaalde inter-

netsites en gaan ook naar beurzen om te kijken en 
ervaringen uit te wisselen. Ook andere partners, zo-

als Matlogco, zijn hierbij betrokken. 

 

Als er dan een nieuw product is gekozen, komt er 

meestal een pilot (soms op verschillende locaties) 

om te testen of het wat is en zo ja, voor wie: alle 

sportlocaties, specifieke doelgroepen of krijgsmacht 

breed? Een voorbeeld is de Military Strength & Con-

ditioning Circle (MSCC). Als we de huidige methodiek 

volgen, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 

‘Free weight exercises’, losse materialen als kettle-

bells, dumbells of halters.  

 

Het bedrijf Technogym kan hierin niet alles leveren. 

Dus we moeten dan een nieuw contract afsluiten 

met een nieuw bedrijf richting crossfit-achtige spul-
len. Eerst wordt de SME Strength benaderd hoe hij 

hierover denkt en uiteindelijk ook de platformhou-

der. Vervolgens worden de materialen krijgsmacht 

breed aangeschaft. Dit gaat dus op alle sportgroepen 

nog volgen komend jaar. 

 

Voor de verscheidene infra & materiaal zijn er de 

volgende partners: 

MSCC Technogym en, deels, Eilerssport 

MZV Eilerssport 

ATB Mo-tech 

Klein spel & sport materiaal Eilerssport 

Bergsport Spacsport via JMAC 

Sportkleding Li Ning KPU-bedrijf 

Hoe volgen jullie de markt? 

Bureau Ondersteuning (de voormalige sectie Facilili-

tair Bedrijf, red.) krijg soms vragen over bepaalde 

sportproducten die sportgroepen willen aanschaffen. 

Vanuit de zuilen wordt bekeken wat men wil aan-

schaffen en met welke beredenering. Uiteindelijk is 

een goede toetsing noodzakelijk zodat het wellicht 

voor alle locaties aangeschaft kan worden, en dat 

heeft weer te maken met financiën. Daarnaast kijkt 

het Expertisecentrum ook naar nieuwe items en kijkt 
niet alleen defensiebreed maar ook voor specifieke 

doelgroepen (bv. SOF). 
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Technogym 

Technogym is een Italiaanse fabrikant van fitness- 

en cardioapparatuur. Het bedrijf werd in 1983 opge-

richt door Nerio Alessandri. Technogym is wereldwijd 

marktleider op het gebied van oplossingen voor fit-
ness en wellness, hun apparatuur is in 65.000 well-

nesscentra en meer dan 100.000 woningen over 

heel te wereld te vinden. Geschat wordt dat elke dag 

ongeveer 35 miljoen mensen in meer dan 100 lan-

den gebruik maken van de Technogym producten. 

 

Waarom is destijds gekozen voor Technogym? 

Er wordt een pakket van eisen opgesteld, die gekop-

peld wordt aan een (Europese) aanbesteding. Waar 

bedrijven zich dan op in kunnen schrijven. De aan-

besteding komt op Tendernet of Negometrix, daar 

komen alle bedrijven die interesse hebben op af en 

geven aan wat ze kunnen bieden voor onze behoef-

te. Je gaat dus op zoek naar mogelijke kandidaten 

en naar hun mogelijkheden. Dit mag dus niet per 

bedrijf, of op de persoon af, er zijn altijd meerdere 
bedrijven die zich aanmelden. Uiteindelijk komt daar 

een kandidaat uit. Toevallig hebben we Technogym 

al meerdere jaren. In het verleden hadden we voor 

deze fitness lijn zowel de isotonic line als de torso 

line. 

 

Blijven we aan Technogym vast in de toe-

komst? 

Het contract met Technogym is in principe afgelo-

pen. Als er een contract is dan moeten er producten 

en/of diensten geleverd worden, afhankelijk wat er 

is afgesproken. Als defensie een contract heeft dan 

zijn ze ook verplicht om bij de contractant producten 

en/of diensten af te nemen. Er is wel een uitzonde-

ring: als het bedrijf bepaalde producten niet heeft 

dan mag je het ergens anders halen. Nu we tijdelijk 
geen contract hebben, mag je spullen ergens anders 

halen mits het onder de €50.000 is anders moet je 

het bij meerdere bedrijven kenbaar maken. Let wel, 

dit is niet wenselijk, we willen als defensie eenheid 

hebben dus overal op elke kazerne dezelfde materia-

len. We worden daar overigens in opgeleid en ge-

traind. 

 

Zoals het contract nu is opgesteld is het 

‘Performanced based’. Met andere woorden, daar 

zitten drie delen in die beschreven staan: aankoop, 

onderhoud en vervanging. We zullen waarschijnlijk 

de komende jaren bij Technogym blijven, er zijn te 

veel ontwikkelingen dat het onlogisch is om een an-

dere kandidaat te kiezen. Wel zitten we vast aan de 
wettelijke verplichting, officieel aanlopen zodat er 

een eerlijke concurrentie ontstaat. 

 

 

Gaan we ook inspelen op de MSCC met het in-

richten van de zaal en de machines 

(krachtapparatuur)? 

De eerste vergadering is geweest en daaruit kwam 

de belangrijkste beperking, namelijk de infra. Alle 

krachtapparatuur moet je ergens op je eigen locatie 

kwijt kunnen, zodanig dat er nog wel gebruik kan 

worden gemaakt. Daarnaast moeten we goed bepa-

len wat we willen houden. Sommige sportgroepen 
kiezen er bijvoorbeeld voor om een zaaldeel op te 

offeren. Het sportgebouw aanpassen gaat niet zo-

maar. 

 

Heeft de LO&Sportorganisatie dan geen bud-

get? 

Nee, dit ligt bij MatLogco (en deels OTCO), daarom 

aanbesteden via de hierboven beschreven manier.  

 

De verwerving is alleen assortimentsgewijs. 
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Komt er een nieuw LO&Sport tenue? 

Er loopt sinds 2015 een nieuwe aanbesteding sport-

tenue. De kleding van de LO&Sportorganisatie en 

algemeen militair zijn altijd samengetrokken. Nu 

i.h.k.v. goed werkgeverschap gaan we het los aanlo-
pen. Er worden verschillende bedrijven aangeschre-

ven en laten ze langs komen, zodat zij een voorstel 

doen wat ze geschikt achten voor de sportinstructeur 

en voor de sporter. Voordat de contracten rond zijn, 

zijn we in ieder geval twee tot drie jaar verder, maar 

we zijn er als LO&Sportorganisatie dit keer veel 

meer bij betrokken, we nemen namelijk zitting in de 

klankbordgroep van het KPU. 

 

Komen er nieuwe ATB fietsen? 

Er komen inderdaad nieuwe fietsen, hufterproef en 

een contract met minimaal onderhoud. Het is duur-

zaam materiaal met 2x per jaar standaard onder-

houd van Motech. De eerste fietsen komen in 2019 

op de sportgroepen. Het is een vervangingsplan van 

4 jaar en de oude fietsen gaan terug naar Motech, 
deze komen ter beschikking voor een welzijnspro-

ject. Bijvoorbeeld arme gebieden in Afrika. 

 

Hoe zit het met bergsport materialen? 

De commerciële kant van de bergsport groeit snel in 

het vervangen van materialen en de aanschaf van 

nieuwe materialen. Wij zijn afhankelijk van het be-

leidskader Werken Op Hoogte en dus ook van be-

paalde materialen. Alle aanschaf van materiaal loopt 

via een joint materiaal commissie (JMAC), het KC-

MOX (Kenniscentrum militair optreden onder extre-

me omstandigheden) is altijd POC. Door deze sa-

menwerking is er een beter beheer van persoonlijke 

beschermingsmiddelen irt WOH-activiteiten. 

 
Hoe zit het met de nieuwe vaste survivalbaan? 

Dit project zit in een vergevorderd stadium en komt 

als pilot op de Oranjekazerne. Zeer waarschijnlijk 

gaat eind dit jaar de eerste paal in de grond, mits de 

financiering rond is. 

 

Wil je meer weten over de survivalbaan? Kijk 

naar het artikel ‘Standaard survivalbaan 

defensie’ door Richard Borecki van 15 Mei 2019 

op deze site. 

 

Hoe zit het met nieuws op infra gebied? 

-Keuren en inspectie van accommodatie gaat tegen-

woordig via het programma Visi, dit is een monito-

ring systeem van Klimwandspecialist voor oa de C-

LO&Sportgroep. Dit borgt ook de instandhouding 
vanwege onderhoud en herstel aan bestaande sport-

accommodaties. 

 

-nieuwbouw, er zijn een aantal voorbeelden waar nu 

een datum voor staat. Voorbeeld gebouw AA (van de 

LO&Sportschool, red.) op de BHK planning 2020-

2022, Maar ook de sportgebouwen van de JWF 

(2019-2020) en de PMK (2023-2029). 

 

-HIIT container irt MSCC, er is een bedrijf gunning, 

nu is een testfase aan de gang. Indien oké dan Q4 

2019 uitlevering op de sportgroepen. 

 

- Video Analyse Systeem, een systeem wat een ver-

tragend beeld afspeelt dus een delay opname. Eerst 

testfase op KCT/OK/GSK vervolgens kijken per 
sportgroep waar het relevant is. 
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Ski-opleiding voor parate oefening 

Door  Luke Kenter 

 

Skiën voor mountain guard 
 

Er is nog geen vlokje sneeuw gevallen.  
We hebben amper nachtvorst gehad en autoramen krabben konden we dus helaas weinig doen.  

We hebben nog geen een keer ijzel gehad en de treinen rijden de hele winter al op tijd.  

Van horror files was al helemaal geen sprake.  

Gelukkig hebben we dan Luke Kenter die met wat collega's uit Schaarsbergen  

die hier voor de enige sneeuw in Nederland op fitforaction.nl zorgt. 
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Op de valreep van 2019 heeft zich een mooie 

kans voor gedaan voor een aantal collegae bin-

nen onze LO&Sportorganisatie. Als voorberei-

ding op de oefening MOUNTAIN GUARD van het 

11e Bataljon hebben 11 sportinstructeurs, en 

twee kaderleden van het 11e bat, de kans ge-

kregen de SKI opleiding te volgen. Deze kans is 

door de deelnemers met beide handen aange-

pakt! 

 

Tijdens de oefening MOUNTAIN GUARD is in een ex-

treem uitdagende omgeving de saamhorigheid ge-

prikkeld en zijn de grenzen van het haalbare gedo-

seerd opgezocht. Om deze oefening de juiste vorm 

te geven was het belangrijk de juiste bevoegdheden 

in te kunnen zetten. Vandaar zo mooi dat deze kans 

zich voor deed. 

 

Na twee introductiedagen in Nederland, waarvan één 

in Huizen op de borstelbaan en één in Ermelo 

(indoor rolbaan), zijn we op Zondag 1 december 
vertrokken richting de Stubaier Gletcher. Eenmaal 

aangekomen in het verblijf, Alpensporthotel Mutter-

berg, zijn wij hartelijk ontvangen door de cursuslei-

ders van deze weken: de aooi Schoonen en de Smi 

van Woerkum. De cursus gaf ons de mogelijkheid 

om opgeleid te worden tot het niveau van NSKIV 

instructeur niveau 3 (Nederlandse Ski Vereniging). 

 

De eerste twee dagen in Nederland waren al afgeslo-

ten en de rest van de cursus zou 8 dagen in beslag 

nemen in het mooie skigebied. De opleiding startte 

direct al op de zondagavond met een indeling van de 

komende 8 dagen. De maandag gingen de cursisten 

dan daadwerkelijk met de gondel omhoog. Een goed 

ski instructeur ontstaat natuurlijk met het maken 

van vele meters in de sneeuw! 
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Vervolg Ski-opleiding voor parate oefening 

De dagen waren ingericht in een ochtendprogram-

ma, een korte lunch en een geheel middag program-

ma. Veelal waren de lessen gericht op de eigen 

vaardigheid, maar ook zeker op de methodiek en 

didactiek rondom het lesgeven als ski instructeur. 
Het lesgeven hierin vraagt veel didactisch inzicht, 

kennis van bewegen op ski’s en een goed oog. Het 

analyseren van een beweging is uiterst belangrijk 

om iemand daadwerkelijk een beter skiër te maken! 

 

s’ Avonds ging de cursus na het goede eten in het 

hotel verder met het bespreken van de dag, het ver-

garen van kennis en de zelfstudie. Gelukkig bood het 

hotel genoeg faciliteiten om ook tot rust te komen 

en een kleine versnapering te nuttigen om zo de 

saamhorigheid te versterken!  

 

Op de vrijdag startte het examenweekend. De cur-

sus werd getoetst door middel van een theorietoets, 

een lesgeefexamen en een eigen vaardigheidsexa-

men. Het behalen van alle drie de onderdelen resul-

teerde in het behalen van het niveau 3 en de felbe-

geerde rode batch van NSKIV. De uitreiking vond 
plaats in een sfeervolle hut ergens op de piste. 

Met trots konden de cursusleiders 9 batches uitdelen 

voor niveau 3 skileraar en 3 batches uitdelen voor 

de geslaagden voor niveau 2 skileraar. 

 

Met deze club geslaagde instructeurs waren er ge-

noeg bevoegdheden om een goede week te kunnen 

draaien voor de oefening MOUNTAIN GUARD. De 

dinsdag van de tweede week in de sneeuw stond er 

dan ook een geheel 11 e bataljon klaar met ski’s om 

een mooie week te skiën met de vers geslaagde in-

structeurs! Aooi Schoonen en Smi Van Woerkum: 

bedankt voor deze mooie kans!! 
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Jeffrey’s grote verzet tegen kanker 
Door Jeffrey Böckling   

   

Afzien, trainen en de kale berg op voor opa 
 

We presenteren op de website een grote keur aan verhalen,  

maar die ene mag je gewoon niet missen.  

Zo'n verhaal waarvan je na afloop denkt:  

die gozer wil ik bij de komende Dienstvakdag wel eens spreken.  

Die gozer is Jeffrey Böckling en zijn naar zal ondanks zijn  

pas één jaar sportinstructeurschap bekend klinken,  

want nog niet zo heel lang geleden lazen we zijn bijdrage aan De Pen.  

Zijn verslag over het beklimmen van de Mont Ventoux  

is zo mogelijk nog indrukwekkender. Laat je meevoeren de Kale Berg op. 
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De bijzondere week 
 

De Mont Ventoux vandaag achter ons gelaten en 

terug naar huis. Wat een week. Begonnen met de 

emotionele verhalen van elkaar. Iedereen van het 

‘Fire support team’ was hier heel open over, wat ik 

erg respecteer. Want over geliefden praten die je 

bent verloren of dreigt te verliezen, in de strijd te-

gen kanker, vergt veel moed! 

 

Donderdag waren de lopers en hardlopers aan de 

beurt en man, oh man, wat heb ik een enorm res-

pect gekregen voor iedereen die dat heeft gedaan. 

Even de Mont Ventoux op lopen/rennen. Hoe moei-

 

We gaan met de redactie even terug naar afle-

vering 35 van de Pen, die mooie aflevering met 

Jeffrey Böckling in de hoofdrol. Met zijn opa in 

een bijzondere bijrol. Of was het andersom, en 

had zijn opa de hoofdrol: “Helaas is mijn opa 

op te jonge leeftijd tijdens mijn VTO sport op-

leiding 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. Ondanks dat mijn opa niet echt aan sport 

deed, is hij toch een soort sport hero voor mij. 

Hij heeft mij altijd 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!”  

 

In een sportieve groep van het Vuursteun Com-

mando, die in ’t Harde (waar Jeffrey zijn eerste 

functieplaatsing als nieuwbakken sportinstruc-

teur uitvoert), heeft hij partners gevonden om 

voor het Kankerfonds in te zamelen. Met Team 
026 streed hij al in de Roparun en na het orga-

niseren van het KWF Firepower sportevent 

2019 was het derde doel de Mont Ventoux be-

klimmen. Net als zijn bijdrage aan de Pen we-

derom een indrukwekkend stuk proza! 
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heel dichtbij lijkt maar ik ook steeds meer in mijn 

bubbel raak. Gelukkig was daar nog de volgauto die 

mij nog een keer motiveerde en vroeg of ik wat no-

dig had. Maar ik had niks nodig en bovendien was ik 

bang dat als ik mijn stuur losliet ik om zou vallen. 
 

Nog 2km het gevoel dat er echt niks meer inzit. 

Maar op dat moment moest ik ineens denken aan 

mijn opa en aan alle andere verhalen van de andere 

jongens van ons team. Ik liet een traan die door de 

wind snel van mijn gezicht werd geblazen. Ik kreeg 

weer energie en heel even voelde ik mijn verzuurde 

benen niet meer. 

 

De laatste km het mentale gevecht dat je er toch 

echt bijna bent en er nog een eind versnelling in wilt 

gooien. Maar de benen dat niet zo zien zitten. Ik zat 

weer lekker in mijn bubbel tot dat ik ineens mijn 

naam hoorde. 

 

" kom op Jeff, nog een klein stukje!' Ik keek omhoog 
en inderdaad, ik was er echt bijna, nog 200 meter. 

Ik voelde mij ineens weer opleven, nog heel even en 

de pijn is over.... wat zo bizar is en mij weer doet 

realiseren waarom ik en vele anderen dit doen. Als ik 

boven ben, is mijn pijn weg en hoe gelukkig je bent 

als dat zover is. De mensen met kanker die wij zijn 

verloren hebben dat gelukkige gevoel helaas nooit 

gevoeld! 

 

Ik wil iedereen bedanken voor hun donatie voor het 

groot verzet tegen kanker! 

 

Een wereld zonder kanker is het mogelijk? 
https://www.grootverzettegenkanker.nl/jeffreybockling 

lijk kan het zijn hè... Nou, ik had dat ook zwaar on-

derschat en mijn eigen doel om het 2x te doen is 

helaas ook niet gelukt. 

 

Op vrijdag waren de fietsers aan de beurt en binnen 
ons team waren er diverse doelen, van 1x omhoog 

tot aan wel 4x omhoog. Mijn dag begon met wach-

ten en onze teamleden motiveren om aan de top te 

komen. Wat een bikkels, iedereen die voorbij kwam 

op het 20km punt zat in de zogenoemde pain cave. 

Ik kon mijn steentje bijdragen om samen met de 

laatste van ons team mee naar boven te rijden. Een 

beetje kletsen en een heel klein beetje de wind te-

genhouden gaf mij een voldaan gevoel en de top 

was ook snel bereikt! Mijn dag was nog niet over en 

ik voelde mij ook nog redelijk goed. Eén van ons 

(Huib) ging de berg 4x beklimmen met de fiets. Ik 

zou proberen om Huib bij de laatste beklimming uit 

de wind te houden. Op het 20km punt wachtte ik op 

hem, samen met de volgauto die ons de hele weg 

zou ondersteunen met drinken en eten. Samen afge-
daald en beneden even rust gepakt met een blikje 

cola en een stuk pizza. Samen omhoog en ik deed 

echt mijn best om wat te betekenen voor Huib maar 

het werd mij al snel duidelijk dat hij een veel betere 

klimmer/ fietser is dan ik. Al heel snel waren de rol-

len omgedraaid en hield Huib mij uit de wind. Echt 

bizar, al een dikke 8 uren op de fiets en nog zo hard 

kunnen fietsen. Op het 10km punt wenste ik Huib 

veel succes en ik ging mijn eigen tempo rijden, wat 

beduidend langzamer was dan dat van Huib. Al snel 

verdween hij uit mijn zicht. Ik kon mij na een tijdje 

gelukkig redelijk herpakken. Tot het 20km punt. 

 

De laatste 6km waren de zwaarste fietskilometers 

die ik ooit heb gereden. Uit het bos de Kale Bergtop 

op. Wind in je bakkes en een soort van maanland-
schap om je heen. Heel erg mooi maar ook heel erg 

zwaar. De verzuring in de benen werd steeds meer 

en ik dacht nog 1 tandje terug te kunnen schakelen 

totdat ik dat probeerde..... helaas, ik zat al op het 

lichtste verzet.... KNAK, hoe kan dat nou? Vanoch-

tend reed ik hem nog met enig gemak omhoog en 

nu was alles leeg. Oké, herpakken, gewoon rustig 

omhoog. Als het niet sneller kan dan maar gewoon 

op dit tempo, als ik het maar haal, als ik het maar 

fucking haal! Nog 3km, het punt waarop de top al 
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Uitreiking Legpenning aan Gerard Machielse 

Door Paul Lindeboom 

 

Legpenning voor Gerard Machielse 

 

 

Bgen D. van Dijk (1989),  
Ruud Kuitems (1989),  

Jack Jeekel (1991),  

Bgen W. Reijnierse (1991),  

Jan Meijboom (1992),  

dhr J. Portier (1992),  

Paul Vlieks (1995,  

Wil Maaswinkel (1999),  

Sjors Röttger (1999),  

Rob Zimmermann (2001),  

Kol-arts Frank Bertina (2002),  

Jan Pasman (2004),  

William Frieling (2006),  

Ad Derksen (2006),  

Nico Spierenburg (2009),  

Leo Sannen (2012),  

Arno Heg (2013),   
Richard Borecki (2015),  

Johan Bouma (2015), 

Paul Lindeboom (2016)  

 

en sinds de laatste Dienstvakdag  

Gerard Machielse.  

 

Uiteraard lees je hier  

een interview met Gerard! 
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De Dienstvakdag 2019 was zoals gebruikelijk weer 

van een hoog niveau: vlekkeloze organisatie door de 

mannen van de LO&Sportgroep Bernhardkazerne, 

uitmuntende speech van commandant Jeroen Vel-

ders, mooie uitvoering van de Last Post om niet 

slechts Arno Budel te herdenken maar ook alle ande-

re ons ontvallen dienstvakvrienden, leuke en inven-

tieve beachsporten en –spelen, gezellige praatjes 

met oudgedienden en stralend mooi weer. Een niet 

te vergeten hoogtepunt was echter de uitreiking van 

de Legpenning van Verdienste aan Gerard Machielse! 

 

Gerard, wat ging er door je heen toen je hoor-

de dat je moest uittreden, hoe voelde je je tij-

dens die 30m lopen naar de Cdt toe (wetende 

dat iedereen naar jou keek) en wat dacht je 

toen de Cdt je toefluisterde dat je de Legpen-
ning ging ontvangen? 

 

“Dit was voor mij volledig onverwachts. Ik stond 

toevallig linksvoor bij de staf. Er moest uitgebouwd 

worden en niemand nam eigenlijk het initiatief om 

voor te gaan staan. Dus dat kwam wel goed uit. Ik 

was ook OVD die week... De telefoon had ik op tril-

len gezet dus ik was meer gefocust of die telefoon 

niet af zou gaan . Uiteraard was ik wel naar onze 

Commandant aan het luisteren. En hoorde plots. 

PARADECOMMANDANT, WILT U DE AOO MACHIELSE 

LATEN UITTREDEN ENZ.. En ik dacht…waarom moet 

ik nu melden bij de commandant. Ik ben er toch… 

LKOL Velders gaat toch geen geintje uithalen als 

nieuwe commandant, ik had dus helemaal niets 
door. Maar uiteindelijk gewoon de bevelen opvolgen 

en melden. De weg er naar toe dacht ik eigenlijk vrij 

weinig. Gezicht op “ernstig” en afmars. LKOL Velders 

zag mijn ernstige blik (daar heeft hij nu nog plezier 

van denk ik…) en stelde mij gerust en vertelde wat 

er ging gebeuren. LEGPENNING voor verdienste? Zo 

hee, wat een eer en voor de troepen. Erg verrast 

maar ook behoorlijk in verlegenheid gebracht… Gro-

te eer hoor...” 

 

Wat vind jij zelf van de motivatie over de MZV 

en WOH activiteiten van jou, die geleid hebben 

tot de Legpenning? Wat vind je van de totale 

opsomming zelf de meest belangwekkende? 

 

“De motivatie is mooi omschreven. De motivatie is 
niet afhankelijk van een aantal acties maar een ge-

volg van een lang proces. Ik heb altijd geprobeerd 

om voor de organisatie als VAKMAN van meerwaarde 

te kunnen zijn en daar verschillende initiatieven voor 

te nemen. Mijn belangrijkste beweegreden is dat ik 

me verantwoordelijk voel voor het uitvoerend deel 

“de instructeurs”, zij vertalen wat wij “bedenken” en 

zorgen er uiteindelijk voor hoe ze gehoor geven aan 

de missie & visie van onze organisatie. De collega’s 

die aan de slag gaan met de uitkomsten die van de 

STAF, LO&SS komen… en dat moet kloppen. WOH 

en MZV zijn voor onze organisatie twee erg belang-

rijke pijlers die de bestaansrecht van de 

LO&Sportorganisatie beïnvloeden. Bedreigingen, 

kansen, beïnvloedingen moeten binnen de organisa-

tie op verschillende niveaus aangepakt worden. Ik 
probeer dit ook te doen met de capaciteit en het ver-

mogen wat ik beheers.” 
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Je naam prijkt straks in de Traditieka-

mer in een illuster gezelschap van 

Legpenning-bezitters (zie bijlage). 

Van wiens gezelschap ben je het 

meest trots dat je daarmee in 1 over-
zicht verkeert, en om welke reden? 

 

“Sinds 1971 is de legpenning van verdien-

ste ingesteld. Al een behoorlijke poos en ik 

zag dat ik nummer 21 ben. De eerste 7 

personen zijn voor mij onbekend. Met kol 

bd Maaswinkel (mijn commandant bij op-

komst in 1992), kol bd Zimmerman (dienst 

vak oprichter), kap W. Frieling (vakman), 

aooi N. Spierenburg (voorbeeld), smi bd A. 

Heg (vakman), kap bd L. Sanne 

(voorbeeld), kap bd R. Borecki (vakman en 

projectleider ontwikkelen competentie ont-

wikkelgids LO&Sportorganisatie) en dhr. P. 

lindeboom (ondersteuner en altijd behulp-

zaam) heb ik tijdens mijn loopbaan op het 
gebied van vakverdieping, voorbeeld, on-

dersteuning en vooral ook voorbeeld direct 

iets mee te maken gehad. Zij hebben er 

onder meer voor gezorgd dat ik dat gene 

in mijn ontwikkeling kon bereiken wat ik 

nodig had om met veel werkvreugde te 

mogen dienen voor de LO&Sport-

organisatie.” 

 

Er zullen een aantal jongere sportin-

structeurs zijn die jou niet kennen. 

Wil je in een vogelvlucht een aantal 

zelf verkozen hoogtepunten uit je mi-

litaire loopbaan benoemen? 

 

“Om te beginnen de dienstplichtperiode 
nog mogen meemaken. Heel veel lessen 

gegeven en verzorgd in die tijd. Geen 

stress in die periode en een commandant 

die het goede voorbeeld gaf (kap bd (?)

Rob Hellendoorn). Hij zorgde voor een vei-

lige (leer) werkomgeving, de opleiding tot 

ROUGE (TWOH) deze opleiding heb ik ge-

volgd bij de Belgische collega’s waar uit-

eindelijk onze “GVA” klimactiviteiten van-

daan komen van oorsprong. Korte periode 
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Schaarsbergen als instructeur. 14 jaar KCT waarbij ik 5 jaar binnen de operationele compagnie gefunctioneerd 

heb, uitzending Enduring Freedom 01 in 2005 KCT. In 2010 heb ik het rode erekoord van verdienste mogen ont-

vangen voor werkzaamheden periode KCT. De KMA periode waar ik 3 functies/rollen in 5,5 jaar heb mogen ver-

vullen. Op de KMA was in de laatste 3 maj Hein v.d. Made mijn commandant. Hij heeft in de rol van PLM mij zeer 

goed geholpen en begeleid om in het domein van de officier te werken (leiding geven en besluiten nemen). Op de 
KMA heb ik samen met Hein de gouden legpenning van verdienste mogen ontvangen (gouden duo). Uiteindelijk 

de LO&Sportschool waar ik vooral mezelf ben tegen gekomen. De waan van de dag realiteit en de positie waarin 

je dan zelf zit. Van mijn directe collega’s, docenten en leiding gevende, heb ik altijd het vertrouwen en de steun 

mogen krijgen. Vertrouwen dat je verdient om dat je gewoon je werk doet… “ 
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Theo Berns  

  

'Vroeger, toen was alles beter'  
 

is een gevleugelde kreet die vele ouderen bezigen.  

Theo Berns was er ook zo eentje, toen hij in 1999 door  
de toenmalige hoofdredacteur van de Zandloper, Rob Jansen sr.,  

geïnterviewd werd in zijn woonplaats Weert.  

 

In dat interview komt de ruwe bolster, blanke pit duidelijk naar voren  

maar ook dat het daadwerkelijk een mannetjesputter was.  

Ja, vroeger was misschien alles inderdaad wel beter.....  

Theo Berns is eerder dit jaar overleden  

en hier kun je het interview nog eens terug lezen bij wijze van afscheid.  
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Theo Berns  

Collega Dick Kuiten maakte ons attent op het overlij-

den van A00I (BD) Theo Berns. Beter bekend met 

zijn roepnaam Thei. Theo Berns geboren 20 septem-

ber 1930 in Hoensbroek overleed op 13 januari in 

Weert. Hij is gecremeerd op maandag 20 januari. 

We wensen de familie van Theo sterkte. 

Thei was een LO&Sportinstructeur die, voor wie hem 

net zo goed kende, van het oude stempel was. Maar 
wie hem beter kende, wist dat hij ook andere kanten 

had. Hij was gedisciplineerd, rechtvaardig, betrokken 

en verzaakte nooit! 

 

In 1999 werd hij door de hoofdredacteur van "De 

Zandloper" Rob Jansen geïnterviewd. In dat inter-

view, hieronder herpubliceerd, met de titel: 

"Discipline had ik hoog in het vaandel staan" leer je 

hem beter kennen.  

 

‘Waar zijn ze gebleven’ is een serie artikelen 

over collega’s, die de dienst kort geleden of in 

het verre verleden hebben verlaten. Wat deden 

ze in het verleden en wat doen ze nu? In de 

vorige Zandloper was de beurt aan Sjaak de 

Vries met het artikel: Sjaak de Vries was zijn 
tijd vooruit. De volgende in de rij is aoo b.d 

Thei (Theo) Berns. Hij bepaalde mede jaren-

lang het gezicht van de LO&Sportgroep Van 

Hornekazerne in Weert. De nu 69-jarige Thei 

Berns doet nu nog bij veel oud KMS-leerlingen 

de haren steil overeind staan. Zijn geblokte ge-

stalte boezemde ontzag in, hij was hard voor 

zijn leerlingen en voor zichzelf, maar was wel 

altijd recht door zee. Hij is al weer veertien 

jaar de dienst uit, maar met enige regelmaat 

bezoekt hij nog de Van Hornekazerne. Wat hij 
daar ziet, stemt hem niet vrolijk. “In vergelij-

king met twintig jaar geleden is de opleiding 

aan de KMS nu nog maar spielerei”, vindt hij. 

 

“Discipline had ik hoog in het vaandel staan”, zegt 

Limburger Thei Berns. “Dat is in de loop der jaren 

nooit veranderd. Ik eiste veel van de leerlingen, ze 

gingen mee of niet. Voor mezelf was ik ook geen 

mietje, maar keihard. Zodoende ben ik de hele goe-

de en hele slechte leerlingen nooit vergeten. Ik was 

een mannetje van de terreinwerk-, veldloop- en hin-

dernisbaanles, maar die lessen zijn geloof ik verval-

len. Ik zie daar niets meer van terug op de KMS, als 

ik daar wel eens kom. De leerlingen wisten wel wat 

ze aan me hadden, mijn opstelling en houding was 

trouwens ook een beetje een pose. Vaak heb ik in 
mijn binnenste staan lachen,” zegt Thei Berns met 

een gemeen glimlachje om zijn mond. 

 

OVW-er 

Wat vele niet weten, is dat Thei Berns als Oorlogs-

vrijwilliger (OVW-er) in Korea is geweest. “In 1950 

kwam ik op als dienstplichtige in Apeldoorn bij de 

KMAR. Ik was machinebankwerker en ging na mijn 

diensttijd als bankwerker ondergronds bij de staats-

mijn Emma in mijn geboorteplaats Hoensbroek wer-

ken. Dat was pas echt werken. Eigenlijk was ik een 

buitenmens, zodat ik me in 1954 heb opgegeven als 

OVW-er voor Korea. De oorlog was zo goed als afge-

lopen, zodat ik al na zes maanden per vliegtuig te-

rugkeerde naar Nederland. Tijdens mijn verblijf 

daar, kon ik tekenen om beroeps te worden en dat 
heb ik gedaan. In Nederland werd ik geplaatst op 

het 4 e Depot Infanterie in Maastricht. Om onderoffi-

cier te worden, moest ik in 1956 naar de Onderoffi-

ciers School (OOS, voorloper van de KMS) in Weert,” 

rakelt Thei Berns in vogelvlucht zijn escapades uit 

een ver verleden op. 
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OOS 

Thei Berns vertrok naar Weert om daar nooit meer 

weg te gaan. Thei Berns: “De opleiding tot sergeant 

duurde veertien maanden en daarna zou ik terug-

gaan naar Maastricht, zo was mij beloofd. Dat wilde 

ik als Limburger ook graag. Het liep even anders iets 
anders. Bij de diploma-uitreiking en bekendmaking 

van de plaatsing, kwam ik als laatste aan de beurt. 

Ik moest als instructeur op de OOS blijven of anders 

naar Steenwijkerwold. Maastricht werd niet ge-

noemd. Dat pikte ik niet, dus wilde ik de dienst uit. 

De commandant van de OOS kwam er aan te pas en 

toen bleek dat ze me heel graag in Weert wilden 

houden. Uiteindelijk heb ik dat maar gedaan en ben 

er 29 jaar blijven hangen.” 

 

Pas toen Thei Berns 33 jaar was ging hij naar de 

Sportschool in Hooghalen. “Ik had al eerder naar de 

Sportschool gewild, maar het kwam er niet van. De 

sport, dat boeide me altijd al. Voetbal, judo, volley-

bal en vooral boksen. Ik zat in de militaire boksploeg 

en werd door adjudant ‘Ome’ Rinus Krijger opgeleid 
tot bokstrainer. De Sportschool was ondanks mijn 

leeftijd geen enkel probleem.” 

 

KMS 

Thei Berns groeide uit tot een markant figuur op de 

KMS, vooral door zijn houding en optreden. “Ik was 

een praktijkman en was zodoende nooit kapot van 

een lesplan, waar alles precies op aangegeven 

stond. De lessen worden dan allemaal hetzelfde ge-

geven, alleen de instructeur had een andere stem. 

Niet dat ik de lessen niet voorbereidde, juist daar 
besteedde ik veel aandacht aan. Maar ik had aan 

alleen een eindleerdoel genoeg, dat ging in die tijd 

vooral gevoelsmatig”, is zijn mening. 

 

De praktijkman kwam ook bovendrijven in de voor-

bereiding van leerlingen op een cursus op het KCT. 

Vroeger moesten de leerlingen tweemaal in hun op-

leiding naar de commando’s. Als ik ze voorbereidde, 

dan slaagden ze steeds met een goed resultaat.  

 

Ik bereidde ze op alles voor en als ze dan in Roosen-

daal begonnen aan de twee kilometer Speedmars, 

dan stelde dat niets voor. Dat wisten de instructeurs 

daar ook wel, die kenden me langzamerhand wel. 

Dat was wel eens een nadeel voor de leerlingen.” 

 
Straffen en belonen 

“De beste leerlingen moesten de kans hebben om 

hoog te scoren en de slechte laag. Daar had de 

LO&Sportgroep tabellen voor gemaakt. De beste kon 

een negen halen en de slechtste werd beloond met 

een drie. De staf in Den Haag nam die tabellen niet 

over, maar paste ze aan. De beste kon toen met 

moeite een zeven halen en degene die hij bij het 

lopen dubbelde, kreeg altijd nog een zes. Met een 

houten been kon je nog 55 punten halen. Dat moti-

veert niet.  

 

Ik kreeg de indruk dat alle leerlingen moesten sla-

gen en dat was mijn stijl niet. Niet dat ik de slechte 

in de steek liet. Juist niet. Bij de veldloop deelde ik 

vaak de groep op in twee delen. De beste stuurde ik 
alleen op pad en met de mindere ging ik echt trai-

nen. Die deden hun stinkende best om in de andere 

groep te komen. Na enkele lessen was er een test-

loop van vijf kilometer en dan konden de beter ge-

worden lopers doorstromen naar de andere groep. 

Dat werkte uitstekend.” 
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Boksen 

Om het onderwerp boksen kun je bij Thei Berns niet 

heen. Veel sterke verhalen hierover doen de ronde. 

Hij vertelt er één van. “Ik was sergeant van de week 

bij de Stafcie, die vooral bestond uit dienstplichtige 

hofmeesters en chauffeurs. Toen ik ‘s avonds op een 

legeringskamer kwam, stond er één verschrikkelijk 

op een PSU-kast te rammen.  
 

Toen ik er wat van zei, daagde hij mij uit. Hij zou in 

Duitsland gebokst hebben. Ik nam de uitdaging aan 

en we zouden na het avondappèl om half één tegen 

elkaar boksen in de oude sportzaal. De andere dertig 

dienstplichtigen vertelde ik dat ze een deken mee 

moesten nemen en naar de wedstrijd moesten gaan 

kijken. Ik nam hiermee natuurlijk best wel een risi-

co, want ik kon gemakkelijk tegen een pak slaag 

aanlopen en dan was ik voor altijd uitgeteld op de 

KMS. Toen ik op de weekkamer nog snel enkele lijs-

ten over avondpermissie zat in te vullen, werd er op 

de deur geklopt. De uitdager kwam vragen of het 

niet een andere keer kon.  
 

Daar trapte ik niet in. Ik maakte in de oude sport-

zaal snel met banken een boksring en het gevecht 

kon beginnen. Tijdens het aantrekken van de hand-

schoenen merkte ik al dat hij erg zenuwachtig was. 

Zijn handen trilden helemaal. Om een lang verhaal 
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kort te maken, in de eerste ronde raakte ik hem een 

paar maal flink en was hij al aangeslagen. We zou-

den drie ronden van drie minuten boksen. De andere 

twee ronden heb ik hem maar gespaard door er ge-

woon een boksles van te maken. Ik vertelde hem 
wat er goed en fout was en raakte hem niet meer. Ik 

heb nooit geen last meer van die jongen ge-

had,” aldus bluffer Thei Berns, die er bij vertelt dat 

hij nooit tegen een verkeerde bokser is aangelopen. 

 

Hard werken 

Uit 24 kandidaten werd Berns gekozen om naar de 

SMI-cursus in Hooghalen te gaan. “Zes sergeanten 

konden er door en daar zat ik bij. Er waren toen ge-

ruchten: hoe meer diploma’s je had, hoe groter de 

kans was om geselecteerd te worden. Dat vond ik 

niet eerlijk en daar heb ik ook het nodige over ge-

zegd. Wij zaten in die tijd met vijf instructeurs op de 

KMS en gaven bijna acht uur per dag les.  

 

Het was hard werken. Tijd om diploma’s te halen 
was er niet. Zat je op een sportbureau met veel 

dienstplichtigen, dan had je veel meer tijd. Niet eer-

lijk dus. Hard werken en dat deed mijn collega Wij-

ker ook. Voor hem heb ik veel respect. Hij was sui-

kerpatiënt, maar deed alle diensten en gaf alle les-

sen. Hij had altijd chocolade in zijn kast liggen voor 

als het misging. Hij is trouwens enkele jaren geleden 

overleden. Na de SMI-cursus was er even sprake 

van dat ik naar ‘t Harde zou gaan, maar dat ging 

gelukkig niet door. Op de sportschool was ik trou-

wens de oudste van de klas”, legt hij uit. 

 

Jeugdvoetbal 

De laatste dertien jaren van zijn diensttijd traden er 

veel veranderingen op. “Het werd meer spielerei en 

ik had moeite om me daaraan aan te passen. Het is 
me wel gelukt en ik kon mijn eigen inbreng houden. 

Ik ging de planning doen en gaf alleen nog de bui-

tenlessen. Veertien jaar geleden zwaaide ik als adju-

dant af. De laatste jaren was ik jeugdvoetbaltrainer 

bij Wilhelmina’08, maar daar ben ik enkele weken 

geleden mee gestopt.  

Ik stopte er veel tijd in en kreeg bijna geen res-

pons.” 

 

Dan gebeurt er iets, dat mij sterk verbaasde. Thei 

Berns stapt op en verdwijnt naar boven, om terug te 
keren met een aanzienlijke stapel mappen. “Kijk 

zegt hij. Alle oefenstof heb ik opgeschreven en ge-

bundeld naar onderwerp. Er is zoveel oefenstof, joh. 

Echter, de meeste trainers hier doen een warming 

up, werken wat af op doel en spelen een partij. Echt 

trainen is er niet bij. Voor deze mappen is zelfs al 

geld geboden.” En terecht, want zijn boekwerken, 

met de hand geschreven, zijn uniek en er is jaren 

aan gewerkt.  

 

Dat had ik nooit achter de praktijkman Berns ge-

zocht. “Wel geef ik nog enkele lessen gymnastiek 

aan mannen en vrouwen”, vervolgt hij na dit inter-

mezzo. Ik heb ook veel gefietst, zo’n tienduizend 

kilometer per jaar was niets. Totdat ik overreden 

werd door een auto en mijn knieën en enkels flink 
blesseerde, ben ik er mee gestopt”, besluit Thei 

Berns, die ooit wilde terugkeren naar zijn geliefde 

Hoensbroek, maar waar niets van terecht kwam. 

Zijn kinderen en kleinkinderen wonen allemaal in 

Weert en daar wil ‘macho’ Thei Berns van dichtbij 

van genieten. Het kan verkeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

'Vroeger, toen was alles beter' 
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Door Joost de Jong (C-LO&Sportschool)  

  

Cold Weather Intermediate opleiding 
 
We zouden voor de aankondiging van de Cold Weather Intermediate 
opleiding hetzelfde voorwoord kunnen gebruiken als voor het artikel 
hieronder. Want er is ook in de afgelopen nacht geen vlokje sneeuw 
gevallen en we hebben ook geen nachtvorst gehad. Toch is er een 
wezenlijk verschil tussen het opleiden van een ski-instructeur en 
een koudweer-instructeur, want laatstgenoemde overnachtte niet in 
een luxe Alpenhotel. Lees op de volgende bladzijde het verslag van 
Joost de Jong en zoek nog meer verschillen.  
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In week 4 heeft de LO&Sportschool een nieuwe op-

leiding verzorgd. Cold weather intermediate is een 

opleiding waarmee koudweer instructeurs worden 

opgeleid. Vanuit staf-CLAS is er een opleidingsbe-

hoefte gekomen om binnen de Landmacht (weer) 

koudweer-instructeurs op te leiden. Deze behoefte 

komt voort uit koude letsels die tijdens diverse oefe-

ningen en missies opgelopen zijn. Staf-CLAS ging op 

zoek naar een OTC die deze opleiding kon ontwikke-

len en uitvoeren en kwam uit bij de 

LO&Sportorganisatie. In samenwerking met DT&O, 

LWC en JKCMOX heeft de LO&Sportorganisatie de 

opleiding ontwikkeld en in week 4 uitgevoerd. 

De opleiding wordt initieel verzorgd voor eenheden 

van de Landmacht. Tijdens de eerste opleiding was 

met name 43 Mechbrig vertegenwoordigd. Doordat 

zij de missie EfP 2020-2 uit gaan voeren, hadden zij 

behoefte om CWI instructeurs op te leiden. Overige 
opleidingsplaatsen  werden verdeeld onder de 

LO&Sportorganisatie en de Luchtmobiele brigade. 

Vanuit de LO&Sportorganisatie deden smi Wijnand 

(LO&SS), sgt1 Roel (SK), sgt Robbie (RVS) en sgt 

Morten (JPK) mee. In totaal stond het cursisten aan-

tal op 22. 

 

Voor de eerste opleiding CWI werd de oefenlocatie in 

Bad Reichenhall gekozen. De bekendheid van het 

terrein en de infra zorgden ervoor dat de focus volle-

dig naar het behalen van de leerdoelen kon gaan. 

Het instructieteam bestond uit aooi Gert (LO&SS), 

aooi Robert (JKCMOX), smi Rob (RVS), smi Marco, 

sgt1 Johnnie & sgt1 Pim (O&T-groep Z-Duitsland).  

 

In de voorbereiding werden de deelnemers gekleed 
door het KPU-bedrijf en ontvingen de cursisten een 

koudweer-pakket. Een zeer uitgebreid pakket met 

ondermeer; een slaapzak tot -30, goede onderkle-

ding en een goretex buitenlaag. In voorbereiding op 

de praktijkweek werd ook een theoriedag georgani-

seerd. Tijdens deze dag werd de beginsituatie vast-

gesteld en werden de grondbeginselen van koud-

weer-optreden gedoceerd.  

 

Op dag 1 van de praktijkweek stond het prepareren 

van het materiaal en de voorbereiding van de onder-

linge instructie op het programma. Op dag 2 werd 

dit in de praktijk gebracht. Lessen: bouwen van on-

derkomens, gebruik van de brander en het maken 

van voeding waren enkele onderwerpen waarin de 
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cursisten elkaar les gaven. Dag 3 tot en met 5 bestond uit het verblijven in koudweer-omstandigheden. De cur-

sisten moesten voor een langere periode - 60 uur - verblijven in het oefenterrein. Goed voor jezelf en elkaar zor-

gen is van essentieel belang om inzetbaar te blijven. Naast het verblijven, lag de focus op het geven van onder-

linge instructie met onderwerpen zoals: ZHKH met koudeletsels, gewonden afvoer, warmtepacking, verplaatsen 

door het terrein en het maken van (nood)onderkomens. 
 

De temperatuur lag de hele week tussen de -2 en -14. Gedisciplineerd werken is van essentieel belang, elk foutje 

wordt door moeder natuur keihard afgestraft. Een doorgaans strakblauwe lucht zorgde voor goede leeromstan-

digheden. De cursisten bleven gemotiveerd en trokken elkaar er doorheen. Samenwerken en doorzettingsvermo-

gen zijn essentieel om de opleiding succesvol af te ronden. CWI instructeur zijn brengt een hoop verantwoorde-

lijkheid met zich mee. Je niveau 1 zaken binnen koudweer-optreden moeten 100% in orde zijn. Als CWI instruc-

teur ben jij verantwoordelijk voor je groep. De  groep moet in koudweer-omstandigheden voor een langere perio-

de kunnen overleven. Daarnaast is de CWI de adviseur van de commandant in koudweer omstandigheden.  

 

Niet alle cursisten waren in staat om het niveau van Cold Weather Intermediate te halen. In totaal hebben 15 

leerlingen het niveau CWI gehaald (niveau 4). Zes leerlingen hebben laten zien wel zichzelf te kunnen verzorgen 

in koudweer omstandigheden. Instructeur worden in koudweer optreden was een stap te ver. Zij hebben de cur-

sus afgesloten met het diploma Cold weather basic field (niveau 3). Eén cursist moest om medische redenen de 

opleiding staken. 

 

Zowel de cursisten als het instructieteam mogen trots zijn op het behaalde resultaat. Fysiek en mentaal was het 
een pittige opleiding, die in de toekomst zeker een vervolg gaat krijgen. 
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Interview langlaufdocent Machiel Ittmann 

 

Het winterseizoen 2019-2020 is in aantocht. Weer 

lekker guur en koud en met een beetje geluk veel 

sneeuw in het vooruitzicht. Maar ook als die witte 

magie niet naar beneden valt, zal er door onze 

LO&Sportinstructeurs veel uren in winterse oefen-

gebieden doorgebracht worden. De bedrevenheid 

voor de langlauflatten is in de achter ons liggende 

winter bijgebracht door Machiel Ittmann, waarvan 

de redactie zich al maanden afvraagt of die zelf 

wel enige expertise in huis heeft.... Je leest het 

antwoord in dit winters georiënteerde interview. 

Interview met rolski docent Machiel Ittmann 

Door Paul Lindeboom   
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in appartementen complex met de NL selectie met 

o.a. Martin Breedijk, Nick Marijnissen, Richard van 

Diessen, Jan van de Marel en nog veel andere NL 

toppers. Veel geleerd die week en veel lol gehad. Ik 

was behoorlijk goed in de afdalingen en elke klim 
moest ik lossen uit een groep met vele grote namen 

zoals Christoph Mauch, Olivier Bernard en een aantal 

Belgen met Dirk van Gossum. Maar in de afdaling 

kon ik bij komen en er zelfs weer voorbij rijden. De 

Belgen vroegen na de wedstrijd aan de bondscoach 

wie die zotte Hollander was op die zwarte fiets die 

als een malloot daalde. Dat was ik en daar groeide ik 

wel van. 

 

Andere wedstrijd die me altijd zal bijblijven, en ook 

mijn enige titel bij de senioren, was het NK in Assen 

waar ik NL kampioen wintertriathlon werd. Tijdens 

het lopen had ik nog een kleine aanvaring met Rob 

Barel die vond dat ik hem teveel sneed tijdens inha-

len van andere deelnemers die we lapten. Hij duwde 

me zowat de sloot in. Gelukkig zijn Rob en ik daarna 
zeer goed met elkaar geworden en hebben we veel 

wedstrijden zelfs nog samen gedaan. Ik voelde me 

voor die wedstrijd toen we ernaar toe reden hele-

maal niet top. Ik zie tegen Irene, mijn vrouw, ‘keer 

maar om, het wordt niets’. Maar we waren al zo’n 

eind onderweg dat ze zei ‘je gaat het maar gewoon 

proberen’. Het bleek dat ik echt een topdag had, 

vooral op de fiets. Ik reed iedereen ondanks de har-

de wind helemaal weg. En had al zo’n voorsprong 

met het schaatsen dat het bijna niet meer fout kon 

gaan. Ik had het tijdens het schaatsen wel zwaar 

maar het lukte om NL kampioen te worden. 

 

En de derde wedstrijd waar ik goede herinneringen 

aan heb, is het NK in Almere in 1996 waar ik Rik 

onder andere versloeg. Samen met mijn maat Martin 
Breedijk hadden we er keihard voor getraind en we 

waren ontzettend goed in vorm. Uiteindelijk een top-

tijd van 8 uur 17 en een half uur van mijn PR af.  

 

Dat was een flinke verbetering. Uiteindelijk heb ik dit 

jaar weer Almere gedaan en het is me ook dit jaar 

gelukt om nog net onder de 9 uur te komen, 8:59. 

Ik weet niet wat knapper is maar op mijn 50ste deze 

tijd voelde als een overwinning. Elf keer in Almere 

gestart en elf keer onder de 9 uur.” 
 

 

Het winterseizoen 2019-2020 is in aantocht. Weer 

lekker guur en koud en met een beetje geluk veel 

sneeuw in het vooruitzicht. Maar ook als die witte 

magie niet naar beneden valt, zal er door onze 

LO&Sportinstructeurs veel uren in winterse oefenge-

bieden doorgebracht worden. De bedrevenheid voor 

de langlauflatten is in de achter ons liggende winter 

bijgebracht door Machiel Ittmann, waarvan de re-

dactie zich al maanden afvraagt of die zelf wel enige 

expertise in huis heeft... 

 

Machiel, ter introductie aan de LO&Sport-

organisatie leek het mij  leuk dat jij je drie 

meest in het oog springende prestaties ver-
meld en kort beschrijft. De keus zal best lastig 

worden met zo’n rijke en imposante sportcarri-

ère, waarin je zelfs onze topper Rik van Trigt 

een keer verslagen hebt in een onderling duel. 

 

“Inderdaad een moeilijke keuze, ik heb ondertussen 

in mijn carrière zoveel wedstrijden gedaan. Maar ik 

denk dat de 19e plek op het WK in Nice wel een van 

mijn betere wedstrijden was. Ik denk met veel ge-

noegen terug aan die tijd. We zaten een hele week 
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Flink wat sportinstructeurs kennen jou van de langlauf- en ski-bijscholing. Hoe ben jij als duursporter 

met deze winteractiviteiten bedreven geraakt, waarbij het schaatsen je ook nog eens goed afgaat, en 

dan ook nog eens op een niveau dat je de wereldtop hebt weten te bereiken in wintertriathlons? 

 

“Tijdens mijn studie op de ALO in Amsterdam ben ik in aanraking gekomen met langlaufen. Er werden op de ALO 

altijd verschillende projectweken georganiseerd en 1 daarvan was op de Weissensee, met schaatsen en langlau-

fen, georganiseerd door Axel Koenders. Daar heb ik de beginselen geleerd van Marianne Vlasveld. Daarna ben ik 

het langlauf wereldje ingerold en werd ik bondscoach rolskiën onder Sidney Teeling die de coördinator was bij de 
NskiV. Ik heb toen, en momenteel nog elke winter, veel in de sneeuw gestaan. Dat heeft samen met rolskiën 

ontzettend geholpen om de top in NL met langlaufen te halen.  

 

Samen met Marianne heb ik een aantal jaar de World cups en Europa cups afgewerkt in de wintertriathlon, dat is 

met de onderdelen lopen, mountainbiken en langlaufen. Daar best mooie resultaten weten te halen maar om de 

echte top te halen kwam ik tekort. Deze drie sporten beheersen de top langlaufers ook en het schaatsen waar wij 

NL goed in zijn zat er niet in. Dus wintertriathlon met de onderdelen lopen, schaatsen en langlaufen ligt mij veel 

beter.” 

 

Ik neem aan dat je vaker scholing geeft op het gebied van langlaufen en skiën. Wat is je opgevallen 

aan de trainingen/scholingen aan onze LO&Sportinstructeurs? (Ik denk dan aan leervermogen, aan-

vangsniveau, behendigheid, etc.) 

 

“Het grote verschil tussen Defensie en de instructeurs cursussen die ik voor de NSkiV in dienst van Vasa Sport 

geef is dat ik bij Defensie te maken heb met Ciossers en ALO’ers. De cursus voor de burgers is juist heel erg ge-

richt op het lesgeven en methodiek en didactiek. Bij Defensie is het juist gericht op eigen vaardigheid en metho-
diek. Lesgeven kunnen ze al en dat scheelt wel een hele hoop. Het is vooral ‘anders’ omdat de burger echt over 

een bepaalde vaardigheid moet beschikken voordat hij de cursus mag doen. Gelukkig zijn de instructeurs van 

Defensie nog jong en pikken ze het razendsnel op. Super gemotiveerd leren ze heel snel en ze zijn niet moe te 

krijgen. Ik jaag ze de hele Vlasakkers over en in een middag rollen we zo met instructie al 15 km. Dat is echt al 

een pittige afstand op de rolski’s met alle heuveltjes waar ik ze op- en afjaag.” 
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Je hebt podiumplaatsen bereikt op Nederlandse kampioenschappen op de Lange Afstand Triathlon, 

Langlaufen Klassiek, Langlaufen combi-sprint, Langlaufen marathon en de wintertriathlon. Welke tak 

van sport heeft jouw meeste voorkeur? 

 

“De afwisseling is juist zo mooi. Als ik de zomer heb gehad, kijk ik weer uit naar de winter en andersom. Qua 
sport vind ik langlaufen de mooiste sport. En dan hebben de marathon’s mijn voorkeur maar ook daarin geldt 

voor mij dat ik die korte NK wedstrijden ook heel gaaf vind om te doen. Triathlon is echt in de zomer mijn sport, 

de compleetheid die je moet hebben om in 3 onderdelen alles er uit te halen. Mountainbiken is ook een fantasti-

sche sport. In de zomer begeleid ik mountainbike reizen voor Vasa Sport, die zijn ook erg gaaf om te doen. We 

rijden over hele technische trails die echt een uitdaging zijn om fietsend beneden te komen.” 

 

Je hebt dit jaar een bijzonder sportjaar afgewerkt. Verder wil ik daar maar niets over vragen, want 

brand maar los over het wat, waarom en wanneer. 

 

“Dit jaar, omdat ik 50 werd, had ik bedacht om alle NK’s van de Nederlandse Triathlon Bond mee te doen in mijn 

klasse. In totaal heb ik 10 NK’s meegedaan waarin van 9 een agegroup klassement werd opgemaakt, dat begon 

al met het NK wintertriathlon daarna de RBR’s op racefiets en mountainbike en de NK’s 1/8, 1/4, 1/2 en de hele 

Triathlon van Almere. Het is gelukt om op elk NK op het podium te komen en dat resulteerde in 6x goud, 1x zil-

ver en 2x brons. Ik heb ook nog brons gehaald op het EK 1/4 in Weert en goud op het EK hele Triathlon in Alme-

re. Kortom, echt een topjaar!” 
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Bestuurfunctie  

Stichting Vrienden Dienstvak LO&Sport 

  

Meine de Boer in vriendenbestuur 
 

Léonie van Lamsweerde heeft vanuit de stichting Vrienden van het dienstvak LO&Sport,  

vanwege het aftreden van Wil Maaswinkel, een zoektocht opgestart naar ‘vers bloed’  
onder de veteranen voor het vervullen van de functie van bestuurslid.  

Na wat omzwervingen kwam Leonie bij Meine de Boer terecht,  
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Daarom moest ik er wel even over nadenken, het 

geeft niet veel verplichtingen dus kost gelukkig niet 
veel tijd. Ze wilden graag een "veteraan" en ik ben 

vanaf het begin van de oprichting altijd erg betrok-

ken geweest bij de stichting, met name bij de Golf-

dag die ik ook een keer heb georganiseerd. 

 

Naast al die zaken heb ik ook nog tijd om eenmaal 

per week lekker op de golfbaan een "rondje" te lo-

pen.” 

Léonie van Lamsweerde heeft vanuit de stich-

ting Vrienden van het dienstvak LO&Sport, 
vanwege het aftreden van Wil Maaswinkel en 

Johan Bouman, een zoektocht opgestart naar 

‘vers bloed’ onder de veteranen voor het ver-

vullen van de functie van bestuurslid. Na wat 

omzwervingen kwam Leonie bij Meine de Boer 

terecht, die graag een reactie geeft over zijn 

bereidwillige toetreding. 

 

Meine: “Ja, ik moest er eerst wel even over naden-

ken. Ik zit niet stil nadat ik met FLO ben gegaan in 

2016. Ik werk twee dagen als koerier voor Brezan 

Automaterialen. Ben inmiddels 2 1/2 jaar als docent 

Arbitrage verbonden aan de KNVB Academie en geef 

gemiddeld 3 cursussen op Arbitrage gebied (per half 

jaar, in de avonduren). Daarnaast geef ik als docent 

ook regelmatig verplichte themabijeenkomsten voor 
KNVB scheidsrechters en scheidsrechters die in het 

talententraject amateur- of betaald voetbal zitten. 

Op zaterdag fluit ik zelf nog actief in de 1e en 2e 

klasse en begeleid ik jonge beginnende scheidsrech-

ters. Ook heb ik een pupil uit het talententprogram-

ma van het amateur voetbal onder mijn hoede die ik 

begeleid & coach. 

 

Vervolg Bestuurfunctie  

Stichting Vrienden Dienstvak LO&Sport 
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Bevordering en afscheid personeel LO&Sportgroep JPK 

  

Afgelopen woensdag 28 augustus is Robert Meijer bevordert tot ad-

judant. Een feestelijke gebeurtenis bijgewoond door meerdere 

collega’s en zijn vrouw. Op verzoek van Robert werd de bevordering 
gedaan door de C-LO&Sportgroep en H-JKCMOX (CZSK), Robert zijn 

huidige commandant en zijn toekomstig commandant. 

 

28 augustus stond ook in het teken van afscheid van twee collega’s. 

Adjudant Robert Meijer gaat, zoals eerder vermeld, naar het JKCMOX 

en dhr Maik Timmer gaat defensie verlaten voor een baan in het on-

derwijs. Twee collega’s die om verschillende redenen zeker gemist 

gaan worden op de LO&Sportgroep. Robert vooral om zijn enorme 

expertise op het gebied van werken op hoogte en het optreden in 

extreem koude omstandigheden, maar ook om zijn Happy Days oog-

merk! Maik een aanpakker en sfeermaker waarvoor niks teveel was. 

Dat niet alleen ‘een goede burger een hamburger is’ heeft Maik  ons 

zeker laten zien! 

  

Wij wensen Robert en Maik veel succes op hun nieuwe werkplekken. 

Uitreiking bronzen medaille 

Uitreiking bronzen medaille 

aan sgt van der Zee 

 

Op 17 september heeft de 

sgt Patrick van der Zee zijn 
bronzen medaille mogen 

ontvangen. De majoor Mi-

chel Ham heeft de medaille 

uitgereikt, nadat de SA Jan 

Welling het Koninklijk Be-

sluit had voorgelezen. Na 

deze officiële plechtigheid 

is deze happening voort 

gezet, onder het genot het 

wel bekende ‘hapje en 

drankje’, met de LO&Sport-

groep JWF en een aantal 

genodigden. 
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Goud voor aooi Tielemans 
Tijdens een gezellig samenzijn is aooi Ronald Tiele-

mans onlangs onderscheiden met de Gouden medaille 

voor langdurige en trouwe dienst. 

 

In het bijzijn van zijn partner, kinderen en kleinkind werd hij 
door C-LO&Sportorganisatie in het zonnetje gezet voor een 

prachtige loopbaan in de LO&Sportorganisatie en een aantal 

jaren op het ECOD. Zijn drive om collega's te ondersteunen 

in hun ontwikkeling en de LO&Sportorganisatie in haar ver-

dere professionalisering kwamen hierbij naar voren. 

 

In zijn dankwoord verwoorde aooi Tielemans zijn dank voor 

de ondersteuning door het thuisfront en collega's voor de 

fijne 36 jaar. 

 

Het geheel werd afgesloten met een prima rijstbuffet. 

Sgt Stevens teruggekeerd 

Zondagavond 22 september 2019 is sgt Stevens (LO& GMK) teruggekeerd van zijn uitzending naar 

Mazar e Shariff. Hij heeft daar de functie van pass officer vervuld.  

 

Daarnaast is hij druk geweest met LO&Sport gerelateerde onderwerpen. U heeft onlangs hier kunnen lezen dat 

hij hiervoor door de Commandant daar is beloond. 
 

Met enige vertraging kon hij zijn partner en (tweeling) broer weer in de armen sluiten. 

 

Namens de LO&Sportorganisatie waren kap Godaer (C-LO&Sportgroep GMK) en de SA aanwezig. 

 

Na zijn verlof zal sgt Stevens zijn werkzaamheden voor de LO&S GMK afronden en zal hij het team van de 

LO&Sportgroep GHK gaan versterken. 



Pagina 69            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg LO&Sport kort 

Afscheid smi Gerwin Bregman 

Op donderdag 18 juli heeft Gerwin afscheid 

genomen van de LO&Sportorganisatie.  

 

In aanwezigheid van dierbare collega’s binnen en 

buiten de LO&Sportorganisatie kreeg Gerwin een 
waardig afscheid. Hij gaat per 1 augustus werken 

als STOO OPZ bij 11 Genie BAT. Tijdens deze func-

tie vervolgt hij zijn studie HRM waarbij hij praktijk-

ervaring op kan doen op de werkplek. 

 

Gerwin is 20 jaar werkzaam geweest bij de 

LO&Sportorganisatie en heeft zich in deze periode 

veelzijdig ontwikkeld. Daarnaast is Gerwin drie 

maal op uitzending geweest in de functie van 

LO&Sportinstructeur.  

 

De LO&Sportgroep GHK gaat een waardig specialist 

en vakman loslaten, desondanks wensen wij hem 

heel veel succes in zijn nieuwe functie! 

Bronzen medaille sgt Koster 

Sgt Koster is gisteren onderschei-

den met de bronzen medaille voor 

langdurige eerlijke en trouwe 

dienst.  

 
Sgt Koster werd in het zonnetje gezet 

in het toeziend oog van een kleine dele-

gatie van de LO&Sportgroep LTK en zijn 

vrouw en kind.  

 

Zowel de stafadjudant als de regiocom-

mandant waren betrokken bij het for-

mele gedeelte, daarna hebben we afge-

sloten met een receptie op de 

LO&Sportgroep. 

  

Wij wensen de sgt Koster veel plezier 

en succes op zijn nieuwe functie op de 

JWF! 
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Daar staan we dan, zeven sportinstructeurs klaar voor de Herres Hoch Gebirgte Specialist Sommer. 

Vertaald in het Nederlands als Militair hooggebergte specialist Zomer: vijf weken in Oostenrijk met 

als doel om zelfstandig groepen te kunnen leiden in hooggebergten en over gletsjers. Patrick Anto-

nissen, Martin Berendse, Sietse Jonkers, Rob Manders, Tom van den Zanden, Daniel Lamain en Mar-

cel van Panhuis. Allemaal staan we te poppelen om met deze kans en uitdaging te beginnen. Na een 

goede voorbereiding met Joop Groen in de Harz hebben we goede moed en genoeg zelfvertrouwen. 
 

Na een kleine introductie over de eisen en verwachtingen zijn we snel gestart met een 10-daagse rots periode 

in het Loferer en Leogang Steinberge. Multipitch voor- en naklimmen, gebruik maken van solide en non solide 

punten (zoals nutsen en friends), gidsen, navigeren, standplaatsbouwen en reddingstechnieken zijn de onder-

werpen. Iedereen moet minimaal 7 pitches geleid hebben in het klimmen. Niveau 3+/4. Lange dagen op de 

wand met vele hoogtemeters en toch vaak redelijk moeilijke passages. Van ons wordt verwacht dat wij na deze 

cursus groepen over moeilijke passages kunnen gidsen dus elk moment wordt aangegrepen om te trainen. 

 

Aan het eind van deze periode werd de 10-daagse afgesloten met een examen. Het examen bestond uit meer-

dere lengtes abseilen, iemand aflaten op touw en deze verlengen tijdens het aflaten en standplaatsbouwen. 

Allen scoorden we een voldoende dus door naar de ‘warfare fase’ in week 3. Dit hield niets meer in dan hetzelf-

de doen maar dan met uitrusting, de focus werd meer gelegd op het bouwen van een klettersteig en opereren 

in de bergen. 

 

Aan het einde van de week wederom een examen in het bouwen van een Seilgelande oftewel klettersteig, hier-

bij gebruik maken van pitons en rotsen en bomen. Wederom allemaal geslaagd en dus door naar aankomende 
week de gletsjer van de Gross Glockner (hoogste berg van Oostenrijk). 

 

Tot zover onze ervaringen, groeten uit Oostenrijk 

Saalfelden, Oostenrijk 
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Sgt1 Rolf van Kreij geslaagd 

Afgelopen donderdag 7 novem-

ber is de sgt1 Rolf van Kreij ge-

slaagd voor zijn sgt1 test. 

Hij is zowel fysiek als mentaal fy-

siek flink uitgedaagd om te bewij-

zen dat hij klaar is voor deze vol-

gende stap.  

Al met al een geslaagde dag en 

natuurlijk afgesloten met de bevor-

dering en een borrel.  

Namens LO&Sportgroep LTK gefeli-

citeerd! 

Jan Maree vertrokken naar Bagdad 

Afgelopen vrijdag 27 september werd Jan naar Schiphol begeleid door Hein van der 

Made, die Jan's functie als H-OTK zal gaan waarnemen, en Pieter van der Peet. Jan 

gaat t/m 07 april naar Bagdad en daar de functie van LNO KTCC bekleden. De afkor-

ting van KTCC staat voor the Kurdistan Training Coordination Centre, een multinationa-

le militaire organisatie die verantwoordelijk is voor de training van Peshmerga en 'the 
Northern Iraq Security Forces' met trainingslokaties in Erbil, Atrush, Menila and Sulay-

maniyah. De hoofdtaak van het KTCC is 'to provide demand-driven, flexible and 

adaptive training capabilities in preparation for military operations against ISIS'. 
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Viertal afscheid op LO&Sportgroep GHK 

Op 20 en 26 september heeft de LO&Sportgroep GHK een viertal keer afscheid geno-

men van collega’s met uiteenlopende redenen. Wij gaan hun vakgebied zeer missen. 

Allereerst namen Alwin Hendriksen en Meindert Nentjes afscheid vanwege een baan 

buiten defensie. Alwin gaat werken op het voortgezet onderwijs in Winterswijk en 
Meindert gaat de opleiding volgen tot ambulance chauffeur. Hendrik (SGT) Wibbelink 

gaat over naar LO&Sportgroep OK en Quint Steegstra (Kpl1) start op 7 oktober aan 

de KMS. Wij wensen jullie heel veel succes in de toekomst! 
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C-LO&Sportregio Zuid-Nederland verrast 

 
Tijdens de laatste regiovergadering van de 
LO&Sportregio Zuid-Nederland, gehouden in 
de Traditiezaal van geb. Y, verraste C-
LO&Sportorganisatie majoor Francke (één van 
zijn ondercommandanten) met een functione-
ringsgratificatie. 
 
Lkol Velders sprak in de motivering over de uitste-
kende wijze van leiding gegeven aan de 
LO&Sportregio waarbij het personeel op respectvol-
le, maar duidelijke wijze wordt aangestuurd. Hierbij 
houdt majoor Francke de visie van de C-
LO&Sportorganisatie altijd voor ogen en geeft blijk 
van uitstekende personeelszorg waarbij zijn pretti-
ge wijze van communiceren zorg draagt voor duide-
lijkheid met een prettige ondertoon. “U bent proac-
tief, zowel resultaat- als mensgericht, en heeft een 
sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel”, al-
dus C-LO&Sportorganisatie. 
 
Naast zijn werkzaamheden als Regiocommandant 
schuwde majoor Francke extra taken en werkzaam-
heden niet. Hij heeft zich ingezet binnen de project-
organisatie reorganisatie, de schrijfgroep OPLAN 
LO&Sport-organisatie en heeft tijdelijk de Comman-
dant LO&Sportregio Noord waargenomen. 
 
“U heeft hierbij laten zien in korte tijd veel com-
plexe informatie te kunnen verwerken en vertalen 
naar, voor anderen, bruikbare en hanteerbare infor-
matie. U heeft daarnaast een fijn gevoel voor de rol 
en setting waarbinnen u werkt. Hierdoor creëert u 
op verschillende niveaus veel begrip en draagvlak 
voor uw handelen en de adviezen die u levert”. 
 
“U bent een voorbeeld voor uw personeel en een 
steun voor mij als C-LO&Sportorganisatie”. 
 
Met deze woorden sloot lkol Velders de motivering 
van de functioneringsgratificatie af. Aan het applaus 
te horen onderschreven de Cdt’n LO&Sportgroepen 
Regio Zuid-Nederland deze waardering. 
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Samenwerking LO&Sport / TGTF / DGI 

Al sinds jaar en dag werken TGTF en de LO&Sportorganisatie KL nauw samen, met als doel 
militairen en eenheden op het gewenste fysieke en mentale niveau te krijgen en te houden. 
 
LO&Sport doet dit middels het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van fysieke en mentale oplei-
dings- en trainingsplannen. TGTF zorgt (o.a.) voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze 
programma’s en monitort de effecten ervan middels Fieldlabs. 
 
Ook wordt intensief samengewerkt op het gebied van het weer inzetbaar krijgen van militairen die 
ziek of geblesseerd zijn geweest. 
 
Sinds enige tijd is er een nieuwe speler op dit vlak: DGI. Duurzaam Gezond Inzetbaar. Een project op 
basis van de regieagenda ‘goed werkgeverschap’. Dit (groeiende) team richt zich, via de vier focusge-
bieden: goede slaap, goede voeding, goede beweging en mentale kracht op het duurzaam gezond 
krijgen/houden van militairen. Tijdens, maar ook na hun ‘militaire leven’. 
 
Een effect van DGI is het instromen van 17 leefstijlcoaches op de LO&Sportgroepen, begin 2020. 
 
Op woensdag 11 december 2019 waren de Management Teams (MT) van deze drie organisaties bij-
een om bovenstaande aan elkaar te presenteren en om vervolgens te kijken waar koppelvlakken lig-
gen. 
 
Niet onverwacht bleek dat de drie spelers allemaal aan het zelfde paard trekken: allen beogen een 
bijdrage aan de gevechtskracht CLAS te leveren door het bevorderen van de gezondheid, fitheid en 
weerbaarheid van militairen. 
 
De belangrijkste koppelvlakken liggen op het gebied van het creëren van eenheid van opvatting en 
‘unity of voice’: allemaal dezelfde boodschap uitzenden. Voor alle deelnemers was ook het eigenaar-
schap voor het duurzaam gezond blijven duidelijk: dit ligt vooral bij de militair zelf, waarbij ook zijn/
haar commandant een (belangrijke) rol heeft. Denk hierbij aan het faciliteren van de mogelijkheid om 
te trainen en de balans tussen werk – privé. 
 
Een ander punt waar de drie organisaties elkaar prima vonden, was het punt van informatiemanage-
ment en communicatie. Hoe kunnen we hetgeen we voor ogen hebben en doen, zo goed mogelijk aan 
de man brengen en zichtbaar maken. Door succesverhalen met elkaar te delen zullen collega’s die dit 
nodig hebben de weg weten te vinden, om de regie over hun eigen gezondheid en welzijn in handen 
te nemen. 
 
LO&Sport, DGI en TGTF kunnen daarbij een belangrijke begeleidende rol spelen waarbij de richting is 
van wetenschap naar praktijk en van curatief naar preventief. 
 
De commandanten van de drie organisaties (kol (bd) Van der Sar (Wnd H-TGTF), lkol De Boer (C-
DGI) en lkol Velders (C-LO&Sportorganisatie KL)) spraken de sterke wil uit om de samenwerking de 
komende tijd nog verder te intensiveren door elkaars expertise te delen, elkaars rollen te (leren) ken-
nen en het eigenaarschap te benadrukken. De wil hierbij is om elkaar nog sterker te maken, in het 
besef dat er iets vernieuwends gestart is waarbij niet alles te voorspellen is en soms met een pio-
niersgeest moet worden gedacht. Ook op dit gebied wordt van het leiderschap het één en ander ver-
wacht. 
 
Een aantal uitwerkingen van deze samenwerking zijn al gestart. Voor maart 2020 is een afspraak ge-
maakt om weer bijeen te komen om te bespreken hoe de zaken dan lopen en dit vruchtbare overleg 
een vervolg te geven. 
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Bevordering John de Graaf 

Bevordering John de Graaf 

 

Op 23 januari 2020 vond op de 

LO&Sportgroep BHK de bevorde-

ring van SM John de Graaf plaats. 

Onder toeziend oog van de sport-

groep BHK en een delegatie van 

zijn nieuwe werklocatie GMK, 

kreeg John zijn adjudantstrepen. 

Hierbij verzorgde de kap van 

Lamsweerde samen met de regio 

commandant maj Ham de daad-

werkelijke bevordering. Namens 

de LO&Sportgroep BHK wens ik 

aooi de Graaf veel succes in zijn 

nieuwe functie als adjudant O&T. 

Kwalificatie ‘Opleider’ 

“Op dinsdag 5 november heeft Sgt 

(Gerbram) Threels de kwalificatie 

‘Opleider’ behaald.  

 

Het hierbij behorende “kroontje” werd 

samen door zijn PLM’er Sgt1 (Chiel) 

Bakker en TLNT (Maarten) Groot, 

goed natgemaakt!” 
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MZV tijdens de VTO LO&Sportinstructeur 

Op vrijdag 24 januari 2020 hebben de VTO Leerlingen LO&Sportinstructeur hun 

laatste Proeve van Bekwaamheid ondergaan om de startkwalificatie instructeur 

Vechtsportgericht te halen voor het oefengebied MZV. Alle 25 zijn geslaagd (5 

CLSK en 20 CLAS). 

 

De VTO leerlingen zijn in oktober 2019 gestart met hun opleiding. De lessen MZV zijn door 

de Kerninstructeurs in opleiding ( SGT 1 Dennis Brood, SGT 1 Joery Stoop en 

SGT 1 Sietse Jonkers) verzorgd. 

 

De Kerninstructeurs in opleiding sluiten alle drie hun eerste BPS van hun opleiding positief 

af. Deze BPS staat in het teken van het opleiden van instructeurs Vechtsportgericht. 

Zij gaan in de komende opleiding I MZV hun BPS 2 en 3 uitvoeren om hun startkwalificatie 

te halen. 

 

De LO&Sportschool is trots op de resultaten die zijn gehaald. 

(SGT Laporte is ook geslaagd / staat niet op de foto) 
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Onderscheiden met de zilveren medaille  

19 november was het feest op de 

LO&Sportgroep JPK. 

 

Sm Rico Lamers werd onderscheiden 
met de zilveren medaille en sgt1 Rogier 

Wezeman met de bronzen medaille. Dit 

voor hun langdurige eerlijke en trouwe 

dienst. In het bijzijn van de directe 

collega’s, partners en kinderen kregen 

ze de medaille opgespeld. De stad adju-

dant en C-regio Noord gaven uitvoering 

aan de ceremonie. 

 

De ceremonie werd afgesloten met een 

heerlijke maaltijd in de ‘Natte Otter’. 

Kwaliteitsbewaker MZV 

Met ingang van 1 januari 2020 is Johan 

Sanders begonnen als Kwaliteitsbewaker 

MZV en tegelijk bevorderd tot Eerste  

Luitenent  
 

De bevordering vond plaats tijdens de opening 

van het nieuwe jaar door Commandant 

LO&Sport Regio Zuid Maj Robin Francke en 

Hoofd Expertisecentrum Maj Hein van der Ma-

de. Johan volgt Kap Jeroen Kuiper op die als 

Stafofficier Uitvoering Junior bij Staf OTCO zijn 

loopbaan vervolgt. De LO&Sportorganisatie fe-

liciteert Johan met zijn promotie en wenst hem 

veel plezier en succes in de komende functie. 
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Bevorderingen en wisseling 

Bevorderingen en wisseling  
van de wacht 

 
Op dinsdag 10 December is Koen Kusters 

bevorderd naar Eerste Luitenant. Deze be-
vordering was leuk aangekleed met een 
tintje van de genie. Echter betekent dit 

wel het einde op de Prinses Margriet Ka-
zerne en zal hij door gaan naar de staf in 
Amersfoort. Koen: Ik heb veel geleerd op 
mijn eerste functie en heb een hele goede 

tijd gehad met de sportgroep en de een-
heden, Dank! 
 
 

De opvolgster van Koen, TLNT Lieske Dek-
kers, mocht vrijdag 13 December haar di-
ploma in ontvangst nemen in Amersfoort 
onder het oog van familie & diverse 

collega’s. In deze diploma uitreiking wer-
den verschillende woorden gericht naar 
Lieske, zoals haar werklust, enthousiasme 
& inzet. Lieske: Ik heb heel veel zin om na 

anderhalf jaar opleiding weer terug te zijn 
bij de sport en te mogen starten op de 
PMK! 
 

 
Maandag 16 December werd op traditione-
le wijze het commando van de sportgroep 
PMK overgedragen aan Lieske. Lieske zal 

de komende twee jaar gaan richten, in-
richten & verrichten op de sportgroep. 
Lieske, heel veel succes op de Prinses 
Margriet Kazerne en vooral veel plezier! 
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Opening van de Fearless Falcon CrossFit box 

Afgelopen jaar is tijdens een BOOST sessie op de Oranjekazerne het 

signaal gekomen dat er behoefte is aan activiteiten in de avonduren. 

 

Vanuit deze behoefte is het platform Falcon Games opgericht (Melvin 

was hierin de initiatiefnemer, red.) welke door C-11X 
(Brigadegeneraal Ron Smits) wordt ondersteund. Het idee achter de 

Falcon Games is dat de initiatieven vanuit de kazernepopulatie wor-

den gebundeld. 

 

Een van de succesvolle initiatieven is de Fearless Falcon CrossFit box. 

De kpl1 Seref heeft het idee geïnitieerd om een militaire CrossFit box 

op te richten. 

 

Resultaat is dat de 11e Luchtmobiele Brigade de eerste officiële mili-

taire CrossFit box van de Benelux heeft en de 3e in Europa (naast En-

geland en Duitsland). 

 

De lessen zijn al een jaar in volle gang maar op 29 augustus zal de 

Fearless Falcon CrossFit box worden geopend met een wedstrijd, 

waarbij partners van CrossFit Nederland zijn uitgenodigd. 

 
Het krijgen van de officiële licentie is nog een hele klus geweest. Je moet een aanvraag indienen, een essay 

schrijven met daarin je motivaties, en deze opsturen naar het ‘headquarter’ van Crossfit in de VS. (Crossfit NL is 

bij de licentieverstrekking niet betrokken geweest, maar komt volgende week wel kijken bij de opening.) 

Er zitten behoorlijk wat eisen aan vast: de belangrijkste is dat je officieel gediplomeerde trainers moet hebben – 

de LO&Sportgroep Oranjekazerne heeft 2 sportinstructeurs en 5 manschappen bij de brigade die minimaal Level 

1 trainer zijn. 

 

Omdat we een non-profit organisatie zijn en geen openstelling doen voor civiele crossfitters, hoeven we geen 

licentiekosten af te dragen. De oude sporthal (gebouw S) is voor het Crossfit ingericht en daar zouden we, naast 

het organiseren van wedstrijden (OMK??), in de toekomst ook trainers mogen opleiden. 

 

Een uitgebreid artikel is te lezen in de Defensiekrant die vandaag uitkomt en hier gepubliceerd gaat worden. 

Sportinstructeurs zijn voor komende donderdag van harte uitgenodigd om komende donderdag te komen kijken. 

 

Melvin Laport 
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Wissel van de wacht in Litouwen 

In alle vroegte werd maandag Jeffrey Böckling uitgezwaaid om  

voor zes maanden in Litouwen zijn eigen A-batterij te ondersteunen. 

Zilveren medaille 

Op 29 januari 2020 heeft de Smi Sander Flier zijn zilveren 

medaille voor 24 jaar eerlijke en trouwe dienst ontvan-

gen. 

 

In het bijzijn van familie , vrienden en diverse (oud)  collega's 
werd op de binnenplaats van de KMA de medaille opgespeld 

door Maj Hein vd Made. 

 

Na een mooie en indrukwekkende speech van de maj vd Ma-

de ,  waarbij ook Sander zijn vrouw in het zonnetje werd gezet , 

is er nog een gezellige receptie gehouden in de Bolognazaal. 
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LO&Sportorganisatie gaat samenwerking aan met Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) 

 

Vandaag hebben C-LO&Sportorganisatie KL, lkol Jeroen Velders Bc. EMSD en de directeur van AISS (Amsterdam 

Institute of Sport Science), prof. dr. Cees Vervoorn, een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. 

 

AISS is een samenwerkingsverband van verschillende universiteiten en hogescholen in de omgeving van Amster-

dam. AISS richt zich vooral op praktijkrelevant onderzoek naar prestatieverbetering, bewegen en gezondheid. 

Het onderzoek vindt overwegend plaats in zogenaamde field labs. Dit zijn fysieke locaties in ‘het veld’ met unieke 

test- en meetfaciliteiten waar top- en amateursporters, maar ook patiënten ter plekke onderzocht en geadviseerd 

worden. 
 

Met het ondertekenen van de intentieverklaring slaan de LO&Sportorganisatie en AISS de handen ineen om de 

fysieke fitheid en mentale weerbaarheid te vergroten om zo de KL militair gezond en inzetbaar te krijgen en te 

houden. 

 

In de praktijk betekent dit dat studenten van hogescholen op basis van een onderzoeksvraag vanuit de 

LO&Sportorganisatie praktijkonderzoek zullen doen om tot aanbevelingen te komen. Daarnaast zullen we veel 

kennis uitwisselen, onder andere op het gebied van blessurepreventie en presteren onder druk. 

Voor meer info over AISS, kijk op: www.aiss.nl (internet) 

Samenwerking Institute of Sport Science 
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Vervolg LO&Sport kort 

Winnaar van het Tourspel 

Wie wint uiteindelijk het tourspel 2019? 

 

De LO&Sportgroep RVS is tóch de winnaar van het Tourspel 

2019 geworden. De organisatie heeft zijn eigen regel - je 

strijdt mee voor de wisselbokaal met minimaal 3 leden van je 
sportgroep - na gekscherend maar terecht commentaar nog 

eens onder de loep genomen en begreep bij ander inzien hoe 

er toe gekomen was om drie solisten bijeen te voegen. Noem 

het maar de LO&Sport VAR of een interne interne controle die 

laat tot inkeer gekomen is.  

 

Kortom: Davy Heesakkers (foto), Richard Sorée en Rick van 

Geffen komt de eer toe de eerste sportgroep in successie te 

zijn die tweemaal achtereen de wisselbokaal wint. 

Fysieke bijscholing 

Op 17 september hebben collega’s van de LO&Sportgroepen BHK, DUMO, GMK, RVS en KHK deelgenomen aan de 

fysieke bijscholing.  

 

Deze fysieke bijscholing is, naast het doorlopen van de e-learning en het volgen van de webinar, het laatste on-

derdeel van het scholingstraject voor het DTCS. Tijdens deze dag olv Jelle Scherrenberg van Technogym zijn de 
deelnemers in de praktijk aan de slag gegaan met onder andere het aanmaken van militairen in het online plat-

form, het toewijzen van trainingsprogramma’s en het uitvoeren van groepslessen met behulp van het Mobile 

Work Station. Dit is een verrijdbare kar met inlogzuil en beamer en ruimte voor een muziekinstallatie. Deelne-

mers aan een groepsles zien bijv hun HF op de wand geprojecteerd. Maar ook de uitvoering van de oefening kan 

worden geprojecteerd op de wand. 

 

Vanaf 1 maart 2020 hopen we dat alle LO&Sportgroepen zijn uitgerust met de aanvullende hardware van Tech-

nogym, een goede WiFi verbinding hebben en dat het Defensie specifieke online platform in de lucht is. Dan kan 

het DTCS gaan draaien zoals de bedoeling is. Het zou helemaal af zijn als tegen die tijd ook de Defensie Smart 

Watch wordt uitgerold. 
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Vervolg LO&Sport kort 

CLAS Bokaal 

Donderdag 17 oktober is het OMK Cross esta-

fette georganiseerd. Dit evenement is traditie-

getrouw ook de afsluiting van de KL-

Sportcompetitie. 
 

In deze competitie kruist men de degens als een-

heid op sportief vlak met elkaar. Met als mogelijke 

beloning de “cup met de grote oren”. Binnen de 

Landmacht bekend als de CLAS Bokaal. 

 

De terechte winnaars van 2019 (KMA bij de dames 

en 44 Painfbat bij de heren) kregen uit handen van 

Pc-LAS de generaal- majoor Jeulink de “bokaal uit-

gereikt. 

 

De sportkalender 2020 staat inmiddels in de stei-

gers en zal medio november gepubliceerd worden. 

(www.sportcommissie.nl). Een mooi moment voor 

de eenheden om alle sportmomenten in te plannen 

en de strijd aan te gaan in 2020. 



Pagina 84            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 
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Terugkeer Compagnie in de West 

Op 28 oktober 2019 is sgt D-J Heidstra teruggekeerd van zijn inzet voor de Compagnie in de West, waar hij de 

B-Cie van het 13e Infbat RSPB heeft ondersteund. 

 

Rond half acht landde de KL736 en werd Dirk-Jan verwelkomd door collega’s van de LO&Sportgroep uit Assen en 

de SA van de LO&Sportorganisatie. 

 

Naar eigen zeggen van de sgt Heidstra was het een leerzame en mooie inzet in de West. 
 

Na zijn verlof gaat de sgt Heidstra zijn ervaringen inzetten bij de werkzaamheden op de LO&Sportgroep. 

40 Jarig Jubileum 

Op de sportgroep Strijpse Kampen is af-

gelopen donderdag 6 februari jl. in het 

bijzijn van zijn vrouw, het 40 jarig jubile-

um van onze burger medewerker Hans 

Sengers gevierd. 
 

Door de regio commandant Robin Francke 

werden enkele persoonlijke woorden tot hem 

gericht. 

Na zijn diensttijd is Hans is al 40 jaar werk-

zaam binnen defensie. 

 

Hij heeft lang als kok gewerkt op de Nassau 

Dietz Kazerne te Budel, daarna is hij werk-

zaam geweest op de KMS te Weert, onder an-

dere op de repro. De laatste 13 jaar is Hans 

werkzaam binnen onze LO&Sportorganisatie. 
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Vervolg LO&Sport kort 

Brons op bijzondere plek 

Soms kruisen processen zich zodanig dat bijzondere 

gebeurtenissen ontstaan. Zo’n bijzondere gebeurtenis 

vond plaats op donderdag 6 februari jl. 

 

Terwijl onze oud collega sgt1 Martin Super (inmiddels sgt1 
bd) bezig was afscheid te nemen van de 

LO&Sportorganisatie kwam bij de SA zijn bescheiden binnen 

voor 12 jaar langdurige, eerlijk een trouwe dienst. 

 

Het  lukte niet meer deze onderscheiding uit te reiken voor-

dat Martin begon aan zijn nieuwe baan bij de Dienst Justitië-

le Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

Om toch recht te doen aan de 12 twaalf jaar die Martin zich 

heeft ingezet voor de KL in het algemeen en de 

LO&Sportorganisatie in het bijzonder vond de uitreiking van 

de Bronzen medaille plaats in de Penitentiaire Inrichting Ter 

Apel. 

 

Met medewerking van zijn direct leidinggevende en in het 

bijzijn van zijn nieuwe collega’s (waarvan overigens een re-
delijk deel van de KL afkomstig) heeft de SA van de 

LO&Sportorganisatie de medaille opgespeld. 

Sgt1 Rik terug uit Litouwen 

Op vrijdag 17 januari, terwijl een aantal collega's van de LO&Sportgroep RvS druk in de weer zijn met de oefe-

ning Snow Eagle, keerde de Sgt1 Rik terug uit Litouwen. Hij heeft, naar volle tevredenheid van de eenheid, gedu-

rende een kleine vijf maanden de fuseliers van 17 Painfbat sportief ondersteund tijdens de (voorlopig) laatste 

rotatie eFP van de 13 Lichte Brigade. 

 
Na een welverdiende verlofperiode gaat Rik weer met zijn eigen eenheid aan de slag, waarbij de ervaringen uit 

Litouwen zeker van pas gaan komen. 
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Vervolg LO&Sport kort 

Bevordering Dennis Brood naar smi 

Op donderdag 12 maart 2020 vond op de Ge-

neraal Spoorkazerne te Ermelo de bevorde-

ring van Sgt1 Dennis Brood plaats. 

 

Onder toeziend oog van de LO&Sportgroep GSK en 

een delegatie kader Sivo kreeg Dennis zijn Serge-

ant-majoor strepen toegekend. Kap Eric Noorlander 

verzorgde samen met Aooi Peter Sturkenboom de 

daadwerkelijke bevordering. Namens de 

LO&Sportgroep GSK wensen we Smi Dennis brood 

veel succes en werkplezier in zijn nieuwe functie als 

Hoofdinstructeur LO&Sport. 

Bevorderingen tot sergeant-majoor 

In week 9 zijn twee collega`s bevorderd op de JPK. 

 

De sgt’n Bas en Patrick zijn beiden bevorderd tot sergeant-majoor. Onder toeziend oog van de LO&Sportgroep en 

genodigden vanuit de eenheid werden de rangonderscheidingstekens zoals gebruikelijk nat gemaakt. Tevens 

stond deze dag in het teken van het afscheid van beide heren. Ze gaan in hun nieuwe functie als HI aan het werk 
in t`Harde en Wezep. 

 

De LO&Sportgroep JPK wenst beide heren veel succes in hun nieuwe functie en op hun nieuwe werkplek. 
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Vervolg LO&Sport kort 

Medaille voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst 

Vandaag heeft Aooi Max Sibbald uit handen 

van C-LO&S zijn medaille ontvangen voor  

36 jaar eerlijke en trouwe dienst. 

 

Deze heugelijke gebeurtenis vond, in het bijzijn van 

zijn gezin en een aantal collega's, plaats op Bron-

beek  

Ruben Mols verlaat LO&Sportorganisatie 

Op 1 maart 2020 verlaat de sgt1 Ruben Mols na elf mooie dienstjaren 

de LO&Sportorganisatie. 

 

Ruben heeft altijd met veel plezier binnen de LO&Sportorganisatie gewerkt en 

in het bijzonder op de Oranjekazerne. 
 

Via deze weg wil hij alle collega’s bedanken voor de mooie en leerzame perio-

de bij Defensie. 

 

Wij danken Ruben voor zijn jarenlange inzet als LO&Sportinstructeur en wen-

sen hem heel veel succes in de toekomst! 

Tom van Zundert bevorderd tot luitenant 

Bevordering Elnt Tom van Zundert 

 

Op donderdag 9 januari is op Groot-Heidekamp in Schaarsbergen de Tlnt Tom van Zundert bevorderd tot Elnt. 
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In Memoriam 

Fokko Polman 

  

 

Herinneringen aan Fokko Polman 
 

Het toeval wil dat we binnen de LO&Sportorganisatie bezig zijn met de afronding van een Veteranenwebsite.  

Die gek genoeg pas gaat beginnen bij de VN-missie naar Libanon,  

terwijl we uit de opgetekende herinneringen aan Fokko Polman kunnen opmaken dat er in 1950  

in de Korea-oorlog al heldhaftige sportinstructeurs aan het front streden.  

Door toedoen van Kap b.d. Jaap ter Haar blikken we hier terug  

op het bewogen leven van oud-collega Fokko Polman. 
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Vervolg 

In Memoriam 

Fokko Polman 

Jaap ter Haar maakte de redactie attent op het 

overlijden van Fokko Polman. Fokko overleed 

op 5 februari 2020. hij bereikte de respectabe-

le leeftijd van 94 jaar. Veel oudgedienden ken-

nen Fokko Polman . 

 

Fokko werd als militair ingezet in Nederlands-Indië 

(1946-1948). Vocht in Korea van 1950-1951. Aan 

Fokko Polman werd de"Bronze Star Medal" letter V 

toegekend. Die onderscheiding kreeg hij voor zijn 

inzet bij de slag om een bergrug (31 mei 1951) in de 

Koreaanse oorlog. Nadat manschappen van van het 

Nederlanse Bataljon in de nacht door (in een omsin-
geling geraakte) uitbrekende Chinezen in hun stellin-

gen waren overlopen, kreeg de C-cie (waar Fokko 

deel van uitmaakte) de opdracht de tegenaanval te 

doen. Als mitrailleurschutter in de frontlinie onder-

scheidde Fokko zich door moedig gedrag. De berg-

rug werd heroverd. 

Na terugkeer deed Fokko de verkorte KMS opleiding 

voor Korea-gangers. Fokko had, voor hij naar Indië 

ging, kort op de Academie voor Lichamelijke Opvoe-

ding in Amsterdam gestudeerd. In 1956 kreeg Fokko 

voor elkaar wat hij al lang wilde. Hij volgde op de 
SMLO de opleiding tot Militair LO&Sportinstructeur 

en werd aansluitend als (uitblinkende) cursist ge-

plaatst als Instructeur op de SMLO. Hij gaf tot 1975 

lessen in Ongewapend Vechten, Hindernisbaan en 

spel. Toen de SMLO in 1975 werd verplaatst naar 

Ossendrecht werd Fokko als C-LO&Sportgroep ge-

plaatst op de Kornputkazerne in Steenwijk. In 1980 

verliet hij de Koninklijke Landmacht. 

 

We wensen familie en vrienden van Fokko sterkte. 
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Vervolg 

In Memoriam 

Fokko Polman 
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Vervolg 

In Memoriam 

Fokko Polman 

Naast zijn Militaire loopbaan was Fokko een 

drijvende kracht (Ere Lid) van voetbalbalvere-

niging Fit Boys in Beilen, waar hij in 1958 als 

speler begon. Onze (oud-) collega Jan Kasper 

was eerst leerling, daarna collega van Fokko en 

ook nog speler bij Fit Boys in het elftal van 

Fokko. 

 

Jan Kasper schrijft: 

 
Fokko was een man van weinig woorden maar bij-

zonder goed en bevlogen in zijn vak. 

Heel gewoon maar toch heel bijzonder. Een docent, 

instructeur en trainer met een strakke discipline. Ik 

heb veel geleerd van deze collega. Een collega die 

honderden niet vooropgeleiden,afgestudeerde gym-

nastiekleraren en beroepscollega`s mede heeft inge-

wijd in het mooie vak van LO&Sportinstructeur bij de 

KL, Rijkspolitie en Douane. 

 

Een hele gewone collega maar toch heel bijzonder. 

Herinneringen vervagen. Maar als mijn gedachten 

terug gaan naar momenten die bepalend zijn ge-

weest voor de verdere loopbaan van velen in de 

sport, komen veel herinneringen terug.  

 
Centraal staan dan Hooghalen en Beilen waar Fokko 

een onderdeel van was. Een altijd rustige collega die 

altijd zichzelf was. Heel gewoon maar toch heel bij-

zonder. Een oud collega is heengegaan. 

 

Familie en alle bekenden van Fokko veel sterkte. 
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Interview met Luuk Nissen 
Door Wil Maaswinkel 

  

Interview met keynotespeaker Luuk Nissen 
 

Op de Dienstvakdag kon je onze redacteur vaak in gesprek zien met een van onze jongere collega's, waarbij hij 

steevast een luisterend oor heeft met daarnaast een scherpe en geïnteresseerde blik heeft op toekomstige ont-

wikkelingen. Dat resulteert meestal in ijzersterke interviews, waaronder nu eentje met Luuk Nissen, die de titel 

Mister NSCA niet zou misstaan. Hier leest u het artikel over de Military Strength & Conditioning Circle en het 

partnerschap met de wereldleiders op het gebied van Fysieke Training. 
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Soms is er zo'n moment, je praat als “oudje” met 

een jonge LO&Sportmedewerker (in dit geval Luuk 

Nissen) en je herkent de passie voor het vak en de 

organisatie. Als je dan ook nog hoort dat zo'n 

“rookie” is uitgenodigd voor een keynotespeech op 
het jaarlijkse congres van een gerenommeerde orga-

nisatie in Amerika, dan slaan de interesse en 

nieuwsgierigheid toe. Onderstaande vragen zijn het 

gevolg van die nieuwsgierigheid. 

 

Luuk, Je bent uitgenodigd, als keynotespreker 

bij het jaarlijkse congres van de National 

Strength and Conditioning Association (NSCA) 

in San Antonio (Texas). Dat lijkt me een eer-

volle uitnodiging. Hoe kwam je aan die uitnodi-

ging en wat waren de thema's van het con-

gres? 

 

“Mogen presenteren op het jaarlijkse congres van 

NSCA Tactical was absoluut een eer. Zeker als je 

beseft dat de NSCA voor fysieke trainers en coaches 
wereldwijd de leidende kennisautoriteit is op het ge-

bied van fysieke training en sport. Als er een organi-

satie is die continu up-to-date is met de laatste ont-

wikkelingen in ons werkveld, dan zijn zij het. We 

mogen er als LO&Sportorganisatie trots op zijn dat 

we op dat podium als voorbeeld mogen dienen voor 

collega professionals. 

 

De uitnodiging hebben we dan ook helemaal aan ons 

zelf te danken. We hebben de afgelopen 2 jaar in-

tensief met de NSCA samengewerkt. Tijdens hun 

bezoeken in Nederland hebben onze instructeurs en 

de manier waarop we georganiseerd zijn een profes-

sionele indruk op de NSCA gemaakt. Zij hadden al 

snel in de gaten dat de manier waarop wij dingen 
doen, ook reuze interessant kon zijn voor partners 

uit hun eigen netwerk. Bijvoorbeeld de US Army om 

er maar eentje te noemen.” 

 

Waren er nog meer (keynote)sprekers en wat 

waren de onderwerpen die zij brachten? 

 

“In totaal waren er zo’n 50 presentaties en praktijk-

sessies, verdeeld over 4 dagen. Wat ikzelf wel mooi 

vond, was de diversiteit aan onderwerpen. Voor ie-

dereen was er wat wils. De ene spreker reikte prak-

tische zaken aan die een sportinstructeur direct zou 

kunnen uitproberen in zijn lessen. En de andere 

spreker zat meer op managementniveau, wat weer 

interessant was voor mij als stafofficier of bijv. een 

C-LO&Sgp. Het gaat te ver om alle onderwerpen te 
benoemen, maar ze waren hoe dan ook altijd direct 

te relateren aan onze tactische doelgroep. Voor de 

geïnteresseerden is het programma met sprekers 

nog steeds terug te vinden op de website van NSCA 

Tactical.” 

 

Wat is de NSCA voor een organisatie en waar-

mee houdt de NSCA zich (vooral) bezig? 

 

“De NSCA is een non-profit professionele organisa-
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tie, die zich als doel heeft gesteld om het vakgebied 

van fysieke trainers en coaches wereldwijd te verbe-

teren. Ze doen dit door het verspreiden van, op we-

tenschappelijk onderzoek gebaseerde, kennis en de 

praktische toepassing ervan door toonaangevende 

gecertificeerde opleidingen te verzorgen. Sterker 

nog, in Amerika is een certificering van de NSCA 

vaak een voorwaarde om ergens als trainer/coach 

aan de slag te kunnen gaan. 

 

De NSCA community alleen al bestaat uit 45.000 
leden, die elkaar continu blijven voorzien van de 

laatste ontwikkelingen en research uit ons werkveld. 

Het is een netwerk van professionals, die continu 

inzichten met elkaar delen. Door op de hoogte te 

blijven van de laatste trends, ontwikkelingen en re-

gelgevingen binnen ons werkveld blijven ze, om 

maar eens een Amerikaanse term te gebruiken, ‘on-

top-of-the-game’. Precies hetzelfde streven we als 

LO&Sportorganisatie ook na. 

 

Overigens wil ik bij deze gelijk van de gelegenheid 

gebruik maken om een misvatting t.a.v. de NSCA uit 

de wereld te helpen. De NSCA houdt zich niet alleen 

maar bezig met krachttraining! Door de term 

‘Strength & Conditioning’ en het feit dat we opeens 

meer met stangen en schijven in de weer gingen, 

werd die suggestie misschien gewekt. Maar dat is 

natuurlijk niet zo. Wat mij betreft staat de term 

Strength & Conditioning gelijk aan ‘Trainen Fysieke 

Fitheid’, wat we altijd al deden. Wij zijn als trainers 
geschoold in het analyseren van iemands behoeften 

en in staat om daar een trainingsplan voor te ma-

ken. Onze Military Strength & Conditioning Circle 

dient als model om militairen fysiek en mentaal ge-

reed te stellen voor hun operationele taken. Op basis 

van Fit for Action, Fit for Function en Fit for Life ma-

ken onze instructeurs een combinatie van de ver-

schillende trainingsvormen. Naast kracht (Strength) 

en uithoudingsvermogen (Endurance), wordt er ook 

aandacht besteed aan Flexibility & Stability, Speed & 

Agility, Military Skills, etc.” 

 

Uit wat ik gelezen heb, lijkt de NSCA inmiddels 

een vaste (kennis)partner van de LO&Sport-

organisatie. Wat houdt dat in en op welke vlak-

ken wordt samengewerkt? 
 

“Om continu het beste te kunnen geven, is het be-

langrijk om op de hoogte te blijven van de laatste 

ontwikkelingen in ons werkveld. Daarom zoekt de 

LO&Sportorganisatie de samenwerking met nationale 

en internationale kennisinstituten. De NSCA is een 

gerenommeerde en in ons vakgebied wereldwijd de 

grootste organisatie. Heel bot gezegd kun je daar 

gewoon niet om heen. Voor een professionele orga-

nisatie zou het haast ondenkbaar zijn om geen ten-

takels richting NSCA te hebben. 

 

Maar de NSCA is uiteraard niet onze enige kennis-

partner! Onze Subject Matter Experts hebben alle-

maal een netwerk dat verder reikt dan de NSCA al-
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leen, ik noem nationale sportbonden, verenigingen, 

NOC*NSF, etc. Maar ik geef toe: met de aanschaf 

van de NSCA boekwerken en de TSAC opleidingen is 

het contact met de Amerikanen de afgelopen 2 jaar 

wel intensiever geweest dan met andere partners. 

Waar wij in eerste instantie vooral ‘gehaald’ hebben, 

wordt ons door de NSCA nu echter ook gevraagd om 

te ‘brengen’. Het verzorgen van een presentatie op 

hun jaarlijkse congres is daar een voorbeeld van. De 

toekomst zal leren in welke vorm er verder zal wor-
den samengewerkt. De uitstekende relatie die er nu 

is moeten we in ieder geval koesteren en in blijven 

investeren.” 

 

Wat was de boodschap van je speech, hoe heb 

je die overgebracht en wat waren de reacties? 

Waarvoor was de meeste belangstelling? 

 

“De kernboodschap is geweest dat wij als 

LO&Sportorganisatie een professionele organisatie 

binnen het Nederlandse leger zijn. Aan het begin heb 

ik het publiek gelijk onze Fit for Action film laten 

zien, waardoor ze letterlijk meer beeld en geluid 

hadden bij onze organisatie. Vervolgens heb ik ze 

laten zien hoe wij decentraal georganiseerd zijn, met 

een staf die de LO&Sportgroepen 
centraal ondersteund. 

 

Nadat ik de organisatorische kant 

had verteld, heb ik het publiek 

meegenomen in de ‘mission & 

intent’ van onze Commandant 

LO&Sportorganisatie. De meeste 

belangstelling was er absoluut voor 

onze doorlopende leerlijn, zeg 

maar het carrière pad dat ons 

LO&Sportpersoneel doorloopt. Ik heb ze het plaatje 

laten zien van hoe een instructeur met een CIOS en/

of ALO rugzak vol met kennis binnenkomt op de 

KMS. En zich vervolgens via de VTO en in de praktijk 

verder specialiseert als militair sportinstructeur. De 
manier waarop wij dit doen is echt uniek in de we-

reld. De interesse voor dit onderwerp had ik dus ook 

wel verwacht. 

 

Om de relatie tussen de NSCA en de 

LO&Sportorganisatie aan te geven, heb ik mijn pre-

sentatie afgesloten met een aantal foto’s van de ver-

schillende TSAC opleidingen die in 2018 en 2019 

hebben plaatsgevonden. Een bijzonder wetenswaar-

digheidje was dat de NSCA Tactical Manager een 

foto van ons gebruikte tijdens zijn openingsspeech!” 

 

Hoe kijk je terug op je reis en het congres ? 

Heb je tijdens het congres nog kennis en ken-

nissen ontmoet waar de LO&Sport in de toe-

komst (mogelijk) nog plezier aan kan beleven? 
 

“Intensief, een hele eer en trots. Dat zijn de eerste 

woorden die me te binnenschieten bij de vraag hoe 

ik terugkijk op ons congresbezoek. We hebben een 

hele hoop interessante mensen en organisaties ont-

moet, die we ook daadwerkelijk in kaart hebben ge-

bracht. Tijdens de volgende bijeenkomst van het 

Platform MS&C gaan we dit bespreken met onze 

SME’n.” 

 

Afgelopen week is er ook een promotiefilmpje op de 

NSCA facebooksite verschenen van het congres. De-

ze duurt 2 minuten en ‘wij als LO&S’  zijn vaak in 

beeld! Misschien goed om een link te creëren naar 

het filmpje als ‘toetje’ na het lezen van het artikel. 
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Fietser die 4x de Ventoux bedwong 
Door Huub Zijderveld 
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Vervolg Fietser die 4x de Ventoux bedwong 

De redactie heeft tussen april en juni veel con-

tact gehad met Huib Zijderveld van het VustCo, 

een gemotiveerde collega die belangeloos zijn 

talenten inzet om geld in te zamelen voor het 

KWF Kankerfonds. Hij organiseert rondom de 

Lkol Tonnetkazerne een mooi combi-

sportevenement met spinning, trailrun en wiel-

rennen. Aansluitend zou hij zelf actief zijn om 

in september meerdere keren de Mont Ventoux 

te beklimmen. Er is een apart klassement voor 

degenen die op één dag op de racefiets vanaf 

de drie verschillende kanten omhoog gaan: le 

Cinglés du Ventoux. De gekken van de Ven-

toux. Goed getrainde militairen zijn nog gek-

ker….. 

 

Mont Ventoux, 6 september 

 

We vertrekken in het donker vanaf het pleintje te-
genover café ‘l Observatoire. Het is nog fris en uitge-

storven in het dorpje Bedoin. Begrijpelijk, je komt 

hier alleen voor de Mont Ventoux. De kale berg, een 

mythe, 1600 hoogtemeters en 21 kilometer. Bene-

den in het dal is het overdag minimaal 30 graden in 

de zomer. Op de top minimaal windkracht 6 en ijzig 

koud. Het is de berg van Tommy Simpson, Jan Kal, 

en de rennende Chris Froome. Er is geschiedenis 

geschreven op dit altaar van de wielersport. Ik be-

klim vandaag voor het KWF de kale berg van vier 

verschillende kanten, ook via de route forestiere; 

een bospad met losliggende stenen en geulen.  

In totaal moet ik 197 kilometer en 6050 hoogteme-

ters overwinnen. Na het NK voor amateurs heb ik 

twee maanden specifiek getraind, voornamelijk 

duurritten, vandaag moet het gebeuren. 

 
’s Nachts is de Mistral gaan liggen, in elk geval geen 

storm meer zoals de dag ervoor. Het is ‘afgezwakt’ 

naar een harde koude wind die door het bospad 

jaagt. Twee graden, en aan de noordzijde is het nog 

kouder. Ik ontwijk de keien beter dan de kou en na 

ongeveer twee uur worstelen op de MTB kom ik bo-

ven. Niemand is nog aanwezig op de top. Behalve 

een collega met een grijs Renault busje die mijn ra-

cefiets aangeeft, ‘succes nog!’ hoor ik hem nog roe-

pen voordat ik mij in de diepte stort, terug richting 

Bedoin. 

 

Mijn tellertje wijst regelmatig 80 km/u aan en onder-

weg denk ik aan de Tour van Bau & Lau van 2013. 

In het bos bij Bedoin verdedigde Bauke Mollema in 

de hitte zijn klassement en werd zesde in de Tour. 
Froome won, ongekend goed was hij, beter dan Wig-

gins ooit was. Ik rij Bedoin binnen, het fonteintje 

langs en arriveer op het marktpleintje.  

 

Eerst maar opwarmen, het café ‘l Observatoire lijkt 

mij op dit moment de goden verzoeken. In dit cafe 

kreeg Tommy Simpson zijn cognac dat hem een kilo-

meter onder de top fataal zou worden. Ik bestel mijn 

koffie wel ergens anders. Een vrouw van rond de 50 

slurpt de restjes uit haar glas rosé, tja, het blijft 

Frankrijk. Twee werelden in een dorp. 
 

De tweede opgang gaat via het gevreesde bos, het 

gaat beter dan gedacht, de slijtage heeft nog geen 

vat op me. De hitte is nog niet schroeiend en op het 

kale gedeelte rij ik kop over kop met een Franse 

wielrenner naar boven.  
 

Na een bordje pasta, een halve fles multivitamine en 

een bidonwissel daal ik af naar Malaucene. Het wordt 

nu snel warmer, gelukkig nog niet heet of ver-

schroeiend. 
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De koffie in Malaucene is beter dan in Bedoin, ook 

hier vrouwen van rond de 50 aan de wijn, het is net 

12 uur. Een Nederlands stel met een klassieke MG 

cabrio wenst mij succes. Ze hebben hun halsdoekjes 

nog om, geheel in stijl met hun auto. ‘Zou je ook 

moeten trainen om de hele dag te zitten?’, vraag ik 

me af. Misschien een devolutie van de mensheid 
sinds de verbrandingsmotor is geïntroduceerd. Ik sla 

de hoek om richting de Mont Ventoux, linksaf, brug-

getje over, passeer het 12e -eeuwse kerkje en voel 

het weer, 12% stijging. Het is alsof je rem aanloopt, 

of sterker nog, iemand knijpt er in. Het zweet begint 

weer te lopen, de kuiten te branden en de ham-

strings gaan trekken. 

 

Ik moet Jan Kal gelijk geven, het is zo onuitspreke-

lijk vermoeiend, klimmen en weer afdalen. Najagen 

van de wind, lijden in de hitte en door niemandsland 

naar de top. Ik bedenk dat lijden uit een getraind 

lichaam gemakkelijker is dan met een uitgeteerd 

lichaam. Het lichaam wordt een schim door de 

chemo’s dat het gevecht niet meer wint. Daarom 

trap ik door en daarom halen we geld op als eerbe-
toon aan Robert, Mariska, Henk, Julia en ga zo maar 

door. Ik kom rond half drie boven, de vermoeidheid 

begin ik te voelen. Er zijn bijna geen toeristen meer 

op de top, ook mijn combi met daarin de resterende 

pasta is verdwenen.   

 

In de afdaling krijg ik gezelschap van Jeffrey Böck-

ling die met mij de laatste beklimming opgaat, van-

uit Sault is verreweg de gemakkelijkste opgang dus 

de buit is bijna binnen. Ik voel me weer goed als ik 

naar boven rij, mijn harstslag blijft stabiel en halver-

wege de klim schakel ik door naar mijn buitenblad. 

Jeffrey zie ik niet meer, hij is over de kook. Begrij-

pelijk, hij heeft 35 kilometer hardlopen op de Mont 

Ventoux nog in zijn benen. Ondertussen krijg ik on-
dersteuning van een volgauto, bananen, babyfruitjes 

en mueslireepjes worden overgeheveld naar mijn 

achterzakken. Doortrappen nu, vanaf Chalet Rey-

nard waar het kale stuk begint. 

Vermoeidheid komt echter als een sluipmoordenaar, 
na ongeveer 8 uur op de fiets is het beste er wel 

vanaf. Je kunt alleen nog maar stoempen zoals een 

Flandrien door de Vlaamse heuvels rijdt. Zonder 

souplesse maar wel met een blij gevoel kom ik aan 

op de top. Mijn rug en zitbotjes voelen blauw aan, 

mijn hamstrings en kuiten trillen van de zojuist gele-

verde inspanning. 

 

Natuurlijk ben trots dat ik het gehaald heb, nog trot-

ser ben ik op ons team van het VustCo dat geza-
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menlijk bijna 15.000 euro heeft opgehaald voor het KWF. Maar het meest blij ben ik dat alle deelnemers van het 

VustCo zichzelf hebben overwonnen voor een ander. Zoals Dennis die ondanks zijn enkelblessure in de voorberei-

ding, 26 kilometer doorbijt en naar boven rent. Zoals Ruben die in de laatste kilometer om de 20 meter moet 

stoppen omdat hij kramp heeft. En zoals Leo die dit jaar een tandje langzamer moet maar toch met een trots 

gevoel naar boven fietst en de top haalt. Dit is groot geluk voor kleine mensen, dit is teamgeest in het groot. 



Interview Jeroen Velders (2019-2022) 
Door Paul Lindeboom 
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Interview met Jeroen Velders 
 

Jeroen Velders is nu bijna een half jaar in functie.  

In die periode waren er een aantal hoogtepunten, zoals de Commando-overdracht,  

de Dienstvakdag, informeren over de lopende reorganisatie,  

de eerste Managementdag van 2019 en het opstellen van zijn missie en visie.  

 

En daarnaast met alle stafelementen en sportgroepen in gesprek  
gaan om volledig in het plaatje te komen.  

Het is nu een mooi moment om het drieluik aan interviews af te ronden,  

met daarin aandacht voor de komende jaren.  
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Naar aanleiding van jouw presentatie heb ik 

een aantal vragen opgesteld. 

 

Hoe is je visie  tot stand gekomen en 

vanaf wanneer ben je daar grofweg 
over na gaan denken (en gaan praten)? 

 

Ik ben informeel begonnen op 15 maart. 

Was niet helemaal vrij van enige voorkennis 

over de LO&Sport, heb daardoor geen ge-

bruik gemaakt van de 100 dagen regeling. 

Ik zou een honderd uren regel hanteren en 

heb mijn Stafpersoneel aangegeven: “en de 

tijd loopt”. Toen ik in het warme bad terug 

kwam hoorde ik vanuit vele geledingen dat 

collega’s op zoek waren naar richting. Dat gecombineerd met het feit dat ik een koude start moest maken omdat 

Jan van den Dool al op 1 maart gestart was in Brussel. Ik wilde dus ook snel komen met mijn richting. Ik heb zo 

snel mogelijk een hei-sessie gepland met het Managementteam waarin we gezamenlijk 2 dagen lang de diepte in 

zijn gegaan. Dat heeft geresulteerd in de Missie, Visie & het Operatieconcept zoals die in 2 platen is vast gelegd. 

(Zie foto’s uit de presentatie.) 

 
Jeroen, je gaf tijdens het presenteren van je visie aan dat je de denkkracht van je lijnmanagers wil 

losmaken. Hoe denk je dat te gaan bereiken? 

 

Op 12 juni heb ik de eerste aanzet gegeven van mijn Missie, Visie & het Operatieconcept. M.a.w. ik realiseer mij 

heel goed dat dit voor de lijnmanagers de eerst keer was dat ze deelgenot werden gemaakt van mijn ‘kijk op de 

wereld’. Hierbij heb ik bewust de scherpe kanten benadrukt en mensen uitgedaagd om te reageren. Daarna zal 

dit proces in zijn algemeenheid veel tijd in beslag nemen. Ik zet dan ook in op de kracht van herhaling en het 

kweken van gezamenlijk besef dat groei en verandering heel veel energie van ons allen zal vergen. Bovenal staat 

dat hier de kosten voor de baten uitgaan. 
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Als ik je presentatie op 12 juni grofweg samenvat, dan is het een beetje een monoloog geworden. 

Terwijl je misschien had gehoopt dat het meer zou vonken, kwam het vuur vooral uit jouw mond. Nu 

we 4 maanden verder zijn en jij terugkijkt, heeft het voldaan aan je verwachting of juist niet? 

 

Het heeft meer dan voldaan aan mijn verwachtingen. Ik zie de presentatie van 12 juni jl. als een vertrekpunt van 

de nieuwe toekomstbestendige LO&Sportorganisatie KL. Gedurende de werkbezoeken, de in-gesprek-sessies en 

de Diensvakdag heb ik in gesprekken genoten van de werkbeleving en collegialiteit binnen de 

LO&Sportorganisatie.  

 

De inhoudelijke scherpte waarnaar ik op zoek ben (zonder de relatie nadelig te beinvloeden) komt steeds duide-

lijker naar voren. Het gaat om de kracht van de boodschap; transparantie en eenvoud. We spreken allen dezelfde 

taal! 

 

De termen Opplan/Opbevel en ‘in de lijn’ zijn bij mij blijven hangen en suggereren meer militaire 
aansturing. Zit ik met deze gedachtengang op de goede weg. 

 

Absoluut! Zowel tijdens de Co-overdracht als de DVD heb ik benadrukt dat het vakmanschap binnen de 

LO&Sportorganisatie het direct gevolg wordt van de aanwezigheid van de militaire specialisten. Op basis van mijn 

ervaring buiten de LO&Sportorgansatie ben ik de mening toegedaan dat de LO&Sportorgansiaitie meer groen, 

ook tussen de oren, moet worden. 

 

Wat was de belangrijkste boodschap die je hebt willen meegeven? 

 

Laten wij elkaar helpen om het beste uit ons zelf te halen. 



Historische ontwikkeling in oefengebied WOH 
Door Oscar Prins 
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Werken op hoogte: ontstaan en doorontwikkeling 

 

Onze redacteur Oscar Prins levert louter kwaliteitsartikel op,  

die steevast hoog scoren op de 'meest gelezen artikelen' lijst.  

Dat gaat zonder twijfel ook weer gebeuren met zijn historisch dossier  

over het ontstaan en de verdere ontwikkelingen van het oefengebied Werken Op Hoogte (WOH),  

waarbij hij de hulp inschakelde van mede-specialisten  

Ed Janssens en Robert Meijer.  

 

Lees op de volgende bladzijden een bijzonder lezenswaardig stukje LO&Sport geschiedenis.  
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De afgelopen tijd kan het je niet ontgaan zijn dat 

ons oefengebied werken op hoogte (en dus ook ski-

en, langlauf en verplaatsen in de bergen) een enor-

me ontwikkeling doormaakt. Iedere lesgever heeft er 
mee te maken. Steeds veranderende regels en pro-

cedures en dus ook steeds meer veiligheid met vaak 

een val kans die gereduceerd wordt tot nul. Goed is 

om af en toe te kijken waar we op het gebied van 

werken op hoogte vandaan komen, wat de verande-

ring waren en hoe we door de loop der jaren geko-

men zijn tot het huidige product. Ik heb hiervoor de 

hulp ingeroepen van onze grootste klimgoeroe, aooi 

Janssens. Zijn verhalen en feiten vullen het gat van 

mijn ervaringen. 

 

Het ontstaan van een oefengebied,  

door Ed Janssens: 

 

In 1987 werd op het KCT voor het eerst een cursus 

Touwen gegeven. De toenmalige cmdt  sportgroep 
lnt  Pim Cornelissen had zijn cordelet rouge gehaald 

en wilde aan zijn mannen van de sportgroep KCT 

wat basiselementen bijbrengen mbt de klimtoren. In 

die tijd werd er nog niet afgedaald met een gordel 

maar werd de hennep toggle als broekje gebruikt 

waardoor een hennep touw als afdaal touw liep wel-

ke met de S-methode met leren lap over de schou-

der ging. Multifunktioneel want de toggle kon daarna 

op het 16 meter hoge plateau gebruikt worden om 

hangend onder een diagonaal touw boven de sloot 

een toggle afdaling te maken. In die tijd was de 

sloot en/of waterbak de veiligheid. Loslaten beteken-

de een nat pak. Wekelijks kwam er een eenheid voor 

de oefening Pantser Storm (parate infanterie eenhe-
den) of gevechtscursussen voor KMA/Ociod/KMS 

voorbij. Ik kan mij niet herinneren dat er zware on-

gevallen hebben plaatsgevonden, maar in die tijd 

hadden de dienstplichtige en beroepssoldaten ook 

iets meer bewegingservaring. 

 

In 1988 werden de Nomad weekende geïntrodu-

ceerd. Dit was een product van Dolf Nijsen, voorma-

lig kapitein in het leger. Ondersteund door de com-

mando Tinus Aerts en sportinstructeur Ruud Domini-

cus wisten zij de KMS te interesseren. Tijdens een 

weekend, waarin Cie-commandanten, cmdt KMS, 

sportgroep KMS inclusief de commandant Majoor 

Maaswinkel werd kennisgemaakt met het mountain-

biken, abseilen, speleologie, kamperen in kleine ron-

de tentjes. Alles stond toen nog in de kinderschoe-
nen. De KMS was verkocht en besloot voor alle KMS 

leerlingen dit weekend verplicht te stellen. 

 

Al snel werd er een beroep gedaan op het KCT. 

Waarom zou de KMS zoveel betalen als wij de exper-

tise zelf in de vorm van cordelet rouges in huis had-

den? Bijna wekelijks moest het KCT GVA-weken 

in  Marche-les-Dames, Rollerbroich, Nideg-

gen,Christineley,  Ankerpoort, ENCI-groeven en later 

Mittenwald verzorgen. De eerste generatie, aoo Paul, 
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aoo Hesp, Sm de Frel, Sm Brijenburg, 

sgt Adank aangevuld met rouges uit 

de Cie,n v Bennekom, Klein, v d Krie-

ken, moesten al snel ondersteund 

worden door sportinstrukteurs die de 
cursus Touwen en/of de cordelet vert 

hadden gevolgd. Enkele van deze 

sportinstructeurs hadden de moed om 

hun groene baret te halen om later 

voor het rode koord te gaan. In deze 

tijd lagen alle klimwerkzaamheden bij 

dit beperkte groepje. 

 

De enige mogelijkheid om in die tijd 

cordelet rouge te worden was om de 

commando opleiding te volgen en als 

groene baret naar de klim opleiding in 

Marche les Dames te gaan. Standaard 

zakte 50% van de deelnemers. Je 

had het in je vingers of anders niet. 

Een knoop werd voorgedaan en 10 
minuten later moest hij gekend zijn. 

Om de gegadigde beter voor te berei-

den werd er een zogenaamde corde-

let vert ingevoerd. 

 

Het zal in 1992 geweest zijn dat de 

sportorganisatie een kans zag om dit 

product over te nemen. De belasting 

voor het KCT was te groot om aan 

alle vraag te voldoen. Het KIOG (klim 

instructie en outdoor groep)werd op-

gericht. Outdoor werd een onderge-

schoven kindje, maar de eerste ne-

derlandse militaire klimopleiding was 

een feit. De smi Borneman had de 

taak om hier invulling aan te geven. 
KIOG werd omgedoopt naar KIG 

(kliminstructie groep).De Vert oplei-

ding werd uitgebreid van 2 naar 3 

weken naar 5 weken etc. Ook hier de 

nodige afvallers, vandaar een Corde-

let Jaune (weer een andere kleur) om 

ook nog een blauw koord in te voeren 

(aki). De Nederlandse rouge opleiding 

was een copy van de Belgische Corde 

waarbij een aantal zaken  (zoals en-
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terhaak met mortier)werden weggelaten en andere 

onderdelen (werken met wadra) werden ingevoerd. 

 

Om het niveau van de Cordelet Rouge hoog te hou-

den was er jaarlijks een recyclage in Marche les da-
mes, om veilig te stellen dat wij met de Nederlandse 

opleiding in Marche les dames mochten blijven wer-

ken moest deze worden gevolgd. Later is men daar 

ook makkelijker mee om gegaan toen ze zagen dat 

ons niveau prima in orde was. 

 

Daarnaast gingen we vaak naar Mittenwald voor de 

cursus Teil Sommer, Teil Winter, Bergtraining be-

freundete Staaten, Bergrettung Sommer/Winter. De 

Mittenwalder Hohe weg, Dammkarhutte,  waren 

klassiekers. Eigenlijk deden wij in 1989 al dat wat 

we nu bij de HGS gaan halen. Een herhalingen van 

zetten dus. In 1996 gingen ook de eerste rouges 

naar Andermatt om daar ervaring in het hoogge-

bergte op te doen. 

 
Het moet in 1994/1995 geweest zijn dat wij voor de 

eerste maal in Siedlungshausen terecht kwamen. 

Voor de eerste uitzendingen naar Bosnie werden mi-

litairen van het CVV  (Ossendrecht) richting Winter-

berg gestuurd. De groeve was toen nog een groeve 

zonder een enkele kabel. Grappig feit is dat de groe-

ve van Dolf Nijsen was. Nu geen Nomad weekend 

meer maar GVA weken Siedlungshausen. 

 

De ervaringen van Oscar Prins 

 

In 1993 ben ik begonnen als sportinstructeur. Niet 

gehinderd door een opleidingshuis kon ik in mijn 

eerste jaar als sportinstructeur ski instructeur wor-
den (Ausbilder Militairisch Skilauf) , naar de Cordelet 

Jaune  cursus, en naar Mittenwald voor de cursus 

Bergsteigen Teil Sommer. Een lekkere start met 

werken op hoogte en outdoor. Vanuit Assen bereiden 

we ons voor op de cursus IKT door zelf materialen te 

kopen. Jan de Vegt (oud sportinstructeur) kocht de 

karabine, ik de afdaalacht. Met wat manilla touw 

maakten we ons de basis vaardigheden zo goed mo-

gelijk eigen. De opleiding op de toren in Ossendrecht 

werkte met een kruisjes systeem. Drie kruisjes was 

naar huis, drie fouten in de intest betekende niet 

starten aan de cursus. Wat indruk maakte was dat 

we te horen kregen van Ger Borneman dat klimin-

structeurs onbeveiligd naar 20 mtr moesten kunnen 

klimmen. Er was geen veiligheidsladder en iemand 

moest toch het eerste touw ophangen. Klimmen ge-
beurde zonder helm en in principe stond je op ran-

den en hoogte niet vast. De instructeurs hadden een 

gordel maar de leerling moest het met een geknoopt 

broekje doen van een cordelet. 

 

In de loop van de jaren draaiden we met de sportor-

ganisatie veel gva’s en werden ook zeer veel oefe-

ningen ondersteund met werken op hoogte activitei-

ten.  
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Ik herinner me een jaar waarin we wel 

acht weken achter elkaar in de groeve 

van Siedlunghausen eenheden het gva 

programma aanboden voor het halen 

van de gva speld. Anderhalve dag per 
groep, werken van maandag tot zater-

dag, zondag rust en daarna door naar de 

nieuwe week. Ook draaiden we Kalkar 

voor het eerst waarbij we leerlingen aan 

een lange sangel een rondje schoorsteen 

op 90 meter lieten lopen. Van een val 

factor hadden we nog niet gehoord. De 

toren van oefengebied Vogelsang werd 

gebruikt en tijdens de oefening SOB/

SOMS werd er afgedaald van een zend-

mast. De zendmast van Smilde werd 

voor de VAKOL in 1995 voor het eerst 

gebruikt en de Eems Centrale werd 

meerdere keren volgehangen door Klaas 

de Jong en Wiliam Frieling.  

 
In Limburg draaiden we regelmatig op 

de Curves groeve. Van het Gas Unie ge-

bouw in Groningen werd door de mortier 

compagnie een toggle gemaakt. Ook 

draaiden we veel werving evenementen 

zoals een afdaling van de Martinitoren in 

Groningen voor de Giro ‘d Italia, het be-

mannen van werken op hoogte objecten 

tijdens de Megafestatie en een toggle 

van een 40 mtr hoge kraan in de Eems-

haven tijdens visserijdagen. Legoworld 

werd ondersteund vanuit sportbureau 

Wezep en menig voetbal team maakte 

een toggel afdaling wanneer de spelers 

werden voorgesteld. Naast al deze activi-

teiten draaiden we volop klimtoren en 
touwhindernisbaan lessen op de kazer-

nes met deze accommodatie. 
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Uiteraard veranderde er in de 

loop der tijd veel. Door de vele 
steenval in de buitengebieden 

was duidelijk dat de binnen-

helm (onderdeel van de ge-

vechtshelm) die op de buitenlo-

catie gebruikt werd niet meer 

voldeed. Deze werd vervangen 

door een klimhelm. Later moest 

de helm ook op de toren gedra-

gen worden. De AKI cursus 

werd gegeven, we gingen over 

naar gordels voor de leerling, 

de kuplex rode haak werd de 

toggle haak zoals we die nu 

kennen, de Dodemansrit moest 

Zwaluw afdaling heten, Corde-

let Jaune IKT en we moesten 
op de klimtoren vast gaan 

staan. 
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Ook ontstonden er afgeleide cursussen zoals; Kern Instructeur Veiligheidsuitrusting Werk Op Hoogte voor de Ge-

nie(IVUOH, dit werd later ASTRAC) en bergredding cursussen ter ondersteuning van geneeskundig personeel. 

Rond het jaar 2000 mochten eenheden met een ruim budget GVA inkopen om te gaan skiën en om een sneeuw-

hut te graven of om in de zomer te klimmen en te raften. Om wildgroei te voorkomen werd dit uiteindelijk de 

Mentex Bad Reichenhall, ondertussen beter bekend als Frits am Zandt. Bad Reichenhall bracht ons de IVIDS cur-
sus, een gecombineerde cursus waarbij je werd opgeleid tot hulp ski instructeur, langlauf hulp instructeur en 

hulpinstructeur tijdens de bergtocht. Later bleek er behoefte te zijn aan Cross Country Ski instructeurs omdat er 

tourski’s waren aangeschaft. Ook deze cursus is in het beheer van de sport organisatie gegeven. 

 

Ondertussen bleef het vakgebied zich ontwikkelen. Het berekenen van krachten en sterktes en valfactoren was 

nieuw. We kregen te maken met langere legalisaties en veiligheid op en rond de klimtoren werd nog belangrijker. 

Ook kregen we te maken met het wegvallen van onze klim attributen (eerst de aap, later de Minitraction) wat 

het; klimmen beveiligd van boven belangrijk maakte. Klimopleidingen werden duaal uitgevoerd en de touwhin-

dernisbaan ging onder cluster 1 b vallen wat inhoud dat deze ARBO technisch juist genomen dient te worden.... 

 

Op dit moment zijn de vooruitzichten dat we in de toekomst optimaal veilig gaan werken met nieuwe systemen 

waarbij we voor ogen houden dat de militair moet kunnen functioneren op hoogte. Tevens vinden we het nog 

steeds een mooi middel om aan de buitenwereld te laten zien dat militairen geen angst kennen en houden van 

uitdagingen. Wat opvalt, is dat er nog steeds enthousiasme en drive voor de werken op hoogte zuil is binnen on-

ze organisatie. We zijn nog steeds bereid te investeren in dit vakgebied. Ik geloof dan ook in de belangrijkheid 

van dit product en in de toekomst. Dat er ontwikkeling in dit vakgebied zal blijven op het gebied van inzichten, 
materiaal en regels is zeker. Zeker ook is het dat er aan de andere kant niets veranderd met het middel werken 

op hoogte namelijk: we leveren een bijdrage aan de mentaal en fysiek sterke militair. 
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Door Ivan Smid 

  

Iron Viking Runners 
 

Dat onze LO&Sportinstructeurs over een goede tot zeer goede conditie beschikken,  

is algemeen bekend. Dat ze uitdagingen niet uit de weg gaan eveneens.  
Maar deelname aan de Iron Viking Run in Warstein zal voor vele toch even slikken zijn,  

want alleen al 60 kilometer hardlopen is geen kattepis.  

 

En dat er ook een paar hindernissen inzaten,  

lees je in dit indrukwekkende verslag van de drie mannen uit Groot-Heidekamp. 
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Hoe gek moet je zijn om mee te doen aan een 

evenement waarbij meer dan 60km moet wor-

den hardgelopen? Waar onderweg meer dan 

135 hindernissen en 1800+ hoogtemeters ge-

maakt dienden te worden? En dat binnen een 

aantal harde tijden gesteld door de organisatie. 

Iets wat ontstaan is uit enthousiasme en uitge-

groeid is tot de harde werkelijkheid. Dat gaan 

we in een kort verslag hieronder proberen uit 

te leggen! 

 

De voorbereiding 

 

Het idee is ontstaan na een vraag van Frank naar 
Mark uit pure interesse. Met grote verbazing van 

Frank was Mark al snel dol enthousiast en na nog 

geen 24 uur later was het antwoord op de vraag; JA, 

ik doe met je mee! Dus volgde er een appje in de 

groepsapp Lo&S GHK waarbij er animo gezocht werd 

voor mentale en fysieke ondersteuning als in de rol 

van coach (en chauffeur voor de terugweg, veilig-

heid boven alles!). Het bleef angstvallig stil tot een 

van de jongste LO&S instructeurs interesse toonde. 

Ivan (ook wel SGT SMID genoemd), wou zich wel 

opofferen om als coach/chauffeur mee te gaan. Maar 

bloed kruipt waar het niet gaan kan en ook hij 

schreef zich in voor deelname.. 

Hoe bereid je je voor op zoiets? Eerst ga je bij jezelf 

kijken ‘waar sta ik nu’?  

 

De beginsituatie.. Aan zelfvertrouwen geen ge-

brek. We hadden ieder sportieve of minder sportieve 
hoogtepunten zoals de marathon in Stockholm van 

Ivan of de bruiloft van Frank en de Ironrun van Mark 

waar we motivatie uit haalden. Dat gaf voldoende 

vertrouwen.  

 

Voeding werd in alle ijl nog aangeschaft. Gelletjes 

in overvloed! Kleding was een ding. Wat trek je aan? 

Waar we het alle drie zonder overleg over eens wa-

ren was het ‘buffje’. Maar verder, lang, kort, hoeveel 

lagen, welke schoenen? Er werden speciaal nieuwe 

schoenen aangeschaft voor deze dag..  

 

Plan van aanpak. Waar we het over eens waren 

was dat we bij elkaar zouden blijven.. Tot iemand 

huilend zou opgeven, dan niet. Tijden wisten we en 

daar zouden we ons aan houden. 
 

De ‘wedstrijddag’ 

 

Bewust tussen haakjes want de ULTRA is geen wed-

strijd. Het is wel een uitputtingsslag waarbij je de 

strijd aan gaat tegen de gestelde tijd van maximaal 

10uur om te finishen en recht te hebben op de me-

daille. En tegen jezelf.. 

 

De Uitvoering 

 

Er moesten een aantal CUT-OFF tijden gehaald wor-

den om door te mogen op het parcours. Na 40km, 

47km en 53km waren de tijden 4uur50, 1uur20 en 

1uur10. Haalde je deze tijden niet, moest je je oran-

je vest inleveren en kreeg je geen TORQUE en werd  
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je uit de wedstrijd gehaald. We liepen ruim op schema na ronde 1 maar doordat we geen TAS hadden gemaakt 

en de tijden niet scherp meer hadden, dachten we in ronde 2 dat we nog maar 45’ hadden voor 5km.. Dat deed 

iets met ons. Tot we er later achter kwamen dat we nog ruim 1,5 uur hadden. 

 

Oja.. Haalde je de hindernissen niet dan moest je 10 BURPEE’S doen. Sloeg je een hindernis over wa-
ren het er 20. Wij hebben uiteraard afgesproken dat we alles zouden doen en niks standaard gingen 

overslaan. De laatste ronde werden het iets meer burpee’s…. 

 

Voor de ULTRA Vikings zat er nog een extraatje in 

namelijk de ULTRA DEATHS. Alsof de skischans nog 

niet genoeg was, mochten wij na ronde 1 & 2 eerst 

omhoog en naar beneden met die zandzak van rond 

de 25kg.. En daarna nog een keer omhoog zonder! 

Wij konden ons geluk niet op.. Zo maakten we na-

tuurlijk wel mooi wat hoogtemeters. Na elke ronde 

kreeg je een TORQUE welke stond voor de afzon-

derlijke afstanden. Uiteindelijk kregen we dus 4 

TORQUE’s. Alle Viking Runs bij elkaar. Op dit punt 

hadden we ook onze persoonlijke verzorging en 

voeding liggen zodat we in de korte break even bij 

konden tanken.  
 

Het moeilijkste was volgens ons het tempo hou-

den, of juist afremmen.. Frank? Ivan? Mark? De 

elementen gecombineerd met de weerselementen. 

Het pegboard van 5 meter lang. De vervelende 

koeienbellen die geraakt moesten worden. Integri-

teit van andere deelnemers… We hebben redelijk 

wat energie verspild aan de verbazing hoe sommige 

in ronde 1 achter ons liepen en een ronde later voor 

ons.. 
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Het mooiste was wel de ongeplande samenwerking die ontstond tussen de drie. We hielpen elkaar door, over en 

langs de hindernissen. Waar de een wat moeite had met een modderbak uitkomen, had de ander weer hulp no-

dig bij een medicijnbal van 60kg. 

 

Het eind 
 

De terugreis was, met dank aan de vriendin van Ivan, goed geregeld. Wij konden languit in Mark zijn bolide ont-

spannen. De terugblik. Waar we het alle drie over eens zijn, is wat het ons gebracht heeft naast een hele boel 

spierpijn. 

 

Als persoon een grens verlegd en een ervaring rijker. 

 

Als collega’s een band en ervaring opgebouwd die niemand ons meer afpakt. 

 

Als instructeur zelf de zaken, die we proberen na te streven in onze lessen, weer eens opgezocht en aangetikt. 

Waar sta ik zelf als ik kijk in de spiegel? 

 

Als militaire FALCON? Trots, veelzijdig, gehard.. Zo kwamen wij weer terug op de sportgroep. Opgeheven 

hoofd, borst vooruit, kin omhoog. 
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Nico de Frel 

  

In Memoriam Nico de Frel 
 

Op 17 oktober 2019 overleed Nico de Frel. Een sportman pur sang, die een tweetal 

bijzondere onderscheidingen in de wacht wist te slepen: ere-voorzitter van de Vereni-

ging Van Oefenmeesters Nederland (VVON) en Lid in de orde van Oranje-Nassau. En 

voorafgaand aan zijn FLO-datum LO&Sportinstructeur was en afsluitend Cdt-

LO&Sportgroep. En vanuit die periode vele herinneringen oproept, die gebundeld zijn 

in deze bloemlezing. 
 

Door Wil Maaswinkel 
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Nico de Frel overleden 
 

Donderdag 17 oktober kwam bij de redactie 

het droevige nieuws binnen dat onze (oud-)

collega Nico de Frel (de vader van onze collega 

Lion de Frel) op 15 oktober in de leeftijd van 

83 jaar is overleden. Nico was Lid in de orde 

van Oranje-Nassau en Erevoorzitter van de 

VVON. 

Jan Welling de StafadjudantLO&Sportorganisatie 
heeft contact gehad met onze (oud-)collega Lion de 
Frel. Hij stuurde ons het overlijdensbericht en het In 
Memoriam geschreven door de VVON (Vereniging 
van Oefenmeester Nederland) waar Nico jarenlang 
voorzitter was. 
 
Nico de Frel was een gewaardeerd collega. Nico was 
betrokken, bevlogen, bezeten en verknocht aan de 
sport. Niet alleen voetbal maar elke cursus/opleiding 
die een beetje paste volgde hij om zich verder te 
ontwikkelen. 
 
Hij is vooral in West-Brabant (Bergen op Zoom) 
werkzaam geweest. Collega's die daar met Nico 
werkten hebben we gevraagd herinneringen over 
Nico met ons te delen. En zo een hommage te bren-
gen aan een alom gewaardeerde collega. 
 
Van Marien vd Eijnden kregen we een mooi verhaal 
en ook Stas Szamrowicz en Rob Zimmerman stuur-
den ons herinneringen. De samenvoeging geeft een 
beeld van Nico als C-LO&Sportgroep. 

Herinneringen aan Nico de Frel 

 

1. Hart voor personeel. 

 

Nico stond altijd voor zijn personeel. 

Kwam niet aan “zijn mannen” want dan 
stond de vechter in Nico op en ging hij 

onvoorwaardelijk voor zijn sportperso-

neel staan. Rang of stand, het maakte 

hem dan niet uit wie er tegenover hem 

stond. Hij gaf zijn personeel ook veel 

verantwoordelijkheid om zaken te rege-

len. Hij had vertrouwen in zijn mannen. 
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Marien schrijft: “Samen met de beroeps 

Sgt (Ab Delzenne) hebben we met de 

paar man die de LO&Sportgroep groot 

was, er een prachtige tijd van ge-

maakt”. Het feit dat Nico het principe 
“LO&Sportgroep Cort Heyligers First” 

hanteerde was voor de LO&Sportgroep 

fantastisch. Het paste niet altijd bij de 

bedrijfsvoering en filosofie van de 

LO&Sportorganisatie: optimaal benut-

ten van de middelen. Dat gaf weleens 

spanningen. Maar uiteindelijk was Nico 

(niet zonder slag of stoot) wel zeer loy-

aal.” 

 

2. Materiaal zorg 

 

Nico was een echte materiaal man. De 

combinatie personeel + materieel 

maakte ten slotte, in zijn ogen, een 

goede les. Marien zegt: “Ik verdenk 
hem ervan ook een hoog ontwikkelde 

creativiteit te gebruiken bij de telling en 

materiaal zorg. In die tijd had ik daar 

als dienstplichtig LO&Sportinstructeur 

allemaal niet zoveel kijk op maar een 

LO&Sportgroep voor een rijschool had 

toch geen paar honderd paar sokken 

nodig.....? Nu weet ik beter en kan ik er 

hartelijk om lachen maar enige creativi-

teit kan hem hierbij niet ontzegd wor-

den”. 

 

Rob Zimmerman schrijft: ”De jaarlijkse 

begrotingen, voor wat toen heette “het 

hoogste bedrag LO&Sportmateriaal”, 

was altijd een circus van overdrijven en 
onderhandelen. De mores was toen “we 

vragen gewoon 130% in de hoop er 

100% te krijgen”. Ook Nico deed daar 

enthousiast aan mee. Zelf begroten en 

budgetten krijgen ging ook gepaard 

met jaarlijkse tellingen. Het klopte ie-

der jaar voor 100%. Iedereen tevre-

den, zowel Nico als zijn Rayonchef. 

Maar het jeukte wel een beetje, want 

er was ook nooit wat zoek. Hoe kan 

dat? 
 

Ik werd nadat ik een jaar of 3 comman-

dant van Nico was, vertrouwen moest 

je dus verdienen bij Nico, meegenomen 

naar een hok nabij het sportveld en 

daar opende Nico een aantal PSU-

kasten vol met  splinternieuwe trai-

ningspakken, shirts, ballen en nog veel 

meer spullen. In de loop van vele jaren 

verzameld. Dit blijk van vertrouwen 

van Nico werd wel op prijs gesteld 

maar de overdreven voorraad werd wel 

geleidelijk voor een deel gebruikt om 

noodlijdende sportgroepen van de nodi-

ge spullen te voorzien.” 
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3. “Een blind paard moest een 

cross kunnen lopen” 

 

Marien: “We hebben het hier over de 

beginjaren 1990. Bedrijfsvoering en 

efficiency stonden toen nog in de kin-

derschoenen. Niemand maakt zich druk 
over het feit dat een crossje van 5 km 

een hele dag mocht duren. Ontvangst, 

koffie, stukje gebak erbij en bij de af-

sluitende cross nog een nasi maaltijd 

toe. De cross zelf moest van Nico ech-

ter wel zo uitgezet worden dat “een 

blind paard nog niet fout kon lopen”. 

De Cort Heyligers had de eer om de 

eerste cross van het seizoen te organi-

seren. Dat betekende voor ons als 

LO&Sportinstructeur dat we met 5 km 

wit lint en 5 km rood lint het parcours 

gingen uitzetten. Ongeacht of hier nu al 

een “pantserstoppende” zijafzetting 

middels bossage was. Het parcours 

moest afgezet worden. Het laat zich 
raden dat het organiseren van zoveel 

lint, het uitzetten van de cross en ver-

volgens weer al het lint netjes oprollen 

op klossen, dat we daar na afloop wel 

even mee bezig waren!” 

 

Rob: “Over hetzelfde onderwerp: De 

eerste Rayonscross van mij als Rayons-

commandant was in het najaar van 

1987. Ik had de gewoonte om de dag 

voor de cross even het parcours te lo-
pen samen met de betreffende C-

LO&Sportgroep, dus ook met Nico. Eén 

van de bochten van het parcours was in 

mijn ogen niet goed afgezet, namelijk 

aan de buitenzijde van de bocht, waar-

door er via de binnenzijde behoorlijk 

kon worden afgesneden. Dat viel niet 

helemaal lekker bij Nico, maar het re-

sultaat was wel dat de volgende dag bij 

de cross nagenoeg het hele parcours 

aan beide zijden was afgezet.” 

 

4. Burgemeester/Gouverneur van 

de Cort Heyligerskazerne (Fort de 

Frel) 

 
Marien: Nico had zich in de vele jaren 

een bepaalde status verworven op de 

Cort Heyligers kazerne. Niet alleen Nico 

werkte er maar ook zoon John en doch-

ter Evelyne. Nico was de enige die de 

sleutel had van het achterpoortje. Dan 

kon hij lekker snel op gezette tijden 

kijken of thuis nog alles oké was met 

zijn vrouw. Ik heb echt nooit iemand 

anders, ook de kazerne-Cdt niet, door 

dat poortje zien gaan. Ik noemde Nico 
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altijd (voor mezelf - heb dat nooit met iemand gedeeld) de “burgemeester van de Cort Heyligers”. 

 

Stas daarover: “Nico woonde recht tegenover de kazerne, hij had een eigen sleutel van een zijpoort 

die bij zijn huis uitkwam en die hij altijd voor alles en nog wat gebruikte. Het leek erop dat hij de 

Gouverneur van de Cort Heyligerskazerne was die naast zijn kazerne woonde. 
 

Hij wist alles van zijn kazerne en iedereen kende hem. Nico werd gewaardeerd en gerespecteerd 

door de kazernecommandanten en het personeel op de kazerne. 

 

Nico was heel trots op zijn kinderen. Op John die zijn sportcarriére startte bij Dosko. Op Lion 

(vooral) toen die de overstap maakte naar de LO&Sportorganisatie en daarmee in de voetsporen 

van zijn vader trad en trots ongetwijfeld ook op Evelyne.” 

 

We wensen de kinderen van Nico en overige familie veel sterkte bij het leven zonder Nico. Gelukkig 

zijn er veel goede herinneringen. 
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De werkzaamheden van een revalidatietrainer 

Op het defensie-intranet verscheen deze week, in de serie ‘onze vakmensen’,  

een interview met André Wijnberger, revalidatie sporttrainer bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) in Doorn. 

Het interview geeft een mooie inkijk op de werkzaamheden van André,  

en sluit naadloos aan op een eerder interview met Arnold Hofsté  

over de werkzaamheden van het BIMS en een komend interview  

met Jan van den Dool over de CISM-activiteiten.  

 

Lees hier het interview met André. 
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Onze vakmensen: “Doe vooral dingen waar je 

energie van krijgt!” 

 

Op het defensie-intranet verscheen deze week, 

in de serie ‘onze vakmensen’, een interview 

met André Wijnberger, revalidatie sporttrainer 

bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) in 

Doorn. Het interview geeft een mooie inkijk op 

de werkzaamheden van André, en sluit naad-

loos aan op een eerder interview met Arnold 

Hofsté over de werkzaamheden van het BIMS 

en een komend interview met Jan van den Dool 

over de CISM-activiteiten. 

 

André“Ik geef leiding aan het team Sporttherapie 
binnen het MRC. Sport is een prachtig middel om 

mensen niet aan hun beperking te laten denken - 

omdat ze met iets heel anders bezig zijn. We geven 

de revalidanten instructie en bieden ondersteuning 

bij het sporten en bewegen met beperkingen. Het 

team bestaat verder uit zes sporttherapeuten en 

twee assistent therapeuten.  

 

Als de beschikbare teamcapaciteit tekortschiet geef 

ik zelf ook nog wel therapie, voornamelijk bij het 

zwemmen. Ik noem mijzelf dan ook liever een soort 

‘meewerkend voorman’. Binnen het team zijn we 

complementair aan elkaar; daar waar de andere 

teamleden nadrukkelijk therapeuten zijn ben ik een 

trainer. Met mijn 36 jaar ervaring binnen Defensie 
ken ik de militaire populatie van binnenuit. Mijn ken-

nis en trainerservaring gebruik ik dus het meeste in 

het zwembad, waar het heel fijn is om mensen te 

helpen bij het verbeteren van hun techniek en ze 

ook een conditionele prikkel te geven.  

 

De meeste revalidanten hebben moeite met het be-

waken van hun eigen grenzen en daar helpen wij 

hen bij. We zijn daarvoor voorzien van fraaie infra-

structuur en beschikken over bijzondere middelen 

zoals Virtual Reality en een anti-zwaartekracht loop-

band.  

 

Volgens mij wordt bewegen leuker als het beter gaat 

- en dan beklijft het ook beter. Ons doel is te zorgen 

dat mensen na vertrek uit het MRC blijven bewegen. 
En ook zwemmen is daarvoor een prachtig middel.  

 

Het is voor ons speciaal om te mogen werken met 

zowel militairen als met burgers binnen en buiten 

Defensie. Dat je mensen ondersteunt in hun fysieke 

en mentale herstel maakt mijn werk vaak erg dank-

baar. Wij vinden ons werk eigenlijk vrij normaal, 

maar veel revalidanten laten ons blijken dat het voor 

hen echt heel bijzonder is. 

 

Als leidinggevende ben ik verantwoordelijk voor ma-

teriaalaanvragen en voor de contacten met cluster-

managers en de Staf MRC. Vergaderingen, trainin-

gen voor het Invictus Team voorbereiden en uitvoe-

ren en mails en telefoontjes afhandelen vullen mijn 
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dagen verder. Nadeel van mijn functie is de 

hoeveelheid administratieve ‘ last’ die er aan 

vastzit. Last is uiteraard betrekkelijk - maar ik 

zou de regelzucht binnen de organisatie graag 

zien verminderen.  
 

Mijn motto: ‘Doe vooral dingen waar je energie 

van krijgt!’. Zo heb ik inmiddels heel wat erva-

ring opgedaan in het werken met sporters met 

een mentale aandoening. Dat blijft een moeilijk 

gebied, maar is ook heel interessant onderdeel 

van mijn werk. Zo stond ik onlangs in het 

zwembad met een groep, waarin een revalidant 

aangaf erg veel stress en angst te hebben om 

in het diepe te gaan zwemmen. Maar de psy-

choloog zou pas twee weken later komen om 

een mogelijke oplossing te bedenken. Voor mij 

een mooie uitdaging; met een paar korte en 

voor mij eenvoudige stappen lag hij tien minu-

ten later behoorlijk ontspannen te zwemmen in 

het diepe. Prachtig toch? 
 

Ook tijdens de inmiddels vier edities van de 

Invictus Games zijn er veel kippenvel- en tra-

nen in de ogen-momenten geweest. Wanneer je 

dat van heel dichtbij mag meemaken, zijn dat 

heel veel kersen op de taart!  

 

Wat onverwacht uit mijn werk voortvloeide; 

voor de recente commando-overdracht van DO-

SCO mocht ik optreden als spreekstalmeester. 

Al heel wat jaren hanteer ik de microfoon bij 

sportwedstrijden en openingsceremonieën van 

Militaire Wereldkampioenschappen. Dit was 

blijkbaar zo positief beoordeeld dat ik hiervoor 

werd gevraagd. Ik vond het een hele eer dat te 

mogen doen! 
 

Het Militair Revalidatie Centrum (MRC) is een 

revalidatiecentrum dat is aangesloten bij de 

brancheorganisatie Revalidatie Nederland, er-

kend en gecertificeerd is en is ingericht voor 

behandeling van zowel militairen als burgers. 

 

Het Militair Revalidatie Centrum is onderdeel 

van het Defensie Ondersteuningscommando. 
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Door Manuela Kruise-Veenstra 

  

 

Manuela gaat zes keer Alp D’huez beklimmen 

 

Manuela Kruise - de naam waaronder de meeste (oud-)collega's haar kennen,  

voordat zij met aanstaand stafadjudant Johan Veenstra in het huwelijk trad -  

is getuige de nevenstaande foto en de opsomming in haar artikel van zeer veel sportieve markten thuis.  

Fietsen blijkt (na het oplopen van een hardloopblessure) het meest geliefd,  

en dat komt mede doordat zij door haar vader hiertoe verleid is.  

Waarmee we ook direct de aanleiding hebben voor een alleraardigst en sterk geschreven artikel,  

dat je hier kunt lezen en wat hopelijk tot veel financiële ondersteuning zal gaan leiden. 
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Waarom ik mee doe? …PAPA 
 

Kanker…iedereen kent wel iemand in zijn/haar 

omgeving die met deze vreselijke ziekte te ma-

ken heeft (gehad). Zo ook ik. 

 

Mijn vader is vorig jaar aan longkanker overleden. 

Destijds kon er niets voor hem gedaan worden. Des-

ondanks was hij, tot aan zijn overlijden, vrijwilliger 

ten behoeve van onderzoek naar kanker. 

 

In de nabije toekomst is het mogelijk om een medi-

cijn tegen deze vreselijke ziekte te ontwikkelen, 

maar dat kost uiteraard geld. Dit gegeven, de nage-

dachtenis aan en het gemis van mijn vader hebben 

mij er toe gezet om aan de Alpe d’HuZes 2020 deel 
te gaan nemen. 

 

Inschrijven 

 

Yes! Dinsdag 8 oktober om 18.06 uur was het zover: 
de inschrijving voor deelname aan de Alpe d'HuZes 

2020 ging van start en het is gelukt! 

Op 4 juni 2020 ga ik 6x die berg bedwingen als een 

persoonlijk eerbetoon aan mijn sterke, lieve papa die 

ik enorm mis. Mijn lieve en beste vriendinnetje (en 

oud-LO&S instructeur) Mirjam Seinstra steunt mij 

door de berg wandelend te verslaan. Onze gezinnen 

gaan ons mentaal steunen door ons op de berg aan 

te moedigen. 
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Wie ben ik 

 

Mijn naam is Manuela Kruise-Veenstra. De meeste 

kennen mij als LO&S instructeur bij de LO&S organi-

satie. Sinds 1 september 2019 ben ik werkzaam als 

ambulance chauffeur (in opleiding) bij de UMCG am-

bulancezorg. Ook bij deze verandering van baan 

heeft mijn vader een grote rol gespeeld. Tijdens zijn 

ziekbed kwam hij veel in ziekenhuizen; soms ging ik 

met de auto mee, soms moest hij met de ambulan-

ce. Het ambulance personeel heeft veel waardering 
van mij gekregen voor het dankbare werk dat ze 

dagelijks doen. Het heeft zoveel indruk op mij ge-

maakt dat ik mij ben gaan verdiepen in het ambu-

lance werk. Het dynamische aspect, het onvoorspel-

bare, het samenspel met collega’s, mensen kunnen 

helpen en het dankbare werk hebben mij doen be-

sluiten om de overstap te wagen. Tot op heden heb 

ik daar nog geen seconde spijt van gehad. Zo zie je 

maar weer: je bent nooit te oud om te leren! 

 

Fietsen 

 

Het fietsen is er met de paplepel in gegoten. Zolang 

ik mij kan herinneren, fietste mijn vader 3 x per 

week bij zijn fietsvereniging. Ik ging daardoor ook 
op jonge leeftijd fietsen, maar ik combineerde dat 

met zwemmen en hardlopen: triathlons. 

 

Mijn vader nam deel aan bijna alle fietstochten in 

Drenthe, Groningen, Friesland en net over de grens 

in Duitsland. Maar dat was voor hem nog niet vol-

doende. Samen met zijn fietsvriend kwamen ze op 

het idee om van Ter Apel naar het Gardameer in Ita-

lië te fietsen: 1200 km! Wij gingen vroeger in de 

zomervakantie altijd naar Oostenrijk en het 

Gardameer in Italië. En zo geschiedde. Jaar in en 

jaar uit stapten ze samen op de fiets richting Italië. 

Zelfs als zijn vriend niet mee ging: dan ging mijn 

vader alleen. In 2008 vertelde hij dat hij voor de 

laatste keer deze tocht wilde ondernemen en toen 

dacht ik: dit wil ik samen met mijn vader doen! 
 

Ik kocht een goede racefiets, kleding, schoenen, ma-

terialen en een rugzak en ging trainen. Na 8 fantas-

tische dagen hadden we de tocht volbracht. Ik was 

verkocht aan het fietsen en aan deze monstertocht! 

Ik verkocht mijn racefiets, kocht een betere: eentje 

van carbon en in mijn favoriete kleur: roze! Ik deed, 

samen met mijn man, mee aan de tochten die mijn 

vader vroeger ook fietste: de 11 Stedentocht, de 11 

Merentocht, de Wera fietstocht (Arnhem naar He-

erenveen), etc. 



Pagina 128            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg Zes keer de Alp D’huez op 

 

Later bleek dat 2008 niet de laatste keer was dat 

mijn vader op de fiets naar Italië ging: in 2011 gin-

gen we weer met z’n tweeën. Ook hebben we in 

2012 samen de Alpe d’Huez 1 x beklommen. 

 

Het fietsen kostte me te veel tijd i.c.m. het werk en 

uiteindelijk heb ik het fietsen omgeruild voor het 

lopen van halve marathons. Vanaf mijn plaatsing in 

Seedorf (2002) tot juni 2019 loop ik halve mara-

thons: Enschede, Zwolle, Berlijn, München. In 2015 

brak ik tijdens de Dienstvakdag een stuk van mijn 
knieschijf af. Pas na 10 maanden werd dit bevestigd 

en inmiddels ben ik 2 keer geopereerd. Op mijn ou-

de hardloop niveau kom ik helaas niet meer. Tijdens 

mijn revalidatie heb ik weer veel gefietst. Hierdoor 

heb ik het fietsen weer opgepakt en ga ik 2x per 

week spinnen in de sportschool. 

 

Nadat mijn vader in mei 2018 was overleden, heb ik 

mij voorgenomen om in 2020 nog een keer de mon-

stertocht naar Italië te ondernemen. Ik neem dan 

een deel van zijn as met mij mee, zodat hij nog 1 

keer samen met mij deze tocht aflegt. Het as ga ik 

samen met familie in Italië uitstrooien. 

 

Voorbereiding Alpe d’HuZes en Italië 

 
Op dit moment neem ik 2x per week deel aan spin-

ning lessen in de sportschool voor de basis. Zodra 

het weer het toelaat stap ik op mijn racefiets om 

trainingskilometers te maken. Het accent gaat daar-

bij niet liggen op capaciteit maar op vermogen. Het 

totaal aantal kilometers vallen mee, maar het zijn 

allemaal stijgingskilometers. Ik ga bij de voorberei-

ding gebruik maken van het 18 weeks trainingspro-

gramma zoals deze omschreven staat op de KWF 

site. 

 

Hulp 

 

Ik hoop door uw en mijn eigen bijdrage een aanzien-

lijk bedrag te kunnen doneren. Een bedrag waarmee 

KWF verdere research kan doen in een poging deze 

ziekte de wereld uit te helpen en een bijdrage te le-

veren aan de verbetering van de kwaliteit van het 

leven van mensen met kanker. 

 

Op onderstaande link kunt u rechtstreeks doneren 

en op de FB site komen regelmatig veilingen te 

staan van leuke artikelen waar u een bod op kunt 

doen. Het veilinggeld wordt ook gedoneerd aan de 

KWF. 
 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraiser/

manuelakruise-veenstra 

 

https://www.facebook.com/

Manuela-Kruise-gaat-voor-de-

6 - v a n - K W F -

3 2 9 8 1 4 3 5 7 9 4 1 3 2 9 / ?

ref=bookmarks 
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