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Collega’s van de LO&Sportorganisatie KL, 
 

Op 25 maart 2020 heb ik me, via verschillende 
kanalen, tot jullie gericht met mijn Command 

Message. Dit was aan het ‘begin’ van de Coro-
na (COVID-19) crisis zoals die onze samenle-

ving momenteel teistert. We zaten er toen 
middenin en we zitten er nu, bijna 10 weken 
later, nog steeds middenin. 

 
We hebben niet stilgezeten! 

 
Vanaf het begin van deze crises hebben ons opge-

steld als een professionele, militaire specialistische 
eenheid. 

 
We dragen nog steeds in belangrijke mate bij aan 

de fysieke en mentale inzetbaarheid van onze mili-
tairen. 

 
In het begin van de crisis niet meer op kazernes, 

vanuit onze LO&Sportaccommodaties, maar met 
behulp van digitale media: online. 
 

Ik ben trots op de filmpjes en programma’s die ik 
heb zien langskomen en de snelheid waarmee we 

de thuiszittende collega militairen hebben geprik-
keld om te blijven bewegen: om gezond en inzet-

baar te blijven. 
 

Dit terwijl jullie persoonlijke omstandigheden onge-
twijfeld ook zijn gewijzigd: kinderen aanvankelijk 

niet naar school, ander contact met geliefden, mis-
schien ziekte ervaren in de directe omgeving of an-

derszins. 
 

Ons welzijn is onder druk komen staan door een 
onzichtbare vijand die veel impact heeft op ons da-

gelijks bestaan. 

WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 3            Zandloper 

 
Dat welzijn is van groot belang en een belangrijk 

ijkpunt bij genomen en te nemen beslissingen. 
 
De LO&Sportorganisatie KL is een militaire eenheid 

die blijft bijdragen aan de fysieke en mentale ge-
steldheid van militairen. 

 
Militairen waarop Nederland rekent (en mag reke-

nen) wanneer het er om gaat. En dat is nu! 
 

Nederland is nog niet uit de zorgen, ondanks de 
versoepeling van afgekondigde maatregelen in de 

laatste weken. We staan aan het begin van een 
lange weg naar wat men noemt ‘het nieuwe 

normaal’. Wat het nieuwe normaal is weet 
niemand! In feite gaan we het met elkaar uitvinden 

in de komende periode. Dat geldt voor ons allen 
persoonlijk (leefomgeving) maar zeker ook functio-

neel (werkomgeving). Daarbij vertrouw ik op jullie 
professionaliteit, creativiteit en flexibiliteit. 
 

Om het voortzettingsvermogen te waarborgen 
heeft C-LAS besloten opleiden en trainen tot een 

essentieel proces te bestempelen en deze proces-
sen weer op te starten. 

Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 

Een LO&Sportorganisatie 

die levert,  

en vooruit kijkt! 

C-LO&Sportorganisatie 

Luitenant Kolonel Jeroen Velders Bc. EMSD  



 

Dit betekent dat ook de LO&Sportgroepen weer hun 
reguliere taken gaan uitvoeren: we gaan leveren! 

Dit alles binnen de richtlijnen van het RIVM/CEAG. 
 

Besmettingsrisico’s moeten tot het minimum wor-
den beperkt maar het effect: het opleiden en trai-

nen ten bate van het voortzettingsvermogen van 
het CLAS is een belangrijke waarde. De leidingge-
venden en hun vakmensen binnen de 

LO&Sportorganisatie staan daarbij voor mij voorop 
en worden in hun kracht aangesproken. 

 
Maar we leveren ook aan Nationale Operaties. 

 
In de afgelopen periode zijn bijna 60 van onze 

collega’s opgeleid en getraind voor taken in het ka-
der van het Speciaal Nazorg Peloton (SNP). Met de 

succesvolle afronding van het gereedstelling proces 
is het SNP een nieuwe gegarandeerde capaciteit 

(capability) van C-LAS in het kader van Nationale 
Operaties. In nauwe samenwerking met het OT-

CLog en het B&TCo (OOCL) is uitvoering gegeven 
aan deze opdracht. 
 

Vanaf 17 april heeft het SNP op een NTM van 48 
uur gestaan. Allereerst heeft Batch 1 SNP LO&S 

deze opdracht uitgevoerd en vanaf 18 mei heeft 
Batch-2 het overgenomen van Batch-1. De op-

dracht eindigt voorlopig op 14 juni a.s. maar we 
blijven standby voor een mogelijke activatie indien 

zich in de komende weken/maanden een nieuwe 
besmettingsgolf zal voordoen. 

 
Een LO&Sportorganisatie die levert.  

Een LO&Sportorganisatie die samenwerkt. 
 

Ook hier ben ik bijzonder trots op! 
 

Hoelang de huidige omstandigheden nog voortdu-
ren is moeilijk te zeggen. De planningshorizon 
waarmee C-LAS vooralsnog rekening houdt is 1 

september. Dat lijkt niet alleen ver weg: dat is het 
ook. 

 
Tot die tijd zullen we onze werkzaamheden anders 
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uitvoeren dan we gewend zijn en zullen we ook an-
dere werkzaamheden blijven uitvoeren. 

 
Dit betekent dat we elkaar minder zullen zien, min-

der zullen spreken. Op ander manieren onze con-
tacten onderhouden. 

 
We zullen er voor moeten zorgen dat wel met el-
kaar, persoonlijk en functioneel, in verbinding blij-

ven en dat we beschikken over een MULAN verbin-
ding thuis. Dat kan via telestick of via een smartp-

hone (beiden door Defensie verstrekt). Dit is ook 
nodig om elkaar informatie te kunnen verstrekken 

die niet over privé kanalen mag worden verstuurd. 
 

Daarnaast kan het ook handig zijn om tijd te beste-
den aan je eigen ontwikkeling, met onderwerpen 

die op het MULAN netwerk worden geplaatst. Hier-
over zullen we jullie blijven informeren! 

 
Ik doe dan ook hier nogmaals de oproep: 

#StayConnected. 
 
Zorg dat je in contact bent met Defensie, blijf in 

contact met je collega’s van jouw LO&Sportgroep, 
van je LO&Sportregio, van je Stafafdeling/bureau. 

 
De LO&Sportorganisatie is en blijft een fijne plek 

om in te werken! 
 

Hou vol en blijf gezond! 
 

Wij zijn de LO&Sportorgansatie; Fit for Action! 
 

Commandant LO&Sportorganisatie KL 
 

 
 

 
 
 

J . 
Velders Bc. EMSD 

Luitenant-kolonel 

Vervolg Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 
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ASM neemt een wereldwijde vlucht 
Door Jan Kasper en Wil Maaswinkel 

 

ASM ONTWIKKELINGEN: VAN CHELSEA TOT HAARLEM 

 

Eindhoven. Enschede. Shanghai. Singapore. De Deutsche Fussball Bund (DFB). 

Zomaar wat namen die voorkomen in het interview dat Wil Maaswinkel afnam van Jan Kasper. 

Maar waarmee we uiteindelijk in Haarlem belandden, bij het CIOS-Nova College van Hans Gootjes, 

die als ultieme droom een gloednieuw CIOS wil oprichten dat volledig ingericht is volgens de principes van ASM. 

 

Je leest al deze wereldwijde ontwikkelingen met Nadine Visser (wereldtopper in de atletiek) 

in een mooie bijrol in dit artikel. 



 

 

Jan Kasper meldt “opnieuw een  

ASM Cursus voor Land- en Luchtmacht” 

 

Bij de oudere Vrienden LO&Sport is Jan Kasper voor-
al bekend als docent op het SMLO in Hooghalen en 

het OCLO in Ossendrecht (de benamingen van de 

LO&Sportschool in de vorige eeuw). 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg ASM neemt een wereldwijde vlucht 

Pagina 6            Zandloper 

Wie uit Twente komt, kent hem mogelijk nog als 

vroegere directeur van FC Twente. In Zuid-Holland 

kennen ze hem vooral als (oud-)directeur van AZ. 

 

Veel voetbaltrainers kennen Jan nog uit Zeist waar 
hij bij de KNVB Hoofd Opleidingen was o.a. in de tijd 

van Rinus Michels. 

 

De jongeren kennen hem mogelijk als enthousiast 

promotor van het Athletic Skills Model 

www.athleticskillsmodel.nl. 

 

Mailtje van Jan 

 

Ik kreeg een mailtje van Jan Kasper. Uit het mailtje 

blijkt dat deze oud-sportofficier nog niet op zijn lau-

weren rust. Hij vertelt enthousiast dat… “het ASM nu 

ook gegeven wordt In Eindhoven Fontys en Ensche-

de Diekman. Dat er presentaties gegeven zijn bij 

Chelsea en de DFB. Dat alle bondscoaches van de 

jeugdelftallen van de KNVB de ASM opleiding hebben 
gevolgd. Dat er serieuze interesse is voor ASM uit 

Singapore en Shanghai. Dat het ASM boek is ver-

taald in het Engels en wordt vertaald in het Japans. 



 

 Dat ASM samen met de KNVB en Veiligheid.NL een 

Sportblessure preventie programma maakt gericht 

op de jeugd. Dat er golfpro`s zijn opgeleid die het 

ASM integreren in hun opleidingen.” 

 
Hij eindigt het mailtje met: 

 

"Ik vergat nog te melden dat de tweede cursus 

Athletic Skills Model 

(ASM) voor Defensie 

begin volgend jaar 

weer van start gaat in 

Amersfoort op de Bern-

hardkazerne: ‘de proef-

tuinen voor nieuwe 

snufjes’! Initiator is o.a 

Aooi JJ (Joep) van 

Renswouw van C-

LO&Sport BO&T VeVa.” 

 

Bovenstaande is de aan-
leiding om Jan uit te nodi-

gen nog eens te vertellen 

wat het specifieke is van 

ASM! Jan antwoordt: “Ik 

kan natuurlijk uitleggen wat het kenmerkende is van 

het Athletic Skils Model, maar misschien is het beter 

dat we Hans Gootjes, de directeur van het CIOS-

Nova college in Haarlem - die de ASM advanced- 

opleiding met zijn collega’s volgde- aan het woord 

laten.” 

 

De pitch van Hans geeft in het kort goed aan wat de 

visie is die het ASM probeert over te brengen en het 

enthousiasme waarmee het wordt opgepakt. (Hans 

Gootjes was voorafgaand aan zijn functie als direc-

teur van het CIOS werkzaam als technisch directeur 
van de KNGU, lees hieronder een interview op Sport-

knowhowXL met hem, red.) 

 

Hans Gootjes over het Athletic Skills Model 

 

“Het ASM is gebaseerd op een mix van wetenschap-

pelijke bevindingen en praktijkervaring. Het is een 

model waarbij vanuit een andere manier van denken 

wordt gekeken naar bewegen. 

 

Kenmerkend is dat aanpassingsvermogen en plezier 

in het bewegen centraal staan. Het model vindt z’n 

toepassing in diverse domeinen: bewegingsonder-

wijs, breedtesport & lifestyle, gezondheidszorg, 

kunst & cultuur en de topsport. Centraal staat het 
veelzijdig verbeteren van de motorische basisvaar-

digheden, via een concentrisch concept, waarbij de 

beweger uitgedaagd wordt zich voortdurend aan te 

passen aan nieuwe 

thema’s en omstandighe-

den. 

 

Vanuit veelzijdig bewegen 

kunnen sporters zich ont-

wikkelen tot veelzijdige 

atleten die zich mogelijk 

gaan specialiseren binnen 

een sport. 

 
Een van de mooie voor-

beelden is Nadine Visser, 

inmiddels in de wereldtop 

als hordeloopster, maar 

opgeleid als turnster. 

 

Zij kwam jarenlang op een veelzijdige manier in 

aanraking met diverse basic movement skills. 

 

Een BMS-analyse levert het volgende beeld op 

v.w.b. de specifieke vaardigheden: 

 
-balanceren en vallen (steunbalans, vluchtbalans, 

 op de balk en brug ongelijk); 

-springen en landen (steunspringen en vrij sprin- 

 gen, op vloer en sprong); 

-rollen, duikelen en draaien (om verschillende  

 assen, schroeven/salto’s); 

-zwaaien en slingeren (steunend op en hangend 

 aan de hoge en lage ligger); 

-bewegen op muziek (ritmisch, vrijevloeroefe 

 ning); 

-gaan en lopen (i.h.b. bij de aanloop naar de  
 Pegasus). 

 

Op haar twaalfde/dertiende verruilde ze de turnsport 

voor meerkamp-atletiek.  

 

 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg ASM neemt een wereldwijde vlucht 

Pagina 7            Zandloper 



 

Al snel behoorde ze tot de allerbeste atleten in haar 

leeftijdscategorie en binnen twee jaar blonk ze uit op 

vrijwel alle onderdelen van de meerkamp, waarbij 

vooral een beroep wordt gedaan op de BMS gooien 

(speer, kogel), springen en landen (hoog en ver) en 
gaan/lopen (sprint, hordelopen, middenafstand). 

 

Na de OS in Rio (ze was toen 20) besloot ze zich te 

gaan toeleggen op haar specialiteit: hordelopen. 

Toch blijft ze ook enkele andere atletiekonderdelen 

trainen (als donor- en multisport). En misschien niet 

toevallig, ze is zelden geblesseerd. 

 

Op het CIOS is topsport geen primaire focus. We 

richten ons op bewegen in een brede context, op het 

speelveld van sport, bewegen, gezondheid en vitali-

teit. 

 

Deelname van zo’n 45 collega’s aan de beide ASM 

trainingen (advanced en specialist) biedt een uitge-

lezen kans om ASM te implementeren binnen onze 
opleiding. 

 

De wijze waarop is nog nader te bepalen, maar een 

keuzedeel ASM, het opzetten van een ASM-

vereniging als leerwerkbedrijf en/of integreren van 
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de principes binnen les- en leidinggeven zijn aan-

trekkelijke voorbeelden. 

 

Mijn ultieme droom: 

 
Een nieuw CIOS, ingericht volgens de principes van 

het ASM, met een Skills Garden en andere facilitei-

ten, die zowel onze studenten als bewegers van uit-

eenlopende aard kunnen faciliteren in vaardigheden 

Met betrekking tot veelzijdig, uitdagend, creatief en 

plezierig bewegen. 

 

Contextrijk, betekenisvol en samenhangend onder-

wijs in optima forma, met als beoogd resultaat een 

stad, regio, land en uiteindelijk wereld waarin fitte 

en vitale inwoners en een leven lang veelzijdig be-

wegen de norm zijn; dat zou enorm zijn!” 

 

Jan's droom 

 

Jan Kasper laat hierop nog volgen dat zijn ultieme 
droom hetzelfde is maar dan ook verder breed opge-

pakt door alle 4 vier de Nederlandse krijgsmachtde-

len: de Koninklijke Landmacht (KL), de Koninklijke 

Marine (KM), de Koninklijke Luchtmacht (Klu) en de 

Koninklijke Marechaussee. 
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Werkzaamheden van CISM in Brussel 
Door Paul Lindeboom 

  

 

INTERVIEW JAN VAN DEN DOOL  
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Vervolg Werkzaamheden van CISM in Brussel 

Hoe ben je je gaan verdiepen in je functie? 

 

“In eerste instantie had ik belangstelling voor een 

andere functie (Director of the Sport Department). 

Ik had echter ook begrepen dat Brazilie veel belang 

hechtte aan het vullen van deze functie en Brazilie 

levert veel personeel aan CISM. Daarmee waren 

mijn kansen om politieke redenen dus gering. Men 

wilde mij echter wel graag hebben en dus werd mij 
de functie van Director Planning & Development 

aangeboden. Omdat ik daarmee naar mijn mening 

invloed zou kunnen uitoefenen op de richting van 

CISM, sprak deze functie mij eigenlijk nog meer aan. 

Vervolgens ben ik met de Secretary General (de 

hoogste militair van het hoofdkwartier) gaan praten 

over mijn taken en bevoegdheden. We zijn het toen 

eens geworden en ik heb bij CLAS het verzoek inge-

diend om bij CISM te mogen werken.” 

 

Je bent nu ruim een half jaar op functie, hoe 

bevalt het tot nu toe? 

 

“Wisselend. Ik ben nooit tegen mijn zin naar het 

werk gegaan, maar ik moest wel heel erg wennen. 

Drie zaken spelen daarin een grote rol. Ten eerste 
ging ik van een functie waarin je de verantwoorde-

lijkheid voor ruim 250 mannen en vrouwen hebt 

naar een functie waarin je alleen je eigen buro hoeft 

aan te sturen. Dat geeft heel veel rust maar ook een 

leegte. 

 

Ten tweede is CISM een duidelijk andere organisatie 

dan de LO&Sportorganisatie. Het is veel meer een 

politieke organisatie die moet samenwerken met de 

sportorganisaties (of sportspecialisten) van allerlei 

krijgsmachten over de gehele wereld.  

Conseil International du Sport Militaire, ofte-

wel CISM. Friendship through Sport is het mot-

to van ‘s werelds op één na grootste mul-

tisportorganisatie met 140 aangesloten landen 

en verantwoordelijk voor de Militaire Wereld-

spelen, na de Olympische Spelen het op een na 

grootste sportevenement. Bij de laatste we-

reldspelen in China bestonden de delegaties 

van de 109 deelnemende landen uit bijna 

10.000 personen, waaronder ruim 6000 militai-

re atleten. Jan van den Dool is sinds begin 

2019 een van de werknemers op het hoofd-

kwartier van CISM in Brussel. 

 

Jan, wat was vooraf je ervaring met CISM? 

 

“Ik heb nooit een CISM-team begeleid, dus wat dat 

betreft was mijn ervaring beperkt. Een aantal jaren 

heb ik het CIOR Vijfkampteam begeleid als trainer 

en chef d’equipe, maar zij vallen niet onder CISM. 

Wel ben ik de laatste jaren een aantal keren met een 

militair team mee geweest naar wereldkampioen-

schappen als Chief of Mission. Dan heb je natuurlijk 

contact met de BIMS, je hebt een aantal eindverant-
woordelijkheden en je ziet hoe een wereldkampioen-

schap georganiseerd wordt. Met het hoofdkwartier in 

Brussel heb ik echter van tevoren nauwelijks contact 

gehad. Om te kijken hoe het daar is ben ik wel een 

keer met Ruben Driever (destijds H-BIMS) naar 

Brussel geweest. Gezien mijn leeftijd wist ik dat ik 

de eerste C-LO&Sportorganisatie zou worden die niet 

aansluitend aan de functie met FLO zou kunnen 

gaan en dus een functie buiten de LO&Sport zou 

moeten zoeken. (Nico Spreij en Peter Rommelse 

hebben daarna nog wel een functie vervuld, maar 

als ‘nadieners’.) Toen mijn belangstelling voor BIMS 

wat concreter werd heb ik Johan Groen benaderd, 

die destijds bij CISM werkte. Ik ben een dagje met 

hem meegelopen om te kijken hoe daar gewerkt 

wordt en wat beter kennis te maken met het perso-
neel dat daar werkt.” Op het hoofdkwartier zitten verder geen Nederlanders, maar soms kom je 

elders wel eens een ‘bekende Nederlander’ tegen 
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Vervolg Werkzaamheden van CISM in Brussel 

is het bevorderen van vrede dmv sport. We hebben 

daarvoor ook contact met ‘Peace and Sport’, een 

Franse organisatie met dezelfde doelstelling en ZKH 

Prins Albert van Monaco als beschermheer. Afgelo-

pen juli had de President van CISM, samen met een 

aantal mensen van het hoofdkwartier, een afspraak 

in Monaco met ZKH Prins Albert om samenwerking 

op te starten en te bekrachtigen met een Memoran-

dum of Understanding (MoU). Ik had daarvoor nog 
wat voorbereidingen getroffen en was ook in de ar-

chieven gedoken. Een paar dagen voor de bijeen-

komst in Monaco kwam ik een document tegen uit 

2010. Hierin werden een aantal afspraken gemaakt 

en acties afgesproken in het kader van Sport and 

Peace. Het document was ondertekend door de 

toenmalige President CISM, een vertegenwoordiger 

van het IOC en, jawel, ZKH Prins Albert van Monaco. 

Het tekent het gebrek aan continuïteit dat niemand 

meer wist van het bestaan van dit convenant. 

 

Een van mijn doelstellingen is dan ook om de kennis 

binnen CISM de komende jaren beter te borgen.” 

Je bent al een paar keer in exotische landen 

geweest. Bijzondere ervaringen opgedaan? 

 

In april bijna twee weken Hoo Chi Min (Vietnam) en 

in oktober bijna drie weken de wereldspelen in Chi-

na, dat zijn natuurlijk mooie ervaringen. Het was wel 
heel erg druk, zeker de General Assembly in Viet-

nam, maar je krijgt toch ook wel het eea mee van 

het land. Wat ik in Vietnam erg mooi vond is dat het 

werd afgesloten met een ‘cultural day’, waarbij we 

veel te horen en te zien kregen van hun oorlog te-

gen de Amerikanen, zo’n 50 jaar geleden. 

Ik ben altijd heel trots geweest op het vakmanschap 

en de professionaliteit van het LO&Sportpersoneel 

en de LO&Sportorganisatie. Via CISM heb ik inmid-

dels bij veel krijgsmachten kunnen kijken naar de 

wijze waarop sport wordt beoefend en mijn trots op 

de LO&Sportorganisatie is alleen maar groter gewor-

den. 

 

De laatste grote reden voor dat wisselende begin is 
het cultuurverschil. Ik werk daar als enige Nederlan-

der met mensen uit Europa, Zuid-Amerika, Afrika en 

Azië. Door enerzijds de politieke omgeving en ander-

zijds de cultuurverschillen heb ik nog vaak aan een 

advies van Johan Groen gedacht: leer vooral gedul-

dig te zijn. Als Nederlander ben je vrij direct en wil 

je graag meteen aanpakken. Dat is niet altijd han-

dig, anderen gebruiken vaak veel meer tijd, wat 

overigens ook niet altijd minder goed is. Daarnaast 

zijn cultuurverschillen vaak niet meteen zichtbaar. 

Dat komt pas als je uit elkaar gaat en men afspra-

ken soms heel anders invult dan dat jij verwacht 

had. 

 

Daarbij spelen misverstanden door de taal zeker ook 

een rol. Engels en Frans zijn de voertalen op het 
hoofdkwartier en vaak spreek je met elkaar in een 

taal die voor beiden niet de moedertaal is. Ik heb 

geleerd om vooral rustig te spreken en steeds te 

controleren of we beiden hetzelfde bedoelen. Kort-

om, met geduld kun je voor jezelf soms heel veel 

frustratie voorkomen. 

 

Aan de andere kant heb ik natuurlijk veel goede er-

varingen opgedaan en het is daarnaast een mooie en 

leerzame uitdaging om met die politieke omgeving 

en cultuurverschillen om te gaan. 

 

Verder heb ik geconstateerd dat ik, als ik daadwer-

kelijk invloed wil uitoefenen op de richting van CISM, 

moet zorgen voor borging. Een van de zwakheden 

van CISM is de continuïteit, er worden afspraken niet 
goed geborgd en bij het vertrek van een functionaris 

is in het verleden vaak niet alleen zijn of haar kennis 

en opgebouwde ervaring verdwenen, maar ook de 

kennis over gemaakte afspraken. 

 

Een voorbeeld. Eén van de doelstellingen van CISM 

Presentatie tijdens de General Assembly in Vietnam 
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Ik was ook aangesteld als de Official CISM Repre-

sentative (OCR) voor het Oriënteren. De OCR is bij 

een kampioenschap de vertegenwoordiger van de 

President CISM en daarmee namens CISM de hoog-

ste vertegenwoordiger. Daarnaast zou ik bij ht judo-

toernooi ook bijspringen omdat daar op het laatste 
moment de belangrijkste vertegenwoordigers names 

CISM wegens overplaatsing naar Mali niet aanwezig 

waren. 

 

Door omstandigheden is van de taken buiten het 

orienteren helaas niet veel terecht gekomen.  

 

Daarnaast doe je bij dat soort evenementen natuur-

lijk heel veel nieuwe contacten op en maak je weer 

kennis met allerlei andere nationaliteiten. Dat is ook 

één van de mooie kanten van CISM, de leden komen 

vanuit de hele wereld. 
 

Het bezoek bij het IOC in Lausanne was ook een 

mooie ervaring. We hebben daar een bijeenkomst 

gehad in het gloednieuwe onderkomen van het IOC. 

Mooi om daar rond te kijken, te zien hoe zo’n orga-

nisatie als het IOC georganiseerd is en kennis te ma-

ken met een aantal medewerkers. Daarnaast was 

het een positieve bijeenkomst met als resultaat dat 

we waarschijnlijk wat meer gaan samenwerken. 

 

De wereldspelen in Wuhan, China vormden het doel 

van de tweede grote reis. CISM heeft de regie, het 

gastland draagt zorg voor de organisatie (een beetje 

zoals bij ons de Sportcommissie de regie heeft en de 

sportgroep de organisatie van een kampioenschap 

heeft). Ik heb vooraf zelf weinig met de Spelen te 
maken gehad. Mijn rol in China was in eerste instan-

tie o.a. het begeleiden van de organisatoren van de 

komende CISM Winterspelen,in 2021 in het voor ons 

bekende Berchtesgaden en Ruhpolding. Dit omdat ik 

sinds kort ook ben aangesteld als projectofficier voor 

deze CISM Winterspelen.  

  Het indrukwekkende hoofdkwartier van het IOC met een imposante trap (vijf ringen). 

De Preliminary Meeting  

voor alle 109 Chiefs of Mission in Wuhan. 
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De Chinese atleten waren ineens wel erg snelle orienteerders geworden en er waren ‘in het terrein’ een aantal 

verdachte omstandigheden. Je kunt je voorstellen dat het uit competitie nemen van atleten uit het organiserende 

land toch wat ‘onrust’ geeft. Ik heb die dagen mijn record van vergaderuren per dag wel wat scherper gesteld. 

Het waren vermoeiende, maar ook heel leerzame dagen en achteraf ben ik heel tevreden over het meest belang-

rijkste resultaat: naar mijn mening hebben de juiste atleten de medailles gekregen. 

 

Inmiddels is mijn takenpakket bij CISM wel wat uitgebreid: naast Director Strategy ben ik ook verantwoordelijk 

voor General Affairs (protocol & events, administratie en logistiek) en zoals eerder gezegd ook projectofficier 

voor de Winter World Games 2021. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen maar ik ga me de komende tijd zeker 
niet vervelen. 

De juiste atleten hebben  

de medailles gekregen. 
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The Battle 2019 
Door Jasper Schout 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

The Battle 2019 



 

Pagina 15            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg The Battle 2019 

Wat ooit begon onder oud C-LO&Sportorganisatie Nico Spreij met een uitdaging voor een potje voet-

bal is inmiddels met de 15e editie uitgegroeid tot een volwaardige ‘Battle’. Het jaarlijkse treffen tus-

sen TGTF en de sectie OTK van de LO&S benadrukt de goede banden tussen beide organisaties en 

biedt ruimte voor wat sportieve rivaliteit. 

 

De organisatie lag dit jaar in Amersfoort. Het thema ‘Middeleeuwen’ bracht drie onderdelen met zich mee; scher-

men, boogschieten en paardrijden. Bij het schermen werden er 4 equipe-ontmoetingen afgewerkt, waarbij de 

LO&S over een iets beter tactisch plan bleek te beschikken en daardoor met 3:1 wist te winnen. Het boogschie-

ten viel daarentegen ten prooi aan het team van TGTF. Bij een 1:1 stand in onderdelen moest de beslissing dus 
vallen bij de manege. Na een demo van het ringsteken met echt paard verschilden de reacties tussen opgelucht 

en teleurgesteld toen bleek dat zij het onderdeel geblinddoekt en op een hobbelpaard af moesten leggen. Tijdens 

dit steekspel in duo’s wist de LO&Sportorganisatie met de winst aan de haal te gaan en daarmee werd de battle 

uiteindelijk in het voordeel van de LO&Sportorganisatie beslist. 

 

Bij de prijsuitreiking ontving waarnemend H-OTK Hein van der Made de wisselbokaal uit handen van C-

LO&Sportorganisatie Jeroen Velders. Aangezien Hein over enkele maanden de overstap maakt naar ‘de 

tegenpartij’ als H-TGTF neemt hij de bokaal mee en is TGTF volgend jaar weer gastheer in deze ontmoeting. 
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Digital Boxing Trainers Assistant (DBTA) 
Door Gerard Machielse 
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Vervolg Digital Boxing Trainers Assistant (DBTA) 

In november van dit jaar is de DBTA geplaatst 

in de DOJO van de LO&Sportgroep BHK in 

Amersfoort. De DBTA is een uniek gepaten-
teerd en technologisch meetinstrument. Het 

kan gebruikt worden door trainers, sporters, 

dokters, fysiologen en de recreant met als doel 

trainingsverbetering en mogelijkheden tot re-

validatie. 

 

De DBTA heeft een stootvlak (romp) met verschillen-

de trefvlakken. Zoals je op de foto kan zien heeft het 

schuine vlakken die hoeken, directe stoten en opsto-

ten kan ontvangen. In het stootvlak (zwarte deel) 

zitten sensoren die de impact en reactietijd kunnen 

meten. 

 

Het geheel is opgehangen aan een stevig frame en 

voorzien van een digitale touch screen. Het stootvlak 

is in hoogte verstelbaar De software is zeer eenvou-
dig in het gebruik en na een korte introductie kan 

iedereen ermee aan de slag. 

Naast dat je als ”trainer” zelf programma’s kunt pro-

grammeren, is de DBTA voorzien van voorgepro-

grammeerde programma’s als: 

 

 Vrije sessies. 

 Nulmeting. 

 Reactie sessies. 

 Wedstrijdsessies. 

Veiligheidsbewustzijn 

 

De LO&Sportorganisatie gaat in 2020 verder op de 

ingeslagen weg waarbij we meer, duidelijker en ge-

richter gaan werken aan de sociale en fysieke veilig-
heid van onze werk- (en leer-) omgeving. De DBTA 

kan daarbij mogelijk helpen. In de komende periode 

gaat de LO&Sportorganisatie onderzoeken wat de 

DBTA nog meer kan bieden. Doordat er voluit ge-

traind kan worden op de DBTA en intensiteiten daad-

werkelijk geregistreerd kunnen worden, ziet de 

LO&Sportorganisatie kansen om het apparaat in te 

zetten op het gebied van risicomanagement. 

 

Middels de DBTA willen we meten wat de impact-

waardes zijn onder diverse omstandigheden en in-

tensiteiten. Zoals een uitgerust persoon die enkel-

voudige technieken uitvoert, of een persoon die ge-

conditioneerd is en acties moet uitvoeren zoals spar-

ren. 

 
Door de verschillende meetgegevens kunnen we 

daadwerkelijk zien wat de effecten zijn. 

 

Ook inzet van beschermmateriaal zoals bokshand-

schoenen kunnen interessante gegevens opleveren. 

 

Tenslotte is het ook mogelijk om wapen technieken 

uit te voeren op de DBTA om impactwaardes te me-

ten. 

 

De mogelijkheden van de DBTA voor het CLAS wor-

den in het 1e kwartaal in 2020 geëvalueerd en aan 

H-EC aangeboden. Contactpersoon is de Kwaliteits-

bewaker MZV. 
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Interview leefstijlcoach: Martijn Krabhuis  
Door Paul Lindeboom 

  

 

Martijn Krabhuis: Switch naar leefstijlcoach 

 

We keken binnen de redactie verbaasd op toen we de namen 

 van de 17 aanstaande Leefstijlcoaches onder ogen kregen,  

want 1 naam was niet nieuw: Martijn Krabshuis. 

 

Het was tot dat moment onbekend dat hij  

in een transitie zat naar een carrièreswitch.  

Het interview dat we deze week met Martijn hadden,  

dient dan ook twee doelen:  

 

informeren over het traject naar Leefstijlcoach  

en het inzicht geven in een (op latere leeftijd)  

omturnen van sportinstructeur naar  

een andere richting in de sportwereld.  

 

Hieronder het interview met Martijn. 
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Vervolg Interview leefstijlcoach: Martijn Krabhuis 

 

Je bent al flink wat jaren een zeer enthousiast 

sportinstructeur en dan komt er toch een mo-

ment dat je besluit een andere weg in te slaan. 

Hoe is dat proces verlopen? Hoe lastig wordt 

de keus om het vak van sportinstructeur vaar-

wel te gaan zeggen? 

 

“Zoals je al aan geeft, ben ik een flink aantal jaren 
sportinstructeur geweest. Om precies te zijn 18,5 

jaar. Toen ik besloten had om militair sportinstruc-

teur te worden, had ik met mijzelf de afspraak om 

mijn contract voor 4 jaar uit te dienen en met die 

bagage weer verder te kijken in de burgermaat-

schappij. Dit is toch anders gelopen. Het ‘werk’ be-

viel mij zo goed en ik kon mij binnen de 

LO&Sportorganisatie verder ontwikkelen als Vak-

man, Leider en Instructeur en ook als mens heeft 

het mij veel gebracht. 

 

Als je je hobby kan uitvoeren en ook nog eens be-

taald krijgt, mag je volgens mij niet klagen en toch 

heb ik nu de keuze gemaakt om mijn militaire 

(sport) pak uit te trekken…..Het lesgeven en het 

coachen van mensen heeft mij altijd het meest geïn-
teresseerd en hier haalde ik de meeste voldoening 

uit. 

 

Naarmate ik ouder werd, stelde ik mij steeds vaker 

de vraag: hoe komt het nu dat ik altijd de zelfde 

mensen zie in de sport lessen…? De jonge gasten 

komen wel of worden gestuurd…maar de personen 

die het (misschien) hard nodig hebben mis ik, terwijl 

daar veel winst valt te halen. Ik durf rustig van mij-

zelf te zeggen dat ik geen drill instructeur ben en ik 

respecteer een ieder zijn getraindheid. 

Wat houdt de militair dan tegen? Dat was de vraag 

die ik mij zelf stelde. 

 

Door het persoonsgebonden budget ben ik gaan na-

denken hoe ik, met deze kans, antwoord op mijn 
vraag kon krijgen. 

 

Ik heb mij verdiept in verschillende opleidingen en 

deze voorgelegd aan de loopbaanbegeleider. Al snel 

kwam ik erachter dat een 4-jarige HBO studie niet 

voor mij was weggelegd en kreeg ik het advies om 

eens contact op te nemen met onze oude staf adju-

dant Jan Joosen, die net klaar was met de opleiding 

Leefstijlcoach. 

 

Deze opleiding kon weleens antwoorden geven op 

mijn vraag! 

 

Waarom maken mensen bepaalde keuzes en hoe 

kan ik helpen dat personeel van de Koninklijke Land-

macht zowel fysiek als mentaal gezond is en gezond 
blijft? Zowel op het werk als privé. 

 

Vlak nadat ik begonnen was met de opleiding Leef-

stijlcoach hoorde ik in de wandelgangen dat men op 

elke sportgroep een Leefstijlcoach zou gaan plaat-

sen. 

 

En nu twee jaar later ben ik één van de 18 leefstijl-

coaches…en burger (nu drie dagen) Het voelt nog 

niet anders, voor mijn gevoel ben ik nog steeds lid 

van de LO&Sport familie.” 

 

Wat was in al die jaren je mooiste ervaring als 

sportinstructeur? 

 

“Ik merk dat ik het lastig vind om op deze vraag 
antwoord te geven want ik heb er zoveel. Mijn 

mooiste ervaring/tijd was de periode 2005-2010 in 

Garderen. Een geweldige mooie groep die dag en 

nacht voor elkaar klaar stond en op hoog niveau de 

klant bediende. Geen portfolio’s, reflecties of profile-

ren voor eigen gewin. Nee, samen meters maken 

met de sportgroep! 

 

Mijn ‘uitzending’ naar Litouwen (EFP1) was één van 

mijn een persoonlijk hoogte punten. Als eerste het 

gebied in waarbij pionieren het sleutelwoord was.” 
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Vervolg Interview leefstijlcoach: Martijn Krabhuis 

 

Wat voor opleiding ben je gestart (en waar) en hoe ziet die er op hoofdlijnen uit? Wat was je meest 

bijzondere vak? 

 

“Ik heb gekozen voor de opleiding post-HBO Leefstijlcoach aan de Academie voor leefstijl en gezondheid (AVLEG) 

te Ede. 

 

Deze opleiding duurt 1,5 jaar en er zijn in totaal 16 contact momenten en daarnaast 8-10 uur per week zelfstudie 

middels E-learning en literatuurstudie. 

 

De opleiding is opgedeeld in drie modules.  
 

1 Coach jezelf en de ander. Dit omvat de grondbeginselen van coaching en basiskennis over bewegen, voeding 

en gedrag.  

 

2 coach de ander. Dit omvat naast verdere coaching competenties ook leefstijl gerelateerde ziekten, zoals diabe-

tes 2, hart en vaatziekten, verslaving en psychodiagnostiek. module  

 

3 is coach de groep. Deze module gaat over het ontwikkelen van workshops rond leefstijlthema’s. 

 

Met mijn achtergrond heb ik best wel wat basis kennis in huis maar voor voeding moet ik toch wat vaker de boe-

ken in duiken.” 
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Vervolg Interview leefstijlcoach: Martijn Krabhuis 

 

Hoe heb je je voorbereid op je sollicitatiege-

sprek voor LSC? Hoe verliep het gesprek? Wat 

denk je dat (in het gesprek) de doorslag gege-

ven heeft voor het positieve besluit? 

 

“Martijn en solliciteren is geen goed huwelijk, voor 
de commissie verschijnen en jezelf verkopen vind ik 

lastig, maar ook hier geldt: de kracht zit hem in de 

herhaling!! Hahaha. 

 

Vanuit DGI kwamen duidelijke richtlijnen waar het 

gesprek over zou gaan en ik moest o.a. een pitch 

voorbereiden van 5 min. Ik had drie 1-op-1 gesprek-

ken van 15 min met: Lkol Velders (C-LO&Sport), 

Lkol De Boer (coördinator kernteam duurzaam ge-

zond inzetbaar) en Dhr van Rhoon, senior adviseur 

P&O. 

 

Waar ik bang voor was, een spervuur van vragen, 

bleef uit. De rode draad was eigenlijk: waarom wil je 

de overstap maken en wat heb je te bieden? 

 
Mede door mijn persoonseigenschappen en de nodi-

ge kennis, pas ik denk ik goed in het team. Elke 

leefstijlcoach heeft zijn eigen kwaliteiten die elkaar 

versterken en waar wij van elkaar kunnen leren. 

 

‘De leefstijlcoach’ staat nog in de kinderschoenen 

maar door samen te pionieren ben ik er van over-

tuigd dat dit een grote meerwaarde gaat worden 

voor de militairen en het burger personeel van de 

Koninklijke Landmacht.” 

Wat denk je dat de meest waardevolle ervaring

(en) is/zijn die je meeneemt naar je functie als 

LSC? Zie je de valkuil - om ook op de stoel van 

de sportinstructeur te gaan zitten – voordat je 

er in gaat vallen? Had je al ervaring als sportin-
structeur op de locatie waar je de LSC-functie 

gaat uitoefenen? Hoe denk je dat je over 18,5 

jaren als LSC terug gaat blikken? 

 

“Mijn grootste valkuil is dat ik mensen wil adviseren. 

Ik heb jaar in jaar uit mensen geadviseerd en probe-

ren te sturen op welk vlak dan ook. Nu als leefstijl-

coach ga ik mij meer richten op coachen, wat vindt 

de coaches nu belangrijk? Gezond bewegen, gezon-

de voeding, mentale kracht of gezond slapen, de 

coachee heeft eigenaarschap. Dat neemt niet weg 

dat ik mijn kennis en ervaring niet mag gebruiken. 

 

Mijn ervaring als militair is het meest waardevolle 

wat ik mee ga nemen als LSC. Ik spreek dezelfde 

taal, weet wat ze doen en ervaren, ik ken de (Sport)
organisatie en ben bekend met de verschillende wa-

pens en dienstvakken. 

 

De afgelopen twee jaar was ik werkzaam als Smi 

Krabshuis in Eibergen, nu kom ik terug in Eibergen 

als Dhr Krabshuis…nee hoor, gewoon Martijn!! Ook 

word ik de LSC in Munster, dit is voor mij een nieu-

we locatie waar ik op ontdekking mag gaan. Twee 

locaties met één doel: bevorderen van de gezond-

heid! 

 

Nu ik toch de mogelijkheid heb wil ik via deze weg 

nogmaals iedereen hartelijk danken voor de fijne tijd 

die ik heb gehad als militair sportinstructeur. Of dat 

nu de sport collega’s waren of de mannen en vrou-

wen die ik wekelijks mocht ‘afknijpen’! 

Het gaat jullie goed en tot snel! 
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De top 2019 
Door Paul Lindeboom 
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Vervolg De top 2019 

 

André Wijnberger is al gestart met het in kaart bren-
gen van de Vijfkamp- en ZMV-historie, met oud-

commandant Peter Rommelse in een actieve bijrol. 

Oscar Prins zal hoogstwaarschijnlijk weer een aantal 

kwalitatief hoogstaande artikelen vanaf de werkvloer 

gaan opleveren en Léonie van Lamsweerde schittert 

binnenkort in de nieuwste aflevering van De Pen. En 

als ik zelf op de fiets blijf zitten, zal ik ook mijn best 

doen een redactiebijdrage te leveren. 

 

Onderstaand persoonlijke reacties van de topscoor-

ders die een significante bijdrage hebben geleverd 

aan het succesvolle 2019 redactiejaar. Wij vroegen 

hen of ze leuke of bijzondere opmerkingen ontvan-

gen hebben over de door hen geschreven artikelen/

interviews. 

 
Claudia van Kleeff – herintreedster bij defensie 

(531 hits) 

 

“Mijn eerste gedachte was: jullie maken echt overal 

een wedstrijd van, haha! Hartstikke leuk en onver-

wacht eigenlijk. 

De redactie van FFA is aan het begin van het 

nieuwe jaar erg in zijn nopjes. In 2018 werd de 

website 34.448 keer bezocht terwijl wij vorig 

jaar liefst 36.740 bezoekers konden turven. 

Een verbetering van bijna 2300 hits is een be-

moedigend aantal om de ingeslagen weg te 

blijven bewandelen en met opgepompte ener-

gie nieuwe artikelen te blijven publiceren. 

 

Wil Maaswinkel is eind vorig jaar al gestart met de 

serie ‘de Appel valt niet ver van de LO&Sport 

stamboom’ waarin dubbelinterviews gehouden wor-

den met een LO&Sportinstructeur en diens sportieve 

zoon/dochter. Ed Janssens en zijn zoon die het Mat-

thieu van der Poel moeilijk gaat maken op de moun-
tainbike en Hennie Kennis en zijn zoon die technie-

ker is bij de Jumbo/Visma wielerploeg zijn al bereid 

om de komende afleveringen in de hoofdrol te staan.  
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dat ik meer benaderbaar ben geworden en dat ze het 

een mooi verhaal vonden, ondanks de inhoud. 

Zo kijk ik ook terug op dit interview. Wat sceptisch in 

eerste instantie, maar uiteindelijk erg waardevol voor 

mij als persoon door de vele positieve en ondersteu-

nende reactie's. Collega's/vrienden in het kort: 

"BEDANKT". 

 

Ik zou Adj. William Verploegen en jou (Paul Linde-

boom) expliciet willen bedanken voor het initiatief dat 

jullie genomen hebben. Zelf had ik dit niet gedaan. 

Mijn quest/avontuur heeft door jullie een extra speci-

ale lading gekregen wat ik nooit zal vergeten.” 

 

Tommy de Boer – kickboksdebuut (331 hits) 

 

“Of ik nog leuke reacties heb gehad? En of! Nadat 

mijn artikel werd geplaatst kwamen uit alle kazernes 

waar ik werkzaam ben geweest positieve reacties! De 

mensen die mij aanspraken vonden het vooral een 

hele prestatie dat ik met relatief weinig tijd zo snel in 

de ring stond en natuurlijk dat ik op deze manier mijn 

eerste wedstrijd won. Maar vooral van mijn huidige 

collega’s kreeg ik reacties op de kickbokssport zelf, 

qua houdingen en techniek. De eerste weken kreeg ik 

bijna van alle instructeurs 3 bewegings technische 

aanwijzingen waar ik aan kon denken in mijn volgen-

de gevecht, wat ik natuurlijk ook verwacht van de 

instructeurs van de LO&sport.” 

 

Opmerkelijke top-artikelen 

In de bijlage zie je het overzicht van alle artikelen die 

100 keer of meer gelezen zijn en de gemiddelde lees-

tijd. Opvallend daarbij is dat een aantal ‘archief’ arti-

kelen vanuit 2018 nog steeds zeer goed gelezen wor-

den. Het artikel over het MLV-record (40 keer succes-

vol afgelegd door de op oudere leeftijd nog zeer fitte 

Spencer Pattiwael van Westerloo) zelfs in de top-10 

van 2019 staat. En dat onze oudere groene baret 

sportinstructeurs Just Breinburg en Lion de Frel ook 

nog zeer in de belangstelling van onze dienst-

vakcollega’s staan. En nu we het toch over de groene 

baretten hebben: René van Berlo en Gerard Machielse 

maken deze bijzondere categorie wel heel opvallend 

met ook hoge scores en beide hebben al een artikel in 

2020 toegezegd (René over zijn aanstaande officiers-

opleiding en Gerard over zijn deelname aan de 

Zeeuwse Kustmarathon). 

Ik vind het een mooi compliment dat er zoveel inte-

resse getoond is het artikel wat ik heb geschreven, 

het past ook bij het gevoel wat ik afgelopen jaar heb 

gehad bij het weerzien van veel van jullie. 

Zo was de Zilveren medaille-uitreiking van Renate 

van der Hoek een mooie bijeenkomst, waar ik veel 

leuke reacties kreeg op mijn terugkomst, dat voelt 

toch even speciaal. 

 

Maar....als je hoort wat iemand in 24 jaar binnen De-

fensie gedaan heeft, en hoe mooi daarover door col-

lega's gespeecht wordt, dan raakt me dat, zeker in 

bijzijn van veel collega's die ik nog ken. Waardevol 

zulke momenten. Knap gedaan Renaat! 

Wat een leuk begin van 2020! 

 

Almar Laurijssens – artikel over tegenslagen 

overwinnen (412 hits) 

 

“Je hebt mij meegenomen in de leescijfers achter het 

blad "fit for action" en de verscheidene reacties op 

het interview wat je met mij had. Dit om mij een in-

druk te geven of het interview voor mensen interes-

sant was om te lezen. 

 

Ik stelde dit erg op prijs. Naast dat je me hiervan op 

de hoogte hield, heb ik heel veel reacties gehad van 

mensen. Reacties uit onverwachte hoeken hebben 

veel indruk op mij gemaakt. 

 

Tevens wordt ik door veel mensen persoonlijk aange-

sproken en geven me een blijk van waardering en 

respect als collega en mens. Het heeft me zelfs weer 

in contact gebracht met oude maatjes uit de dienst. 

Natuurlijk vertelde ik veel, maar lang niet alles gedu-

rende deze jaren. Vaak wisten mensen niet het hele 

verhaal en is een waardeoordeel snel gemaakt. Een 

vorm van schaamte om vaak negatieve zaken te ver-

tellen, heeft mij mijn mond doen houden. 

 

Wellicht heeft dit mensen een verkeerde indruk gege-

ven. Het interview heeft erg geholpen om een beeld 

te schetsen voor mijzelf en anderen. Al was dit niet 

makkelijk om te doen. Ik heb altijd geprobeerd om 

mijn zogenoemde "Live events" om te zetten, door 

een uitdaging te zoeken die dit oversteeg. Niet altijd 

met positieve afloop. Maar ook dat was een ervaring. 

Ik krijg veel de opmerking van collega's en vrienden 
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Stafadjudant LO&Sport  

aooi Jan Welling 

 

“Het zijn rare tijden” 
“Beste collega’s van de LO&Sportorganisatie, het zijn rare tijden”. 

 

Zo begon C-LO&Sportorganisatie op 25 maart 2020 een videoboodschap,  
gericht aan zijn LO&Sportorganisatie. 

Het zijn rare tijden! 

 

In mijn vorig schrijven hintte ik op een aantal komende evenementen waar we (ik in ieder geval…) naar uit ke-

ken. We waren immer 75 jaar geleden bevrijd van onderdrukking en tirannie. 2020 zou een jaar zijn van herden-

ken, eren en vieren. Onder andere met de Invictus Games en de Veteranendag, beiden gepland in Den Haag. 

 

Hoe anders zou het lopen 

 

Een onzichtbare vijand zorgde ervoor dat ons maatschappelijk, economisch en sociaal leven tot stilstand kwam. 

Een onzichtbare vijand die de ene Nederlander harder aanpakte dan de andere. Waar de ene Nederlander met 

milde griepachtige klachten in bed terecht kwam, moest de andere dit met de dood bekopen. Daartussenin alle 

denkbare gradaties in hevigheid. Daarnaast werd het ene deel van ons land harder getroffen dan andere delen. 

Een vaccin was (en is) nog niet voorhanden, en dus moest de overheid ingrijpen. 

 

Ingrijpen op een manier die we in Nederland (en vele andere delen van de wereld) nog niet eerder hebben mee-
gemaakt. Onze samenleving werd tot staan gebracht om zo het virus minder snel om zich heen te laten slaan. 

 

En veel, heel veel kwam tot stilstand 

 

Ook de Landmacht leek tot stilstand te komen. De vrouwen en de mannen van de KL werd gesommeerd niet 

meer naar de kazernes te komen en thuis te blijven en daar te werken. Nu was thuiswerken al een beetje aan 

het inburgeren, maar dit ging wel heel snel. De IT afdeling moest alle zeilen bijzetten om de systemen draaiende 

te houden. Wat mij betreft slaagden ze daarin glansrijk! 
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Ook wij, medewerkers van 

de LO&Sportorganisatie 

voegden ons bij het groot-

ste deel van de Nederland-

se ‘arbeiders’ die thuis 

moesten gaan werken. 

Voor mensen die ‘semper 

se movens’ als een 

lijfspreuk voeren, geen 

gemakkelijke opgave. 

 

Het duurde dan ook niet 

lang tot de eerste video’s 

v e r s c h e n e n  w a a r i n 

LO&Sportinstructeurs de 
collega’s thuis hielpen om 

fit te blijven (of worden…?) 

op de vierkante meter. 

Prachtig om te zien hoe de 

kerntaak van onze organi-

satie op deze manier werd 

ingevuld. Complimenten 

aan allen die dit mogelijk 

maakten/maken. 

 

Ook allerlei andere proces-

sen kregen en boost. Wa-

ren we niet net begonnen 

met de uitvoering van onze 

eerste operatie order 

LO&S? De landmacht wordt 
al heel lang aangestuurd 

middels operatieorders, zo 

ook in deze crisis. In een 

razend tempo werden deze 

vertaald naar operatieor-

ders LO&S en doorgezet in 

de lijn.  

 

Vaak gevolgd door frago’s. 

Het tempo van het leerpro-

ces, dat reeds was ingezet, 

werd danig opgevoerd. 

Naar mijn mening een hu-

zarenstukje van onze ‘lijn’. 

Ook dat mag wel eens wor-

den gezegd! 
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Het uitgeven van orders wordt gevolgd door het uitvoeren ervan. Dit wordt niet gemakkelijker als de aansturing 

hiervan via de telefoon, mail of VTC moet worden gedaan. Dit vraag veel van onze leidinggevenden. Ik heb ook 

veel waardering voor de wijze waarop hieraan invulling is (en wordt) gegeven! 

 

Ik ben al op veel vergaderplaatsen ge- weest, echter de Jitsi-meet kende ik nog niet. 
Met mij wel meer, denk ik. Ook hier wer- den in razend tempo vergadergroepen gemaakt 

en kon er worden vergaderd, rekening hou- dend met het adagium van deze tijd: blijf thuis. 

En vergaderd moet er worden: in een situ- atie die niemand van ons ooit had meegemaakt, 

moest de organisatie blijven worden be- stuurd en moesten we #stayconnected blijven. 

 

Om (indien nodig) de ‘last woman en man standing’ te kunnen zijn zette defensie alle zei-

len bij om het personeel gezond en inzet- baar te houden voor operationele taken. De mi-

litaire LO&Sportorganisatie heeft laten zien ook in dit spectrum adequaat te kunnen optre-

den en te kunnen samenwerken met onderdelen waarvoor dit dagelijkse kost is. Ook hiervoor heb ik veel res-

pect! 

 

Ging dan alles goed? Valt er dan niets te verbeteren? 

 

Natuurlijk ging niet alles goed. Natuurlijk kunnen dingen beter en zijn we er achter gekomen dat soms nietige en 

schijnbaar onbelangrijke zaken zand in de raderen kunnen strooien wanneer ze niet goed zijn geregeld of uitge-

voerd. Daaruit trekken we lering voor de toekomst. 
 

Inmiddels is de eerste ‘versoepeling’ van de maatregelen geweest. Morgen is er weer een persconferentie van 

onze MP, met hopelijk weer wat versoepelingen. Ik hoop dat ook deze versoepelingen niet leiden tot een te grote 

opleving van het aantal zieken. 

 

Binnen de richtlijnen om het aantal dienstreizen te beperken, ben ik begonnen met een rondje langs de 

LO&Sportgroepen om te kijken hoe de maatregelen en orders uitwerken in de praktijk. 

 

Ik zie en hoor prachtige oplossingen en ideeën om aan onze corebusiness uitvoering te blijven geven. Mijn con-

statering: we gaan uit van wat er WEL kan! Natuurlijk wist ik dit!! Maar het blijft fijn om dit als SA elke keer weer 

te zien: denken in oplossingen (binnen de maatregelen en orders) en niet in onmogelijkheden. 

 

Het zijn (nog steeds) rare tijden. 

 

Hoewel het eerste COVID-19 stof wat is neergedaald en er ook weer tijd en energie aan de ‘normale’ bedrijfvoe-

ringsprocessen wordt (en moet worden) gegeven is de normale situatie nog niet hersteld. Dit kan ook nog best 
wel een tijd duren, wat dan ook het nieuwe normaal wordt. 

 

Echter als ik zie welke ontwikkeling de LO&Sportorganisatie de afgelopen twee (!!) maanden heeft doorgemaakt, 

kijk ik met het volste vertrouwen naar de toekomst. Als we dit kunnen, dan kunnen we nog veel meer! 

 

Wanneer de situatie niet nog elke dat mensen ziek maakte en liet overlijden zou ik er misschien meer van kun-

nen genieten… 

 

Toch moeten we dat wel doen: kijken waar we vandaan komen  

en trots zijn op wat hebben bereikt en genieten van waar we nu staan! 



 

Pagina 28            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vijfkamp-historie Landmacht (deel 1) 
Door André Wijnberger 

  

 

VIJFKAMP-HISTORIE 
BINNEN DE LANDMACHT 

 

DE EERSTE CONTOUREN 
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In het begin waren er bij de Vijfkamp geen punten-

tabellen, je was geslaagd of gezakt, verder geen 

onderverdeling in leeftijden en prestaties. In 1947 is 

de eerste internationale wedstrijd geweest in Frei-

burg, dat destijds nog Frans grondgebied was. Deze 
wedstrijd was tussen de Fransen, de Belgen en de 

Nederlandse ploeg. 

 

Oude foto’s zijn er voldoende voorradig vanuit het 

5kamp archief – Oscar Prins heeft deze aan de re-

dactie doen toekomen - en ook daar gaan we nog 

leuke dingen uit naar voren halen. 

 

Werkgroep EPT 

 

We maken een grote sprong naar 1975, het jaar 

waarin de LO&Sportorganisatie verzelfstandigd wordt 

en er door de toenmalige C-LO&Sport, Lkol Luc van 

der Wee, een aantal werkgroepen / adviesgroepen in 

het leven wordt geroepen. Leen Pfrommer wordt 

voorzitter van de werkgroep Eisen, Proeven, Testen. 
Dat resulteerde in 1976 al in een reglement met 

punten tabellen, gedifferentieerd in tot 35 jaar en de 

tweede categorie, jawel, boven de 35 jaar! 

 

Dit allemaal door ervaringsgegevens te gebruiken en 

dit om te zetten naar de eerste tabellen. Later wordt 

nog verder gedifferentieerd en ontstaan er veel meer 

categorieën . 

 

Chef d’Equipe 

 

Naast het feit dat Leen Pfrommer zelf heel lang heeft 

deelgenomen aan de 5 kamp (die toen nog Zware 

Militaire Vaardigheden heette), was hij ook drie keer 

Chef d’ Equipe van de Nationale ploeg tussen 1965 

en 1968, met WK’s in Uppsala, Weiner Neustadt en 
Bordeaux. 

 

De trainer was destijds Dick van Winden en die was 

van het principe ‘train as you fight’, dus altijd afflan-

ken van hoge hindernissen en ‘hard starten, in het 

midden versnellen, sprintend eindigen’. 

 

Naast zijn baan als Sportofficier deed Leen Pfrom-

mer het erg goed als schaatstrainer in het gewest 

Drenthe. 
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Met de nodige strubbelingen werd 

hij echter geplaatst op de KMA, met 

de opdracht daar een goede sport-

accommodatie te gaan bouwen. Met 

zo ongeveer een carte blanche ging 
hij aan de slag en een jaar later 

was die gerealiseerd.  

 

De toenmalige minister Van den 

Toom was bevriend met de com-

mandant KMA, Gouverneur A.V. van 

de Wall Bake, en de minister ver-

zocht de generaal om Leen Pfrom-

mer een gedeelte van het jaar ‘ter 

beschikking’ te stellen voor de nati-

onale schaatsploeg. 

 

Een vriend weiger je natuurlijk zo’n 

mooi verzoek niet en zodoende ging 

Leen Pfrommer parttime aan de 

slag bij de KNSB. 
 

Betrokkenheid 

 

Consequentie daarvan was wel dat 

hij de betrokkenheid bij de Vijfkamp 

eraan moest geven, want er lag ook 

‘gewoon’ werk op hem te wachten 

als commandant LO& Sportgroep! 

 

Vanaf dat moment (1969) was zijn 

aandeel in de militaire vijfkamp dan 

ook beperkt, maar heeft hij nog wel 

heel wat jaren deelgenomen aan de 

regionale en nationale wedstrijden . 

 

Op de vraag of hij nog een specifiek 

moment kan benoemen wat er uit 

zou kunnen springen, geeft hij aan 

dat vooral de saamhorigheid en on-

derlinge band met binnen- en bui-

tenlandse sporters en begeleiders 

groot was. Dit was mede ingegeven 

door de man over wie we het vol-

gende artikel publiceren: Peter 

Rommelse. 
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ASM geslaagden in Amersfoort 
Door Jan Kasper 

ASM: Diploma-uitreiking en Golfpro’s 

 

Het is in sportland een fenomeen aan het worden:  

ASM veroverd de sportwereld.  
En daar valt de defensie sportorganisatie ook onder.  

Afgelopen vrijdag 14 februari was het druk op de kazerne  

vanwege de diploma-uireiking waarover Jan Kasper  

een artikel heeft gewijd.  

 

Daarnaast hebben Wil Maaswinkel en (weer) Jan Kasper e 

en mailwisseling gehad over golfpro's,  

die ook al aan ASM verslingerd zijn geraakt.  

 

Hieronder kunt u in een klap beide artikelen lezen. 
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De “Toekomst is verleden tijd “ 
 

Deze titel van het boek van Prof. Polak schoot 

door mijn hoofd toen op vrijdag 14 februari 

(Valentijnsdag) voor de tweede keer 7 LO/

&Sportinstructeurs van de KL en 9 collega`s 

van de Klu de ASM Advanced cursus afsloten 

met het Certificaat. Op de Bernard kazerne 

werd door de collega`s op 4 vrijdagen de ASM 

Advanced opleiding gevolgd en met succes af-

gesloten. 

 

De reacties van collega`s waren op de laatste cur-
susdag bijzonder positief over de praktische toepas-

baarheid van het ASM binnen hun werkgebied. Door 

de collega`s werd aangegeven dat de toegevoegde 

waarde van het ASM meer inzicht had gegeven over 

de bewegingsanalyse om ieders beweegtalent, onge-

acht het niveau, op een gerichte gestructureerde 

wijze veelzijdiger te ontwikkelen. 

 

Tijdens de opleiding is met elkaar gewerkt om vanuit 

ASM bouwstenen, die gericht zijn op fysieke en men-

tale fitheid, meer inzicht te krijgen in een goede ba-

lans tussen functiegerichtheid en presteren. Denken 

vanuit vaardigheden, concepten en competenties 

werden vertaald naar spelvormen, oefenvormen en 

sporten. 

Met het accent op een unieke structuur van adaptie-
ve training werd onder leiding van René Wormhoudt 

(conditietrainer Nederlands Elftal), Prof. Geert Sa-

velsbergh (bewegingswetenschappen VU) en Yordi 

Vermaat (docent ALO en CIOS en oud-marinier) met 

elkaar gewerkt aan het op maat kunnen brengen 

van gerichte programma`s voor elke vorm van sport 

en bewegen. 

 
Bijzonder was dat deze laatste dag werd bijgewoond 

door de collega’s die mede leiding geven aan de 

LO&Sport. Binnen de KL Kapt. Joost de Jong, vanuit 

de KM Maj Erwin Maarhuis en als vertegenwoordiger 

van de Klu. Lt Bart Schauwen. 

 
De titel van dit artikel heeft met de aanwezigheid en 

betrokkenheid van deze commandanten direct te 

maken. Immers, reeds in 1951 werd via een minis-

teriële beschikking een poging gedaan om de drie 

krijgsmachtdelen met één visie op Sport en Bewe-

gen samen te brengen via oprichting van een ge-

combineerde Sportschool. Overeenstemming om dit 

te realiseren werd toen niet bereikt. 

 
Eind jaren zestig werd er weer een poging gedaan 
door het toenmalige Hoofd van de sectie LO&Sport, 

Lkol Spanjaard. Ook toen werd samenwerking niet 

gerealiseerd.  

 
Een derde poging werd gedaan halverwege de jaren 

zeventig van de vorige eeuw. Aanleiding was de ver-

plaatsing van de unieke School Militaire Lichamelijke 

Oefening uit Hooghalen naar Ossendrecht. Door drie 

Sportopleidingsofficieren van de KL, de Klu en de KM 

werd rechtstreeks contact opgenomen met de toen-

malige minister van Defensie Vredeling. Deze was 
enthousiast over het plan. Omdat niet de juiste hië-

rarchieke kanalen waren bewandeld, sneuvelde ook 

dit plan. 

 
En nu in 2020 drie officieren van de drie krijgs-

machtdelen die bij de afsluiting van de ASM – In-

structeurs opleiding aanwezig zijn. De verbindende 

schakel tussen de visie van de drie Krijgsmachton-

derdelen in sport en bewegen is van alle tijden. 

 
Naschrift: De Marine had voor deze cursus nog geen 

cursisten opgegeven. De Majoor Erwin Maathuis uit 

Den Helder was er om zich te oriënteren. 

 

Hij vertelde dat hij het ASM in zijn ingediende 

LO&Sport beleidsvoorstellen heeft opgenomen. 
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ASM en Golfpro’s 
Door Jan Kasper en Wil Maaswinkel 

 

Athletic Skills Model  
(ASM) LO&S en Golf 

 
Oud-collega Jan Kasper is de promotor van ASM. 

Vrijdag 14 februari 2020 wordt de cursus ASM, 

die opnieuw speciaal voor LO&Sportpersoneel 

van Defensie werd georganiseerd, afgesloten en 

worden weer een flink aantal collega's ASM ge-

certificeerd. 

Met een grote smile meldde Jan Kasper mij dat 

ASM ook bij de golfpro's enthousiast wordt toe-

gepast. Zijn reactie op mijn ongelovige blik: “Ik 
stuur wat tekst en foto's misschien iets om te 

melden op www.fitforaction.nl. 

 

De mail van Jan 

 

Hoi Wil, na de ASM cursus voor pro* Golf werden 

wij als team uitgenodigd op de Golfbaan Haar-

lemmermeersche Golfclub in Qruiquius. Het was 

klote weer maar de pro* maakte er een feest 

van. Speelse vormen met gevarieerd materiaal - 

van voetbal en honkbal tot golfbal. Alle 

BMS' (Basic Movement Skills) en Coms 

(Conditions of Movement) en CA's (Coordinative 

Abilities) van het ASM waren vertaald naar deze 

golfworkshop. 

 
Ik begreep dat het ASM de basis is geworden 

voor het ombouwen van de lessen. Op een voor 

mij ongelooflijk creatieve manier werd omgegaan 

met anderhalf uur golf. Zelfs voor mij was het 

een feest. Spelenderwijs kreeg ik er plezier in. 

 

Op de foto`s één van de speelse vormen waarbij 

we op een schietschijf op het pak van één van de 

teamleden met op foam klevende bal moesten 

mikken. Ook de verschillende clubs en ballen die 

er op aangepast waren, maakten het bijzonder. 

 

Op één van de foto's zie je mij met Geert Savels-

bergh (één van de founders van ASM). De bewe-

gingswetenschapper van de VU die nooit gegolfd 

had en er verschrikkelijk veel plezier in had. 
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De Pen  

Door Léonie van Lamsweerde 

 

Het De Pen is al aan zijn 36e aflevering aanbeland. Begonnen bij André Wijnberger  

en nu in handen van onze eerste vrouwelijke LO&Sportofficier Léonie van Lamsweerde.  

 

Zij verhaalt op voorspraak van voorganger Jeffrey Böckling over haar sportieve bezigheden  
en haar militaire loopbaan. Beiden zijn best bijzonder! Hier leest u de Pen van Léonie. 
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Als eerst wil ik de vorige schrijver, Jeffrey Böc-

kling, bedanken voor het doorgeven van de 

pen. Inmiddels op zijn 2e uitzending en dit keer 

in het dienstvak van de LO&Sportorganisatie, 

een mooie stap in zijn carrière als 

LO&Sportinstructeur. 

 
Sportdoelen 

 

Ik heb mij al eens vaker mogen introduceren op de 

website, dus degene die mij kennen weten dat mijn 

bloed sneller gaat kloppen als het over vechtsport 

gaat. Dit is nog steeds een feit en ik beoefen dan 

ook wekelijks boksen op de boksschool in mijn eigen 

omgeving. 
 

Na zo’n 15 jaar karate, 5 jaar kickboksen ben ik nu 

belandt in de bokswereld. Na mijn zwangerschap in 

2018 merkte ik dat het kickboksen moeilijk te com-

bineren was met het moederschap omdat het toch 

fysiek veel van je vraagt. Vandaar de overstap naar 

het boksen. Ik ben nu vooral bezig met gewoon lek-

ker bewegen, het vraagt wat aan kracht en uithou-

dingsvermogen dus de ideale combinatie voor mij 

om ‘in shape’ te blijven. 

 

En wat zal de toekomst brengen? Ga ik weer wed-

strijden doen? Wie weet, ik wil de sport vooral zo-

lang mogelijk blijven uitvoeren zonder de druk van 

allerlei verplichtingen. Maar als er nog een kans 

voorbij komt op mijn pad om mee te doen aan een 

wedstrijd of gala, ga ik die zeker niet uit de weg. 
 

Doelen organisatie 

 

De tweede vraag die ik kreeg is wat mijn weg is in 

deze organisatie. Dit vind ik op dit moment een hele 

interessante maar moeilijke vraag! 
 

Ik zal eerst inzichtelijk maken waar ik vandaan kom 

binnen mijn militaire loopbaan. 

 

12 augustus 2008 Opkomst als spijkerbroek op de 

KMS (te Weert) 

 

2009 DUMO te Soesterberg (Sgt sportinstructeur) 

2012 Uitzending PTG-3 (Afghanistan) 

2013 BRK te Vught (Sgt1 sportinstructeur) 

2014 Opkomst KMA 

2015 PMK te Wezep, 1e plaatsing als officier 

2018 Januari TTW bij Expertise Centrum 

2018 Mei TTW LTK ’t Harde 

2019 Plaatsing EC te BHK Amersfoort 

2019 Mei TTW LTK ’t Harde 

2020 Plaatsing GMK (bevordering kapitein) 

2022/3 ? 

 

Komend jaar ga ik vooral gebruiken om te kijken 
wat ik leuk vind en wat goed bij mij past als ik kijk 

naar competenties en persoonseigenschappen. Door 

de vele wisselingen van functies afgelopen jaren 

heeft dat mij namelijk ook iets opgeleverd. Ik mocht 

in verschillende ‘keukens’ kijken binnen defensie/

landmacht. Hierdoor is mijn blik verbreed en dit 

heeft ook mijn interesse gewekt. 

 

Binnen de LO&Sportorganisatie zijn er zeker ook 

functies die ik ambieer en interessant vind, sterker 

nog daar ga ik ook mijn pijlers op richten. Uiteinde-

lijk zou ik in de toekomst heel graag in de functie als 

c-regio optreden, dus nu is het de tijd om het juiste 

pad in te slaan om daar te komen. 
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Daarnaast ga ik ook breder om mij heen kijken, dus buiten de LO&Sportorganisatie. Ik wil heel graag bij een bri-

gade of eenheid op een stafstoel komen. Een zogenaamde ‘groene’ stoel waardoor ik beter inzicht kan krijgen in 

de besluitvorming van eenheden. 

 

Maar ook opleidingsland (staf OTCO) heeft mijn aandacht getrokken. Het meedenken over het richten en inrich-
ten van opleidingen vind ik erg interessant. En dan ook terug naar de basis om vanuit daar te beginnen. 

 

Zo zie je maar weer, meerdere interesses dus nu is het de tijd om die te kaderen en te gaan richten op de juiste 

functie die bij mij past. Dat is ieder geval het doel die ik voor mezelf stel de komende 2 jaren. 

 

En wat nog meer…de sportgroep GMK heeft komend jaar te maken met behoorlijk wat veranderingen. Een wer-

kend DTCS, implementatie leefstijlcoach, de locatie Eibergen erbij en dan is er nog iets met in de waan van de 

dag… 

 

Daarnaast zit ik nog in allerlei klankbord groepjes verwikkeld, nieuwe sportkleding (zowel sport als defensie 

breed), implementatie VOSS (Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat) oftewel de vervanging van de uitrusting 

en met name het ops-vest. Redactie fit for action, secretaris stichting vrienden LO&Sport en de nieuwste is dat ik 

aan tafel mag zitten met C-LAS met de klankbord groep landmacht. Een ongekend mooie uitdaging die ik ook 

weer met beide handen aan ga pakken.  

 

We hebben een eerste sessie gehad in de opperbevelhebber kamer op de KHK te Utrecht. Samen met 10 andere 
gegadigden gaan we met C-LAS meekijken hoe bepaalde besluitvorming tot stand komt, we krijgen inzage in 

dossiers die nog niet vastgesteld zijn om daarmee samen tot aanbevelingen en adviezen te komen alvorens het 

geïmplementeerd word op de werkvloer. Vooral deze laatste ben ik heel nieuwsgierig naar. 

 

Wellicht een mooi verhaal voor op de website www.fitforaction.nl te zijner tijd! 

 

De 37ste 

 

Tot slot wil ik de pen graag doorgeven aan Melvin Laport, hij was 1 van mijn commandanten op de Dumoulin ka-

zerne en is mijn ‘pa’ volgens de ‘pa-zeun’ traditie van de KMA. Ik ben heel benieuwd hoe hij zijn militaire carrière 

voor zich ziet en wat zijn doelen zijn op sportgebied zowel binnen als buiten defensie. 
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Onze nieuwe VTO-sergeanten 
 
 

Het voorstellen van nieuwe collega's is een mooie traditie aan het worden.  

Waarbij het de laatste jaren opvalt dat onze nieuwe sportinstructeurs  

niet meer uit klassen van voetballers en tennissers bestaan.  

 

Ook nu weer, in deel 1 van de lichting die begin september 2019 

in Amersfoort bij de LO&Sportschool startte, 

een keur aan mooie sportliefhebberijen zoals 

Grappling (een vechtsportvariant), 

OriëntatieLopen, 

Bodybuilding, 

Crossfit en Marathonschaatsen. 

 

Hieronder worden de acht nieuwe LO&Sportinstructeurs voorgesteld. 

Belevenissen van aspirant onderofficier 
 

Door Carlo van Deventer 
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de sportgroepen in het land. Deze eerste week werd 

er voornamelijk les gegeven aan opleidings pelotons 

en VEVA klassen, en de dominantie in de lessen lag 

op aanleren/verbeteren. Een mooi meetmoment 

voor het lesgeven en een kans om te ervaren hoe 
het er bij de sportgroepen aan toe gaat. 

 

Na de eerste praktijkweek stond een week in Oir-

schot en het altijd gevreesde Roosendaal in het 

FMOTP. Hier werd o.a de PVB ‘zwemmend redden 

zwembad’ afgenomen en les gegeven op verschillen-

de hindernisbanen. 

 

De week werd afgesloten met een skills parcours op 

het mob complex Rucphen. Unaniem waren de A.O’s 

het erover eens dat deze week beeldvormend was 

voor het werk van de militairen in het hoogste ge-

weldsspectrum. Het analyseren van de werkzaamhe-

den en methodisch ontleden, maar ook het ervaren 

wat de militairen tijdens de uitvoering voelen, is es-

sentieel voor een optimale integratie van de 
LO&Sport bij de parate eenheden.  

 

Hierna ging de opleiding verder met de dominantie 

‘trainen’. Enkele weken later werd de klas namelijk 

weer opgesplitst voor de tweede praktijkweek. Deze 

week werd er les gegeven aan parate eenheden en 

staf elementen. Dit vroeg van de A.O’s een ander 

aanpak gedrag en hierin werd ook duidelijk dat alles 

Op 24 oktober 2019 begon er weer een lichting 

VTO LO&SPORT op de Bernhardkazerne in 

Amersfoort. Onder de deskundige leiding van 

KAP De Jong, AOOI Van Gils, AOOI Machielse, 

SMI Fekkes, SMI Van de Boom, SMI Direks en 
de instructeurs SGT1 Stoop en SGT1 Brood be-

gonnen 26 gemotiveerde aspirant onderofficie-

ren aan de 18 weeks opleiding. Na de intro-

week, waarin de 3 dames in de lichting nog een 

3de prijs op het NMK cross estafette binnen 

sleepten, werd de basis gelegd voor het lesge-

ven. 

 

Het doorlopen van VOOAE voor aanleer lessen van 

o.a de basis militaire vaardigheden en het afnemen 

van proeven, testen en metingen: daar kwam stie-

kem nog best veel bij kijken. Maar ervarend leerden 

wij en daar waar nodig werden we in de juiste rich-

ting gestuurd door het kader.  

 

Naast lessen voorbereiden en geven moest er ook 
nog een hoop informatie opgenomen worden wat 

dan in het vervolg ook weer moest terug komen in 

de praktijk. Daardoor hoorde je af en toe nog wel 

eens hersenen kraken tijdens de evaluaties, maar 

het heeft ons naar een hoger niveau getild.  

 

In week 6 stond de eerste praktijk week voor de 

deur waarin de klas verdeeld werd over verschillen-
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aan de lawine basic drills en het vervoeren van een 

gewonde op een UT brancard met warmtepakking. 

Natuurlijk kwam er na het ochtend deel een noodop-

roep binnen waarop adequaat gehandeld moest wor-

den. Een gewonde bergwandelaar met een enkel 

fractuur moest worden opgehaald en vervoerd naar 

het pick up point waar de heli hem kon meenemen. 

En ja, wie beter om dat te doen dan een groep su-

perfitte aspirant sportsergeanten? 

 

Dit was het laatste piek momentje van de VTO en de 
groep moest daarvoor dus ook diep gaan. En na veel 

trekken, duwen en schreeuwen is de gewonde berg-

wandelaar op tijd op het pick up point gekomen. Dit 

was voor het kader van de VTO de bevestiging dat 

de groep het felbegeerde LO&Sport embleem had 

verdiend. Met een grote glimlach en zo trots als een 

pauw namen de A.O’s deze in ontvangst. 

 

De laatste dag van de ervaringsweek was een dag 

skiën waar de sfeer heel ontspannen was. Het weer 

op het laatste moment nog kan veranderen. Het 

werkveld van de parate eenheden is erg dynamisch 

en als LO&Sportinstructeur moet je dus flexibel zijn 

met de lessen.  

 

In praktijkweek 3 werden de PVB’s afgenomen voor 

het les geven. Hierin zijn alle A.O’s met minimaal 

een voldoende geslaagd. 

 

Als afsluiting van de VTO ging de klas naar Fritz am 

Sand voor de ervaringsweek. Na de tergend lange 
heenreis die een dag in beslag nam, werd er op dag 

2 gelanglauft. Voor een aantal was dit de eerste keer 

dat ze überhaupt op lange latten stonden en dat 

zorgde dus ook voor komische momenten. En ook 

enkele kaderleden moesten het soms bekopen met 

een leuke glijpartij. De derde en vierde dag werd er 

een bergtocht gemaakt en werd er overnacht in ver-

schillende soorten onderkomens, type iglo, gappa 

hoek en UK BELL tenten, overnacht. De tweede dag 

van de bergtocht werd er in carrouselvorm gewerkt 
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was goed, de sneeuw was goed en het LO&Sport em-

bleem was in de pocket. There is no better feeling than 

the feeling of success. 

 

Een van onze klasgenoten is tijdens de opleiding helaas 
uitgevallen met gezondheidsproblemen. Wij wensen 

SGTT Youri Kool veel sterkte toe en wensen hem veel 

succes bij de volgende lichting. 

 

Wij willen als VTO lichting 2019/20 ons kader bedanken 

voor alle energie die in onze opleiding is gestoken. En 

ook alle externe instructeurs die voor een dag langs 

kwamen om ons les te geven. Wij waarderen alle input 

en feedback en zullen ons stinkende best doen om in de 

toekomst bekwame collega’s te worden en zo de krijgs-

macht naar een hoger fysiek niveau te tillen. 
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Door Wil Maaswinkel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De appel valt niet ver van de LO&Sportboom 
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"De appel valt niet ver van de boom" 
 

In de rubriek "De appel valt niet ver van de boom" 

interviewen we collega's of oud collega's en hun 

dochter of zoon, die ook in de sport actief is. Twee 

generaties aan het woord met (gedeeltelijk) dezelfde 

genen en interesses! 

 

We starten de rubriek met Hans van der Kaaden en 

zijn dochter Lisanne. Overigens ook de moeder van 

Lisanne, Marijke heeft een baan in de sport en licha-
melijke opvoeding. 

 

Hans: Wanneer ontstond bij jou de interesse 

een opleiding in de sport te gaan volgen en hoe 

en waar kwam je in de LO& Sportorganisatie 

terecht? 

 

“Tijdens mijn middelbare schooltijd vond ik de gym-

nastieklessen heel leuk. Wij hadden een heel en-

thousiaste docent Lichamelijke Opvoeding en zo’n 

baan als ‘gymnastiekleraar’ leek me prachtig. Daar-

naast voetbalde ik vanaf mijn 10e en sporten was 

mijn hobby. Het voetballen ging mij goed af en op 

jonge leeftijd werd ik al geselecteerd voor het regio-

naal ‘jeugdplan’ Nederland. 

 

In het examenjaar ging ik steeds concreter naden-
ken over ‘Wat wil ik nou eigenlijk in de toekomst 

worden’? De Academie voor Lichamelijke Opvoeding 

(ALO) leek mij een prachtige opleiding met veel 

sporten en een mooie baan in het vooruitzicht. Om-

dat je niet op een paard moest wedden, schreef ik 

mij ook in bij de ALO Den Haag voor de studie Fysio-

therapie. In die tijd werden daar beide opleidingen 

verzorgd. Ik koos uiteindelijk voor de ALO Den Haag 

en na deze gevolgd te hebben werd ik opgeroepen 
om mijn dienstplicht te vervullen. 

 

Ik kon direct na het behalen van mijn diploma op 5 

juli 1982 opkomen voor het vervullen van mijn 

dienstplicht in Bergen op Zoom/ Ossendrecht. Ik 

werd opgeleid tot dienstplichtig LO&Sportinstructeur 

bij de KL bij het Opleidings Centrum Lichamelijke 

Oefening (OCLO). 

 

Destijds kwam je in aanmerking om bekorting van 2 

maanden te krijgen op de dienstplicht van 16 maan-

den (voor Officieren/Onderofficieren) indien je een 

nieuwe studie begon, waarvan de aanvang enkele 

maanden eerder lag dan het uitdienen van de be-

doelde 16 maanden. Het liep allemaal anders en ik 

heb uiteindelijk de LO&Sportorganisatie pas verlaten 
toen ik met FLO ging per 1 juli 2018…. 

 

Mijn militaire loopbaan begon op het OCLO en na de 

dienstplichtige opleiding mocht ik als docent op het 

OCLO blijven. Een prachtige job waarbij ik heel veel 

plezier beleefd heb en geweldig veel geleerd heb 

onder de bezielende begeleiding van mijn mentor/

coach Rob Hellendoorn. Een prachtige tijd met ge-

weldige collega’s waar ik nog velen jaren daarna heb 

samengewerkt: Theo Hunck, Rene Dekkers, Wim 

Roest, Richard Hesterman, Kay Bosscha, John Goris 

en vele anderen. 

 

Tijdens mijn OCLO periode als dienstplichtig instruc-

teur LO&Sport bleek dat het moeilijk was een baan 

te vinden in het onderwijs. Om kansrijker te zijn op 
de arbeidsmarkt ging ik een studie informatica 

(AMBI-modulen) volgen en een cursus Sportmassa-

ge bij Tim van der Laan in Utrecht. 

 

Op het OCLO ontmoette ik Henk Stuut die daar in 

opleiding zat om Officier LO&Sport te worden. Dat 

leek mij een mooie functie en ik besloot toen een 

poging te wagen om daar ook voor in aanmerking te 

komen. Toentertijd werd slechts een kandidaat per 

jaar opgeleid waarbij, met veel animo, de kans klein 
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was dat het zou lukken. Na een paar pogingen lukte 

het uiteindelijk en kon ik in augustus 1986 beginnen 
aan de Officiersopleiding aan het Opleidings Centrum 

Officieren Speciale Diensten (OCOSD) op de Seelig-

kazerne te Breda. 

 

In september 1987 volgde ik aansluitend de oplei-

ding voor LO&Sportofficier op het OCLO en werd per 

1 januari 1988 geplaatst op mijn startfunctie bij het 

Genie Opleidings centrum (GOC) in Vught. 

 

Hier begon het vervolg van een loopbaan van vele 

prachtige jaren binnen onze LO&Sportorganisatie.” 

Wanneer kreeg je door dat ook Lisanne mis-

schien wel voor een baan in de sport zou kie-
zen en hebben jij en Marijke dat meteen aan-

gemoedigd? 

 

“Lisanne vond het werk wat ik deed prachtig. In haar 

jeugd heeft ze velen jaren bij de lokale Scouting ge-

zeten en wilde ook sportinstructeur in het leger wor-

den. 

 

In de periode 1989 tot 1995 heb ik verschillende 

functies als Officier LO&Sport vervuld op het OCLO. 

Onze 3 dochters waren toen nog klein en gingen wel 

eens mee naar de kazerne in Ossendrecht.  

 

Lisanne vond het prachtig om te klimmen en te klau-

teren op de hindernisbaan en touwbaan. Later in 

mijn periode als Hoofd van de sectie LO&Sport KMA 
ging ze graag mee om te zwemmen en te klimmen 

en klauteren op de klimtoren aldaar. 

 

Als je LO&Sportinstructeur wilde worden, moest je 

een goede basis hebben (CIOS of ALO). Lisanne be-

sloot om de ALO in Den Haag te volgen. Zij mocht 

haar stage periodes vervullen op de KMA in plaats 

van op een reguliere school. Hier werd haar motiva-

tie voor een baan in het leger alleen maar groter. 
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Lisanne kwam ook in 

aanraking met colle-

ga’s van de sectie 

TGTF (o.a. Bertil 

Veenstra en Taco Vis-
ser) die allerlei in-

spanningsonderzoe-

ken deden bij cadet-

ten van de KMA. Ook 

dit werk leek haar 

prachtig. 

 

Na de afronding van haar ALO opleiding begon ze 

aan het selectieproces voor een baan bij Defensie. Al 

snel bleek dat zij vanwege haar lengte en gewicht 

een te groot risico bleek voor een baan als militair. 

Een teleurstelling in eerste instantie omdat de weg 

naar haar droom hier abrupt werd afgesneden. 

 

Haar belangstelling voor het werk van TGTF zorgde 

ervoor dat ze al snel een alternatief zag: de studie 
bewegingswetenschappen en misschien wel een 

baan bij TGTF in de toekomst? Ze startte haar studie 

bewegingswetenschappen aan de VU van Amster-

dam en kwam zo weer in contact met TGTF. Lisanne 

deed wat onderzoekjes bij TGTF in het kader van 

haar studie en het onderwerp voor haar ‘Master Sci-

ence (afstudeer project): ‘Pose Running’ vond plaats 

bij TGTF onder begeleiding van Pieter Helmhout. 

 

Via een praktijk stage op de Vrije Universiteit kwam 

ze in aanraking met Ajax. Waarna ze haar afstudeer-

stage bij TGTF heeft gedaan. Na het afronden van 

haar studie belde Ajax op om als bewegingsweten-

schapper te komen werken. 

 

Inmiddels werkt ze al weer vijf jaar bij Ajax en heeft 
een volledige baan voor onbepaalde tijd bij Ajax.” 

 

Lisanne: Heeft dat je ouders in de sport werk-

ten grote invloed gehad op jouw keuze voor 

een opleiding in de sport en waren er nog an-

dere beroepen waar je je toe aangetrokken 

voelde? 

 

“Dat heeft zeker een grote invloed gehad. Al van 

jongs af aan werden we in contact gebracht met 

sporten. Vanaf 4 jaar mochten we op gym (turnen), 

scouting en zwemmen. Het liefst wilde ik op nog 

meer sporten maar we mochten op maximaal 3 acti-

viteiten tegelijk. Toen ik 11 jaar was vond ik de sfeer 

bij het turnen niet meer zo leuk en ben ik gaan korf-
ballen. Naast het sporten was ik vaak aan het bui-

tenspelen. We hadden thuis van alles om buiten te 

kunnen spelen; ringen, tennisrackets, hockeysticks, 

turnkast, turnmatjes, allerlei soorten ballen, spring-

touwen en nog veel meer. Dit heeft zeker bij gedra-

gen aan een passie voor sport en bewegen. Door 

een brede motorische ontwikkeling merkte ik tijdens 

het sporten op school dat ik dat ontzettend leuk 

vond en goed kon meekomen met de rest. Ik vond 

het vooral leuk om met jongens te sporten omdat de 

meiden zich liever met alles behalve sporten bezig 

hielden en niet wilde zweten tijdens de gym. De 

keuze om een studie in de sport te gaan doen was 

daardoor snel gemaakt. In eerste instantie had ik 

voor de studie Sport Management in Den Haag ge-

kozen omdat ik niet dezelfde studie wilde doen als 
mijn ouders, zal de leeftijd wel geweest zijn. En 

vooral omdat ik geen gymdocent wilde worden. Bin-

nen een paar weken kwam ik erachter dat dit toch 

niks voor mij was omdat ik de (H)ALO-ers veel meer 

zag sporten. Ik kon nog net op tijd overstappen naar 

de HALO in het 1e blok om niks te hoeven missen. 

Dat heb ik gedaan en heb er geen moment spijt van 

gehad. Ik wist al snel dat ik geen docent LO wilde 

worden. Ik vind sporten zelf het leukste wat er is, 

tijdens mijn stages merkte ik dat kinderen het lang 

niet zo leuk vinden als ik. Daardoor wilde ik een 

baan waar je met gemotiveerde sporters/mensen 
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werkt, zo kom ik zelf ook het best tot mijn recht en 

kan ik al mijn enthousiasme kwijt in mijn werk. De 

baan als sportinstructeur bij Defensie leek mij daar-

door het allerleukst, een baan waar je doorzettings-

vermogen, passie en sport samen komen. Naast 
sport heb ik nog meer interesses, zo heb ik, voordat 

ik mijn studiekeuze moest maken, nog bij de studie 

diermanagement in Heerenveen gekeken. Ik houd 

ontzettend van dieren en de natuur, maar om nou 

een maand lang herten te bestuderen op de hei, 

daar werd ik niet zo enthousiast van. Ook vind ik 

creatieve dingen heel erg leuk, dat komt ook voor-

namelijk door mijn moeder. Thuis hadden we kasten 

vol knutsel materiaal en vond ik het altijd heel ge-

zellig om samen met mijn zussen en moeder te 

knutselen als het slecht weer was.” 

 

Welke studies heb je gevolgd en hoe ben je bij 

TGTF (Trainings Geneeskunde en Trainings Fy-

siologie) geland? 

 

“Ik heb de HALO aan de Haagse Hogeschool gedaan 

en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universi-

teit. Ik mocht mijn afstudeerstage op de HALO bij de 

KMA in Breda doen. Daar heb ik vooral veel meege-

daan met de sportlessen, heb ik een aantal van de 

‘blauwe’ lessen gegeven en een crossloop georgani-

seerd. Tijdens mijn studie bewegingswetenschappen 

heb ik na de pre-master in de zomer een vrijwillige 

stage gelopen bij TGTF onder leiding van Bertil 

Veenstra. Tijdens mijn master stage mocht ik terug-
komen en heb ik onder leiding van Pieter Helmhout 

mijn master thesis geschreven. Deze ingang bij de 

KMA en TGTF heb ik natuurlijk aan mijn vader te 

danken.” 

 

Hans: Jouw loopbaan heeft zich (geheel) in de 

LO&Sportorganisatie afgespeeld, aan welke 

functies heb je het meeste plezier beleefd en 

zijn er gebeurtenissen, die zo leuk of leerzaam 

zijn dat je iets over wil vertellen? 

 

“Als ik terug kijk naar de functies die ik heb bekleed, 

kan ik van alle functies wel zeggen dat ik daar uitda-

ging en plezier aan heb beleefd. De begin periode als 

LO&Sportinstructeur was misschien wel de meest 

onbevangen en plezierige periode: veel les geven, 

lekker fysiek bezig zijn en weinig (vergader) stress. 

Aan het einde van de dag deed je ‘bij wijze van 

spreken’ de deur dicht en had je tijd voor andere 

zaken. Voor je lesvoorbereidingen had je over het 

algemeen overdag de tijd en hoefde je dat veelal 
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niet in de avonduren te doen. Als ik terugkijk naar 

mijn tijd als LO&Sportinstructeur op het OCLO is er 

veel veranderd. De huidige LO&Sportinstructeurs 

moeten veelzijdiger zijn en hebben een veel hogere 

werkdruk. Ze zijn veel buiten de eigen 
LO&Sportgroep bezig (o.a. ondersteuning van Oefe-

ningen met eenheden, MENTEX Bad Reichenhall, 

etc.) 

 

Na de periode van LO&Sportinstructeur kreeg ik 

functies waarin ik als leidinggevende steeds meer 

verantwoordelijkheid kreeg en te maken kreeg met 

de zorg voor je personeel. Vooral in de laatste negen 

jaar dat ik bij de staf van de LO&Sportorganisatie 

heb gewerkt (H-BOTO, Chef Staf en H-OTK) kreeg ik 

in toenemende mate te maken met vergaderen en 

administratieve werkzaamheden. Kenmerkend hier-

bij voor mij was (als ‘binnenslaper’) dat ik overdag 

de zaken deed waar ik anderen bij nodig had (o.a. 

overleggen, vergaderen, P-zaken, etc) en ’s avonds 

de nodige administratieve zaken deed. Dat waren 
vaak lange dagen. Ik heb in die tijd dikwijls terug 

gedacht aan de prachtige tijd die ik heb beleefd ge-

durende mijn twee OCLO periodes. 

 

Prachtig is de enorme uitdaging die het werken bin-

nen de LO&Sportorganisatie mij geboden heeft. Een 

paar voorbeelden zijn: werken met zeer gemotiveer-

de mensen, mijn uitzending naar Afghanistan 

(2006/2007), atleet binnen de militaire vijfkamploeg 

(slechts 1 jaar), verschillende functies als Chef 

d’equipe en Chef de mission voor het BIMS. Heel 

veelzijdig en gevarieerd werk dat ik bij een baan in 

het onderwijs wellicht niet in die mate had kunnen 

ervaren.” 

 

Lisanne: Wat jij na je studie hebt gedaan is bij 
onze lezers minder bekend dan wat je vader 

deed. Was je baan bij TGTF je eerste baan en 

waar heb je je bij TGTF vooral mee bezig ge-

houden? 

 

“Na mijn studie bewegingswetenschappen heb ik 3 

maanden naar werk gezocht toen Max Reckers mij 

opbelde of ik voor Adidas wilde komen werken. Max 

kende Jos van Dijk (TGTF) waarmee hij bij Manches-

ter United heeft gewerkt en tijdens mijn stage perio-

de bij Ajax werkte hij bij Ajax. Max deed werk voor 

Adidas onder zijn eigen bedrijf waar hij het MiCoach 

GPS tracking systeem hielp ontwikkelen. Als field 

tester ben ik voor Max gaan werken. Dit deden we 

bij Almere City FC, na ongeveer een jaar belde Ajax 
mij op of ik als bewegingswetenschapper voor Ajax 

wilde komen werken. Toen ben ik gestopt met het 

werk voor Adidas en sindsdien ben ik werkzaam bij 

Ajax. 

 

Ik heb helaas nooit echt bij TGTF gewerkt, wat me 

nog steeds ontzettend leuk lijkt.” 

 

Hans: Hoe was het voor jou om een dochter te 

hebben, die veel van ons vak weet en bij een 

partner van de LO&S werkte? 

 

“Als vader is dat natuurlijk prachtig als zoiets ge-

beurt. Leuk facet was dat er, in de tijd dat ze haar 

onderzoek deed bij TGTF, er in Outlook ineens nog 

een ‘Van der Kaaden’ te vinden was. Ik was heel 
trots op haar dat, nadat haar droom om sportin-

structeur te worden in rook opging, ze zich herpakt 

heeft en toch iets gevonden heeft dat direct in haar 

belangstelling stond: ‘Vallen is niet erg, als je maar 

niet blijft liggen’!” 
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Lisanne: Na TGTF ben je bij Ajax gaan werken. 

Kun je globaal vertellen wat je bij Ajax doet en 

hoe dat georganiseerd is? 

 

“Bij Ajax werk ik als bewegingswetenschapper/sport 
scientist en ben ik verantwoordelijk voor de jeugd-

opleiding binnen Ajax. 

 

Ons Science team groeit hard en bestaat uit 5 vaste 

medewerkers en 4 fulltime stagiaires, 2 voor betaald 

voetbal en 2 voor de jeugdopleiding. De coördinator 

is verantwoordelijk voor het 1e elftal, we hebben een 

sport scientist die deels verantwoordelijk is voor de 

metingen van het 1e elftal en data scouting, een 

sport scientist voor het belofte elftal, een nieuwe 

collega die sinds kort de trainingen en wedstrijden 

van de onder 17 (B1) monitort en mij ondersteunt, 

een Business Intelligent medewerker die onze data 

beheert en aan elkaar knoopt, en ik, verantwoorde-

lijk voor de jeugdopleiding onder 8 (F2) tot en met 

de onder 19 (A1). 
 

Mijn werkzaamheden bestaan uit de dagelijkse mo-

nitoring en het periodiseren van het onder 19 team 

van John Heitinga. We meten alle trainingen en wed-

strijden a.d.h.v. een trackingsysteem (LPM, Local 

Positioning System & GPS). Parameters die we o.a. 

meten zijn de totaal afgelegde afstand, afstand op 

hoge snelheid, sprint afstand, acceleraties, hartslag-

data, event data (aantal passes, etc.), wellness sco-

res, RPE’s (rating of perceived exertion) etc. Hier-

mee houd ik met objectieve en subjectieve informa-

tie in de gaten of spelers adapteren aan de geplande 

belasting en of we eventueel het programma moeten 

bijsturen. We sturen dagelijks de trainingsrapporta-

ges op naar de trainers en zorgen dat ze ‘up to date’ 

zijn over de ontwikkeling van de spelers. Zo probe-
ren we ze de beste training aan te bieden zodat ze 

zich zo snel mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 

Naast het monitoren doe ik testen en meten van alle 

Ajax spelers, dit zijn o.a. de sprint, agility en sprong 

testen die we regelmatig doen bij onze spelers. Ook 

hebben we een 3D biomechanisch meetlab waar ik 

verantwoordelijk voor ben met krachtenplaten, een 

Vicon systeem en high speed camera’s waar we on-

derzoeken mee kunnen doen. 

De groeimetingen in de jeugd doe ik elke 8 weken, 

zo kunnen we een inschatting maken waar spelers in 

de groei zitten, wat hun biologische leeftijd is en hoe 

we ze het best kunnen belasten om ze zo snel en 

volledig mogelijk op te leiden richting Champions 
League niveau. 

 

Naast deze taken heb ik ook de taak om de trainers, 

scouting van de jeugd bij te scholen, dit gaat voor-

namelijk om leerstijlen, talent ontwikkeling en iden-

tificatie, periodiseren, cognitieve trainingen, motori-

sche ontwikkelen, etc. ik ben dit seizoen bijvoor-

beeld bezig om een raamwerk op te zetten voor ta-

lentontwikkeling en het samenbrengen en de voort-

gang daarvan inzichtelijk te maken van alle aspecten 

die daar aan bij dragen. 

 

Ook begeleid ik twee stagiaires met hun master on-

derzoek die ze bij Ajax doen. 

 

Aan 40 uur kom ik vrijwel nooit, ik zou willen dat er 
meer uren in de week zitten. In die zin lijk ik op mijn 

beide ouders, als ik iets doe zorg ik dat ik het zo 

goed mogelijk doe, geef ik niet op en zorg ik dat ik 

het afmaak. Ik ben erg blij dat ik dat geleerd heb 

want dat heeft me gebracht waar ik nu ben.” 

 

Het bezoek van Ajax jeugd aan de LO&Sport (een 

kennismaking met mentale vorming) en het project 

naar keepersgedrag bij een penalty zijn projecten 

waar jij (denk ik) iets over weet, kan je er iets over 

vertellen? 

 

“Twee jaar terug heeft de bovenbouw van Ajax 

(onder 17 en de onder 19) een kennismaking met 

mentale vorming gehad op de Bernhardkazerne in 

Amersfoort. Zowel de trainers als de spelers waren 
zeer onder de indruk van de dag en hebben het er 

nog steeds over. Ik stond er versteld van hoeveel 

tijd en energie de collega’s van de LO&Sport organi-

satie in de dag gestoken hadden. Daar wil ik ze nog-

maals heel erg voor bedanken. Ik denk dat op het 

vlak van mentale weerbaarheid Ajax spelers en staf 

nog een hoop kunnen leren in het opleiden en bege-

leiden hiervan. Daarnaast denk ik dat de trainers en 

spelers van Ajax op veel meer vlakken kunnen leren 

van de LO&Sport militairen met name op het gebied  
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van communiceren, discipline, zelfregulatie, hande-

len met kennis, met elkaar i.p.v. tegen elkaar, een 

team een taak. 

 

Het project over keepersgedrag bij een penalty is 

een van de onderzoeken die we gedaan hebben bij 
Ajax. De onderzoeken die we bij Ajax doen zijn altijd 

vraag gestuurd vanuit de praktijk en zullen zo veel 

mogelijk in de natuurlijke omgeving van de speler 

onderzocht worden. In deze studie hebben we geke-

ken naar het kijkgedrag van de keeper m.b.v. een 

‘eye tracker’ tijdens/voor het nemen van een penal-

ty. Deze bril ziet het focuspunt van de keeper, dus 

waar kijkt hij precies naar en welke informatie ver-

zamelt hij vlak voor het moment dat de bal gescho-

ten wordt. We hebben hier gekeken naar: hoe verza-

melen keepers de informatie en wanneer (kijkt hij 

bijvoorbeeld naar de heupen, de bal of de voeten 

voordat de bal geschoten wordt), de reactie snelheid 

van de keeper (wanneer reageert de keeper, is het 

een reactie of een gok?), het voorspellen van de bal 

baan (bij vrije trappen) en gekeken wat er al bekend 
was in de literatuur. Hier zijn een aantal leuke feiten 

naar boven gekomen die de keepertrainers gebrui-

ken tijdens de training. Kijk altijd naar het profiel 

van je keeper om een strategie te bepalen, heeft hij 

een snelle reactiesnelheid, is hij explosief, heeft hij 

een voordeel omdat hij lange ledematen heeft, etc. 

 

Kies bijvoorbeeld nooit domweg een hoek, je kan 

beter blijven staan als je geen voorinformatie hebt 

(30% van de ballen worden door het midden ge-

schoten, door langer te wachten kun je makkelijker 

zien waar de speler heen schiet. De speler wacht 

liever tot jij een hoek kiest, hoe langer de keeper 

wacht, hoe moeilijker het voor de speler is). Ga voor 

ballen binnen je reikwijdte, de bovenhoek is sowieso 

kansloos. Ben je explosief maak je dan bijvoorbeeld 
een beetje klein, dan schiet hij dichter bij jou en kan 

je de bal makkelijker pakken. Ben je minder explo-

sief, maak je dan heel groot, sta rechtop en op je 

voorvoeten dan schiet de speler eerder naast of 

over. 

 

Zorg dat je altijd met je voeten op de grond stilstaat 

op het moment dat de penalty genomen wordt en 

kijk naar de bal.” 



 

HHGS Wintercursus in Oostenrijk 
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HHGS Cursus Oostenrijk, de winter editie 
 

De kwaliteit van onze LO&Sportinstructeurs wordt alom geroemd,  

dat hebben we op deze website meermaals verkondigd.  

 
Dat dit geen grootspraak is, bewijst het artikel van Rob Manders  

waarin de wintereditie van de HHGS cursus in Oostenrijk beschreven wordt.  

 

Een cursus met met een internationaal karakter,  

waarbij je kunt lezen hoe onze instructeurs het er vanaf gebracht  

hebben ten opzichte van de 'concurrentie'. 
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Alle spullen gepakt, een PNOD heeft denk ik 

nog nooit zo vol gezeten. Maar uiteindelijk niks 

vergeten en op naar Saalfelden. Martin Be-

rends, Sietse Jonkers en ik Manders zijn de ge-

lukkigen die een van de schaarse internationa-

le plekken in de cursus HHGS (Heeres Hoch Ge-

birgte Specialist) winter hebben mogen vullen. 

Waar vorig jaar nog 7 van onze collega’s het 

zomer deel hebben afgerond, hebben we er nu 

helaas maar 3 mogen vullen. 

 

(Marcel van Panhuis heeft ongeveer in dezelfde 

periode de Special Forces (SF) module HHGS 

mogen volgen zodat toch 4 Nederlandse sport-
instructeurs de mogelijkheid hebben de HHGS 

af te ronden. De SF cursus inhoud is hetzelfde, 

echter in korter tijdsbestek omdat de tactische 

Warfare week er in deze module niet in zit.) 

De eindbestemming was Gebirgskampfcentrum An-

ton Walner kazerne te Saalfelden, het opleidingscen-

trum in Oostenrijk waar alle hooggebergte cursussen 

gegeven worden. Voor ons geen vreemde plek om-

dat we er vorig jaar ook al 5 weken door hebben 
mogen brengen. Toen in zomerse omstandigheden 

weliswaar, nu het winter gedeelte. 

 

De inhoud: 

 militaire schilauf (1 week) 

 hoch touren/ ski touren (2 weken) 

 mountain warfare / tactische onderkomens  

en verblijven in winterse omstandigheden.  

(1 week) 

 examen week 
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Week 1 
 

In totaal starten we de cursus met 8 internationale, 

6 Nederlanders en 2 Kroaten, en 27 nationale deel-

nemers. De overige Nederlanders zijn kaderleden 

vanuit diverse manoeuvre eenheden van de 13e 

Lichte brigade. 

 

Na 4 uur hadden we er nog maar 7 internationale 

deelnemers aangezien 1 Kroaat zijn intest Engels 

niet gehaald had. 

 

De eerste week bestaat uit militair skiën, in het Leo-

gang skigebied, de allereerste afdaling “even in ski-

en” was simpel weg volgen! Oké, welkom in Oosten-

rijk! Voor Martin, Sietse en ik met ski niveau 3 was 

dit al een uitdaging gezien de beperkte gewenning 
aan Oostenrijkse materialen en de snelheid van onze 

kapitein HBF. Dit was overigens ook de enige piste 

afdaling, de rest van de afdalingen waren off piste. 

Het “terrein van de HHGS” noemde de instructeur 

het! Verschillende oefenstof kwam voorbij, de bin-

dingen los (tourski stand), de schoenen los, bochten 

maken op 1 ski, je kunt het zo gek niet bedenken. 

(Marcel heeft zelfs nog een aantal afdalingen ge-

maakt op 1 ski! Ook off piste). Aan het einde van 

deze week 3 runs examen skiën. 

1 run op de piste, waarbij lange bochten en korte 

bochten aan elkaar moesten worden geskied. Eis: 

stok inzet, alpine balans, snel maar gecontroleerd. 

 

2 runs off piste. Eis: veilig, vlot en gecontroleerd 
naar beneden in relatief korte bochten. 

 

Helaas deze dag afscheid moeten nemen van onze 3 

Nederlandse collega’s, het ski niveau van deze 

collega’s was niet voldoende beoordeeld. 4 internati-

onale deelnemers over. 

 

Week 2 en 3 

 

Deze weken stonden in het teken van tour planning, 

touren, zhkh, weerkunde, touw technieken, lawine- 

en sneeuwkunde en verschillende reddings technie-

ken. In het Lessachtal een gebied in Karinthië nabij 

de Italiaanse grens, het grensgebied van de carnishe 

Alpen en de Lienzer Dolomieten. Touren variërend 

tussen 1000 en 1600 hoogtemeters en afstanden 
tussen de 12 en 18 km. Touren waarbij we met de 

ski’s de top konden bereiken, maar ook touren waar-
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bij we met de stijgijzers en de ice-axe met de ski’s op de rugzak 3 touwlengtes mochten klimmen! Een super, en 

enigszins spannende, ervaring! Vooral als je met 4 rugzak dragende kerels aan een dodeman (t-anker met de 

ice-axe) op een steile sneeuwhelling moet wachten om na te klimmen op ter plekke geslagen pitons. Naast de 

fysieke uitdaging was er dus ook sprake van mentale training. 

 
Vervolgens wel super gaaf om na een pittige klim een foto te kunnen maken van het gipfel, en de off piste afda-

ling in kunt zetten om na een 7 uur durende tocht omhoog, na een uurtje weer bij de auto te staan! De voor-

laatste dag van deze 2 weken, donderdag 27 februari, wederom een examen dag: 

 

 Theorie zhkh, stadia van onderkoeling en uitputting, frostbite, lawine redding; 

 praktijk zhkh; 

 knopen en inbind methodes uitvoeren en controleren; 

 standplaats bouw in sneeuw en ijs; 

 abseilen en aflaten; 

 praktijk tourplanning en tour leiden. 

 

Wederom met positief resultaat althans voor Martin, Sietse en ik. De laatst overgebleven Kroaat kon na deze 2 

weken huiswaarts in verband met slecht leiderschap, niet kunnen oriënteren en het zakken voor een examen. In 

onze ogen jammer maar terecht. Deze Kroaat heeft ons meerdere malen extra fysiek geprikkeld met zijn route 

keuze. 

 

Week 4 

 

Alleen Martin, Sietse en ik vormen nu nog de internationale leergang. (Marcel daarnaast zit nog steeds in de SF 

module.) De mountain warfare week, verblijven in de bergen in een enigszins tactische setting. 

 

Omgehangen met opsvest, helm, wapen en rugzak vertrokken we richting Hoch Filzen, een oefen- en schietter-

rein van de Oostenrijkers. Genoeg voeding (WOL pakket) en middelen bij ons om deze twee nachten in het ter-

rein te kunnen overleven. Deze keer een stijging van ongeveer 600 meter over een afstand van 3 km. Een kort 

tochtje, zou je zeggen, ware het niet dat de vellen van de tourski’s er deze tocht weinig zin in hadden. Les = plak 

nooit je vellen op een koude vochtige ski!  
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Ook een andere gewaarwording is tourskiën met een 35 kg rugzak. Boven aangeko-

men beginnen we direct met onze onderkomens te bouwen, een iglo deze nacht, 

natuurlijk wel in een veilige omgeving, dus de observatiepost moest gegraven en 

bemand worden. In de avond nog een korte tour bij duister! Super gaaf dat skiën 
met je hoofdlampje. Verder een prima verblijf trouwens, zo’n 6 persoons iglo!  
 

De volgende dag zetten we de afdaling in met 40 cm nieuwe sneeuw, slecht zicht, 

en met een steile helling ook weer een uitdagende opdracht, met je drie eenheid en 

110 liter op je rug. Na opklaring van de mist wel een fantastische omgeving met 

heel veel sneeuw! 
 

Op naar de schietbaan: gewoon een vallei met als kogelvanger de bergen! Schieten 

met ski’s en sneeuwschoenen aan, zowel staand, knielend en liggend maar ook dy-

namisch verplaatsend op ski’s en sneeuwschoenen. Gelukkig wisten we nog hoe het 

wapen, de Steyr AUG1, werkte van de vorige keer. Enige uitleg vonden ze namelijk 

niet nodig. 
 

De tweede nacht sliepen we in een tent achter onze defensieve opstelling die we 

tussendoor nog even graven moesten, een prima nacht met veel rust. 
 

De volgende dag volledig uitgerust het kamp af kunnen breken en terug verplaatst 

naar de kazerne om daar onderhoud te plegen. Op naar de examen week. 
 

Week 5 
 

De examens en afwikkelen. 

Bestaande uit theorie over lawine-, sneeuw- en weerkunde. Bouwen van verschil-

lende redding systemen. 
 

Lokaliseren van twee lawine slachtoffers binnen 6 minuten Voor een aantal nationa-

le deelnemers ook de mogelijkheid om een eventuele herkansing te kunnen doen. 

Ook deze examens met een positief resultaat af kunnen ronden! Resultaat: 4x com-
pleet opgeleide HHGS! (Marcel heeft zijn module natuurlijk ook afgerond!) Kap 

Harmsen en smi Althuizen: bedankt voor jullie interesse en aanwezigheid bij de cer-

tificaat uitreiking, top! 
 

Trots om deze cursus af te kunnen ronden en de titel Heeres Hoch Gebirgte Specia-

list te mogen dragen. Een NATO erkende zelfstandige bevoegdheid om, in bergach-

tig terrein, les en instructie te mogen geven, touren te leiden in zowel winterse als 

zomerse omstandigheden, en daarnaast terreindelen begaanbaar te maken voor 

eenheden en hun taak. Wij hopen het geleerde in de praktijk te gaan brengen in het 

kader van de Fysieke en Mentale vorming maar ook zeker in de verschillende fases 

van het gereedstellingsproces en ter ondersteuning van de eenheden tijdens voor-
bereiding en training voor hun operationele taak. 
 

Bedankt elnt Sanders, de grote initiator van deze mogelijkheid. Elnt Wessel bedankt 

voor de ondersteuning, smi Groen en Smi De Jong: bedankt voor jullie hulp en be-

reikbaarheid als HBF. Kap Kaag bedankt voor de materiele ondersteuning. 
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Raimond van der Boom en Niek van Gils: “Op 14 oktober zijn we gestart met een nieuwe lichting VTO 

instructeur LO&S. In totaal 26 leerlingen, met een mix van 21x CLAS & 5x CLSK, die in 18 weken ge-

vormd zullen worden tot militair sportinstructeur. 

 

Deze opleiding is verdeeld over een vijftal Beroeps Praktijk Situaties (BPS-en) waarin verschillende accenten van 
ons vak worden toegelicht, aangeleerd of verbeterd. 

 

Dat er naast theoretische kennis ook zeker een fysieke component gekoppeld is aan deze opleiding mag duidelijk 

zijn. 

 

Zo werd er in week 1 van deze opleiding al gelijk deelgenomen aan de Cross estafette waarbij de Dames een 

derde plek in de wacht sleepten. 

 

De verdiepingsweek MS&C is achter de rug waarbij de militaire trainingsleer en vaardigheden op gebied van 

MS&C zijn getraind. Inmiddels zitten we in opleidingsweek 5 met veel Onderlinge Instructie (O.I.), Zwemmend 

Redden voor Zwembaden (ZRZ) en brengen we tevens een bezoek aan de KMA. De opleiding kent 2 praktijkwe-

ken en een eindstage. Volgende week vindt praktijkweek 1 plaats. Hierin staat het lesgeven aan Initiële Opleidin-

gen centraal. Verdeeld over de sportbureaus op GHK en Woensdrecht (CLSK) zullen de leerlingen hun kennis en 

vaardigheden in een “real Life” setting moeten gaan voorbereiden, organiseren en uitvoeren. 

 

In de opleidingsweken 12 & 15 zullen praktijkweek 2 (lesgeven aan parate eenheden) en de eindstage plaatsvin-
den op de diverse sportbureaus in het land. De opleiding sluit af met een ervaringsweek in Fritz am Sand om ook 

daar kennis te maken met het werk van een militair sportinstructeur in mogelijk verzwaarde omstandigheden. Op 

28-02 zal de diploma uitreiking plaatsvinden in Amersfoort en kunnen we 26 nieuwe sportinstructeurs verwach-

ten binnen CLAS en CLSK.” 

Nieuwe lichting VTO instructeur LO&S 
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Van Lamsweerde bevorderd tot kapitein 

Tevredenheidsbetuiging  

Op 8 januari is Leonie van Lamsweerde bevorderd tot kapitein. 

 

In het bijzijn van haar vorige sportgroep ( LTK )  

en haar nieuwe sportgroep ( GMK ) vond de bevordering plaats.  

Uiteraard werd er afgesloten met een hapje en een borreltje.  

Op 20 december jl heeft de Sgt Luc van 

Dongen een (TB) Tevredenheidsbetui-

ging ontvangen van Commandant 

School Zuid. 

 
Tijdens de kerstcross ,in het bijzijn van de 

gehele school, is hij onverwacht  in het 

zonnetje gezet. 

 

Ondanks dat Luc nog in zijn jonge loopbaan 

als Lo&sport instr werkzaam is, is hij posi-

tief opgevallen door het kader van School 

Zuid. 

 

Met zijn professionele en enthousiaste hou-

ding is hij een voorbeeld voor de beginnend 

militair en collega kaderleden.  

 

Door zijn betrokkenheid en persoonlijke 

begeleiding heeft hij een fijne samenwer-

king met de kaderleden weten te bewerk-
stelligen. 
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KMILO bezoek aan LO&Sportorganisatie 

Eind september kwam bij Chef-staf een verzoek van Nathalie Beerden (Luitenant-Kolonel van het 

Vliegwezen, SBH. Korpscommandant KMILO) binnen. 

 

De KMILO (Koninklijk Instituut Militaire Lichamelijk Opvoeding) is onze Belgische evenknie. 

 
In 2016 is een uitwisseling met onze Staf geweest. Het verzoek was een vervolgbezoek te mogen afleggen. Ook 

de Belgische ‘Sportorganisatie’ wil graag een goede afspiegeling van de maatschappij zijn en derhalve meer 

vrouwen als Sport-onderrichters zien functioneren. Ook binnen onze LO&Sportorganisatie is dit een onderwerp 

van gesprek, obv de overtuiging dat meer vrouwelijke LO&Sport collega’s de LO&Sportorganisatie krachtiger 

maakt. Uiteraard is het uitwisselen van informatie altijd nuttig. 

 

Op woensdag 27 november ’19 heeft dit bezoek plaats gehad. Vanuit België meldden kapt Jan Reumers en 1SM 

Pieter Maes zich op de Bernhardkazerne. Door zorg van de SA was (op basis van de vraagstelling) een groepje 

samengesteld om met onze Belgische collega’s in gesprek te gaan. Hierbij draaide het vooral om de ervaringen 

van dames uit onze organisatie. Het forum werd gevormd door cdt-vdg Lieske Dekkers, smi Nathalie Oharek en 

sgt Layla Brouwer. Om vragen over het opleiden te beantwoorden was smi Marco Fekkes aangesloten. 

 

De SA leidde het gesprek. Nadat lkol Velders de gasten welkom had geheten (en een aandenken had ontvangen 

uit handen van kap Reumers) volgde een korte introductieronde. Om onze context te schetsen werd eerst geke-

ken naar de film over de LO&Sportorganisatie. Hierna ontspon zich een zeer interessant gesprek over inzichten, 

zienswijzen en (vooral) ervaringen. Het gesprek leverde onze gasten een schat aan ervaringen op en triggerde 
ons om nog eens over een aantal zaken na te denken. Tijdens de lunch schoven C-LO&S en (wnd) H-OTK aan 

zodat ook daar nog geanimeerde gesprekken ontstonden. Na lunch werden de gesprekken afgerond. 

 

Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan sporthal de Kei op de BHK, waar onze LO&Sportinfra werd be-

zichtigd. Al met al een intensief bezoek waar veel meer aan de orde is geweest dan het onderwerp waar de Belgi-

sche gasten voor kwamen. Zowel de gasten als de gastgevers hielden aan het bezoek veel positieve energie over 

en is de afspraak gemaakt om in contact te blijven. Mogelijk dat in de toekomst een tegenbezoek gaat volgen. 
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LO&Sportorganisatie opnieuw erkend leerbedrijf 

  

Op 3 april 2020 heeft de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB) de LO&Sport-organisatie KL opnieuw voor vier jaar 

erkend als leerbedrijf. 

 

De volgende door het SBB opgestelde tekst willen wij u niet onthouden. 

  

Het verheugt SBB dat u de komende vier jaar mbo-studenten wilt blijven 
opleiden in de praktijk. U biedt ze een veilige leeromgeving met deskun-

dige begeleiding en passende werkzaamheden. SBB waardeert dat, want 

zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere 

kans op de arbeidsmarkt. 

  

Uiteraard zijn wij weer zeer tevreden over deze civiele herkenning en 

waardering voor jullie/ons uitstekende werk als opleiders.  

SBB erkenning 

Afscheid van aooi Ed Janssens 

Op zaterdag 7 december is door de O&T groep BRHall op officiële wijze afscheid genomen van Aooi Ed 

Janssens. Velen van jullie hebben al een bedankmail van Ed mogen ontvangen. 

 

Ed is meer als 11 jaar werkzaam geweest in Zuid Duitsland. De 11 jaar zijn verdeeld in 2 periodes; 2006-2010 

en 2013-2019. In al die jaren gingen zijn werkzaamheden immer gepaard met een enorme professionaliteit, ge-
drevenheid en een nooit aflatend enthousiasme. 

 

Ed wist immer de collega's en 

deelnemers op een ludieke 

wijze te 'triggeren', waardoor 

iedereen geprikkeld werd om 

tot het uiterste te gaan. 

 

Voor eenheden en civiele 

counterpartners was hij een 

van de pijlers waarop de Men-

tex Bad Reichenhall altijd kon 

bouwen. 

 

Uiteraard ging zijn afscheid, 

naar goed traditioneel Baye-
risch gebruik, gepaard met 

wat drank, een heerlijke maal-

tijd, vele cadeaus, mooie 

woorden over een weer en 

veel gezelligheid vol sterke 

verhalen. 
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Ondertekening convenant MC 

Ondertekening convenant MC LO&S en C-LO&S. 
  
Hoewel onze MC LO&S enige tijd functioneert moest het 

convenant, waarin doelen en werkwijze van de MC worden 
beschreven nog formeel worden bekrachtigd. In dit conve-
nant worden ook de afspraken, over hoe inhoud te geven 
aan de samenwerking tussen de MC en C-LO&Sport, be-

schreven . 
 
C-LO&Sportorganisatie hecht zeer aan een goede samen-

werking met ‘zijn’ MC, als vertegenwoordiging van al het 
personeel van de LO&Sportorganisatie.  
  
Door drukke agenda’s van zowel de Voorzitter van de MC 

(tlnt Tom van Zundert) als lkol Velders was de onderteke-
ning van dit document nog niet gebeurd. 
 
Op dinsdag 18 december kon deze handeling wel plaats-

vinden. Plaats van handeling van was de LO&Sportgroep 
luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ‘t Harde. 

Bevordering van Marco Fekkes 

Met het uitzicht op de Erasmusbrug heeft vandaag 

de bevordering plaats gevonden van Aooi Marco 

Fekkes. Een bijzondere bevordering bij Marco 

thuis, verricht door partner Tlnt Lieske Dekkers. 

 
Rotterdams biertje 

Geheel volgens het ‘COVID-19 protocol’ hebben we dit 

bijzondere moment vast kunnen leggen en laten plaats 

vinden in Rotterdam. Het geheel aan festiviteiten voor 

vandaag heeft Marco kunnen afronden met een Rotter-

dams biertje. 

 

Van de collega’ s allemaal felicitaties ‘op afstand’ maar 

toch wel dichtbij...  

 

Cursusleider LOSS 

Na een lange periode als docent gewerkt te hebben, 

gaat hij nu zijn opgedane ervaring inzetten als 

‘Cursusleider IGP Algemeen’. Op een nog nader te bepa-

len tijd wordt dit nog gevierd op de LOSS…  

 
Marco van harte gefeliciteerd en een fijne tijd als Cursusleider gewenst. Namens je collega’s van de LOSS, 
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Bijzondere bevordering en afscheid 
 

Afgelopen donderdag 7 mei vond een bijzonde-
re gebeurtenis plaats in de koffiekamer van 
gebouw Y op de Bernhardkazerne te Amers-
foort. 
  
Bijzonder door de omstandigheden waaronder het 
plaats moest vinden: voldoen aan de maatregelen 
rondom COVID-19, maar ook bijzonder omdat het 
de zevende actief dienende luitenant-kolonel van het 
Dienstvak LO&Sport opleverde. Slechts weinigen 
konden getuige zijn van dit heugelijke feit. 
 
Middelpunt van de belangstelling was majoor Hein 
van der Made die de rangonderscheidingstekens van 
luitenant-kolonel op zijn uniform kreeg bevestigd 
door C-LO&Sportorganisatie (lkol Velders) en (wnd) 
Hoofd TGTF (kol (bd) van der Sar). Kolonel (bd) van 
der Sar wordt, zoals bekend, opgevolgd door lkol 
van der Made als het nieuw Hoofd TGTF. 
 
Bij C-LO&Sportorganisatie waren enige gemengde 
gevoelens merkbaar. Trots op de bevordering over-
heerste. Trots op de carrière stap die lkol van der 
Made maakt. Trots op het feit dat weer een collega 
van het Dienstvak LO&Sport een prachtige functie 
buiten de LO&Sportorganisatie gaat bekleden. Over-
ste Velders sprak zijn vertrouwen uit dat overste van 
der Made ook van zijn nieuwe  functie een succes zal 
gaan maken. 
 
En daarin zat ook het gemengde gevoel. Met de 
overstap van Hein van der Made verliest de 
LO&Sportorganisatie een bekwaam officier en een 
zeer gewaardeerd staflid, die de laatste periode veel 
heeft bijgedragen aan de doorontwikkeling van de 

LO&Sportorganisatie als (wnd) Hoofd OTK. Zijn dossier-
kennis en werklust waren daarbij kenmerkende eigen-
schappen. 
 
Als lid van het dienstvak LO&S verdwijnt lkol van der 
Made niet uit het hart en ook zeker niet uit het oog, ge-
zien de intensieve samenwerking tussen de 
LO&Sportorganisatie en TGTF. 
Hij gaf aan, in zijn nieuwe functie, uit te kijken naar 
voortzetting van deze samenwerking. 
 
Op bijgaande foto’s een indruk van de plechtigheden die 
op gepaste afstand moesten worden uitgevoerd. Hier-
voor was ook weer enige creativiteit nodig. 
 
De uitgereikte sculptuur heeft een titel die zowel een 
terug- als vooruitkijkende betekenis heeft: samenwer-
king. 
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Waardering LO&Sportpersoneel KL 

De Chef Kabinet Kolonel Boom heeft de sgt1 Rogier Weze-

man en de sgt Morten Alberts gewaardeerd met een ge-

tuigschrift. 

 

Beide collega’s hebben namens de Koninklijke Landmacht een 
bijdrage geleverd aan de YouTube serie PTfromHome. Een serie 

die een impuls heeft gegeven aan thuiszittende collega’s om fy-

siek inzetbaar te blijven. Sgt1 Rogier Wezeman en de sgt Morten 

Alberts toonden vakmanschap op het gebied van trainingsleer en 

een flexibele werkhouding. 

De Fearless Falcon Crossfitbox 

Op vrijdag 6 maart hebben wij als sportgroep de qualifiers voor de 

CLT gefaciliteerd en ondersteund met instructeurs. Misschien leuk 

om te vermelden in tijden van crisis. 

 

Verzamel ruim dertig militaire atleten, een crossfitbox, een goed program-
ma en je hebt de juiste ingrediënten voor de eerste militaire crossfit wed-

strijd van Nederland. Afgelopen vrijdag werkten zij zich in het zweet om 

zich te kwalificeren voor de Crossfit Lowlands Throwdown (CLT) finale in 

april. 

 

De organisatie van CLT en de instructeurs van onze crossfitbox hebben el-

kaar gevonden. CLT maakt zich hard om defensie meer te betrekken in hun 

wedstrijden. ‘Zonder Defensie was crossfit nooit een sport geworden, het 

komt oorspronkelijk bij jullie vandaan’ aldus de organisatie van CLT. 

 

De Fearless Falcon Crossfitbox is de eerste officiële militaire crossfitbox van 

de Benelux, daar zijn we trots op. Iedere donderdag geven gekwalificeerde 

instructeurs les aan werknemers van de luchtmobiele brigade. 
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Afscheidscadeau aan Ron Kaag 

Op 20 april is het afscheidscadeau aan Ron Kaag 

overhandigd, wat eigenlijk in maart op het logis-

tieke overleg had plaats moeten vinden. 

 

Dit overleg ging niet door vanwege de corona crisis en 
de daardoor opgelegde richtlijnen. 

 

Dit cadeau is namens alle logistieke medewerkers aan-

geboden, om de waardering voor Ron en al zijn werk-

zaamheden voor de Sie Ost te laten blijken. Ron heel 

veel plezier bij de komende werkzaamheden voor de 

LO&S in het kenniscentrum. En natuurlijk zien we je 

graag bij het eerste komende logistieke overleg. 

 

Het ga je goed! Je logistiek collega’s. 

Bevordering Renate van der Hoek 

Afgelopen Donderdag 30 

April werd SM Renate van 

der Hoek bevorderd tot adju-

dant. Vanaf 01 mei bekleedt 

zij de functie van O&T Bege-
leider die sinds het vertrek 

van Aoo Ruud Lenferink naar 

de O&T groep Bad Reichen-

hall vacant was.  

 

Op de Dumoulinkazerne werd 

SM Van der Hoek op een bijzon-

dere wijze bevorderd door haar 

voormalige Cdtn Aoo Rob Zijl-

stra en Maj Michel Ham, zoals 

op de foto te zien is. Haar be-

vordering was zonder de 1,5m 

afstand al bijzonder doordat zij 

de eerste vrouwelijke adjudant 

is die binnen de LO&Sport-

organisatie functioneert. (Aoo 
Esther Wijffels is binnen het 

dienstvak LO&Sport de allereer-

ste adjudant, maar bevorderd 

bij het NLDA.) 
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Ik/wij willen jullie van harte danken voor alle steun die wij krijgen. Ook al heb ik vorig jaar de orga-

nisatie verlaten, het spreekwoord ‘uit het oog, uit het hart’ gaat niet op! 

 
Dit laat maar eens zien hoe mooi onze organisatie is 

 

Vanmiddag (8 mei 2020) om 16:00 is de laatste bestraling van deze week, ik merk gelukkig aan mijn lichaam 

dat het zowel de chemotherapie als de bestralingen tot op heden redelijk verwerkt. Mijn beweegdrang is er ge-

lukkig nog, en ik eet ook nog voldoende. Verder heb ik weinig last van misselijkheid. Hopelijk blijft dit ook zo. 

 

Ondanks dat de vooruitzichten niet heel positief zijn, haal ik vooral kracht uit kleine dingen: hoe ik hersteld ben 

na de operatie, hoe mijn lichaam nu reageert op het behandelplan en ik hou gewoon hoop op de medische wereld 

dat ze binnenkort iets vinden waardoor de tumor niet meer gaat groeien en dat ze dan wat ontwikkelen zodat ze 

het ooit kunnen genezen. 

 

Tot die tijd zal ik mijn best doen om voor mijn lieve partner en mijn dochter te strijden. Hopelijk tot snel een 
keer op de dienstvakdag. 

Lieve oud-collega`s 

Gr Albert, Fieke & Emmi 
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Door Wil Maaswinkel 

  

 

Ook de Ruijgrok-appel 

valt niet ver  

van de boom 

 

Afgelopen woensdag was het 

bij toeval een bijzondere 

avond, want in de halve finale 

in de strijd om de KNVB-beker 

stonden FC Utrecht en Ajax 

tegenover elkaar. De uitslag 

van 2-0 voor FC Utrecht viel 

erg goed in huize Ruijgrok 

want zoon Jord keepte als 

jeugdtalent in Amsterdam en 

staat sinds kort onder contract 

bij de Domstedelingen.  

 

Intimi weten dat Jord de zoon 

is van onze voormalige collega 

Egbert Ruijgrok, en samen 

staan zij in Wil Maaswinkel's 

spotlights in deze derde afle-

vering van de nu al geroemde 

serie waarin de Appel niet ver 

van de LO&Sportboom valt. 
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Egbert Ruigrok en zijn zoon Jord hebben zich 

laten strikken voor de serie "De appel valt niet 

ver van de LO&Sportboom". Ed Janssens maak-

te de redactie attent op dit koppel. De reactie 

op onze mail naar Egbert en Jord was snel en 

duidelijk: "we vinden het leuk om mee te 

doen". 

 

Egbert heeft twee periodes bij het Korps Comman-

dotroepen (KCT) gediend. Runt al sinds 1993 zijn 

eigenbedrijf "Greenadventures". Zijn outdoor-

buitensport bedrijf is gevestigd in de sportaccommo-

datie van voormalig Vliegkamp Valkenburg in Kat-

wijk maar zijn activiteiten vinden op veel mooie, ook 

buitenlandse, lokaties plaats. 

 

Zijn zoon Jord begon met voetbal bij VVC in Nieuw 

Vennep. Volgde de Ajax Academy en werd in 2019 

gecontracteerd door FC Utrecht. Inmiddels heeft hij 

zijn debuut in de Eerste Divisie gemaakt op de Vij-

verberg tegen De Graafschap. 
 

Egbert, je werkte in twee verschillende perio-

des in de LO&Sport op de Engelbrecht van Nas-

saukazerne. Welke activiteiten zaten er in je 

pakket en wat was het meest op jouw lijf ge-

schreven? Waren er grote verschillen 
(samenstelling LO&Sportgroep, activiteiten, 

aanpak op het KCT) tussen die twee periodes? 
 

“Na mijn keuring heb ik direct een brief gestuurd (zo 

ging dat nog in die tijd) naar Heerlen met het ver-

zoek om mijn dienstplicht te mogen vervullen bij het 

KCT te Roosendaal. Na de opleiding en een paar 

maandjes 104 Cotrcie ben ik overgestapt naar de 

sport. Een geweldige tijd in de toen nog dienstplich-

tige periode. Een periode met veel ludieke mensen, 

een heldere taak en duidelijke werkzaamheden. In-
terne opleidingen VO, ECO en parate Cie en daar-

naast Pantserstorm, gevechtscursus KMS, KMA. Su-

per lekker vol lesrooster, geen computer werk: ge-

woon 8 uur les op een dag en de nodige avond oefe-

ningen. 
 

Vanaf 1991 werden er wel wat meer producten ont-

wikkeld waar LO&S EVN een mooie rol in kon ne-

men. Met name op klim/GVA gebied en opleidingen 

Cordelet Vert. Maar ook MZV was iets waarin we bij 

het KCT een mooi product zagen. 
 

In 1993 ben ik afgezwaaid als KVV-er, en dat was 

ook de periode dat de taakstelling langzaam veran-

derde (oprichting 108) en de dienstplicht ten einde 

liep. In 2000 kwam ik terug op ‘t honk en verbaasde 

mij in eerste instantie over het feit dat er gezegd 

werd dat het enorm druk was. Hierbij had ik het idee 

dat je dan vol zat met lessen maar dat aantal lessen 

deden we in mijn eerste periode met de helft van 

het personeel. 

 
Later kwam ik er wel achter dat door met name het 

digitaal verantwoorden en ontwikkelen van produc-

ten een groot gedeelte van de tijd opgeslokt werd. 

 

In de basis, AMO en ECO, was er niet veel veran-

derd. Wel was er de VCO bij gekomen waar veel 

specialistisch werk gedaan moest worden. Ook de 

veranderde taakstelling had invloed op de invulling 

van onze taak.  
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Wat mij ook opviel was de enorme professionaliteit die er heerste binnen het korps. Je merkte duidelijk dat het 

ergens om ging. Cie-en kregen hun eigen sportinstructeur (in mijn geval 105 Cotrcie) en je was deel in het ont-

wikkelen van training programma’s en ging mee op trainingen. (Jungle training Belize, Vrije val springen Arizona, 

Blackwater, enz.) Een mooie tijd waarbij je als sport merkte dat je echt betekenis had voor de eenheid.” 

 
Egbert, je runt al vanaf 1993 je eigen “Greenadventures“. Kun je daarover wat vertellen? Zijn er nog 

lessen waar ook de LO&Sport zijn voordeel mee kan doen? 

 

“Als Green Adventures probeer ik koers te houden en me niet teveel te laten beïnvloeden door bepaalde trends. 

Begin jaren 90 zijn we net als zovelen begonnen in de Ardennen en Duitse Eifel maar al snel werd duidelijk dat 

deze gebieden vol stroomden en als je nog geen eigen terrein had je het moeilijk zou krijgen. Ook merkte ik dat 

bedrijven deze activiteiten wilden voor het personeel maar dat ze graag in de buurt wilden blijven, een dagdeel 

wat doen en daarna wat eten en drinken. Met deze wetenschap zijn we dit dus in de Randstad gaan doen.  

 

Eigenlijk was dit de grootste verandering. Na ongeveer 15 jaar een outdoor park gehad te hebben op Duinrell 

was het 3 jaar geleden niet meer mogelijk daar verder te gaan. Maar omdat ik ook al veel op het strand deed, is 

de focus daar meer op komen te liggen. Tevens gebruik ik outdoor als metafoor bij trainingen maar ook dit is iets 

wat ik eigenlijk altijd heb gedaan. In Katwijk beheer ik nu al weer drie jaar de oude sportaccomodatie van het 

voormalige Vliegkamp Valkenburg. Hier kunnen groepen op een bijzondere locatie vergaderen en dit tevens kop-

pelen aan team opdrachten. Verder train ik hier mensen die specifiek willen trainen voor b.v. Mudmasters of zich 
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willen voorbereiden op de opleiding geuniformeerde 

beroepen of intesten politie/defensie/brandweer. 

Ik heb de bewuste keuze gemaakt niet te groot te 

worden en me te focussen op het meedenken met 

de klant. Service gerichtheid, flexibiliteit en blijven 

wie je bent, zijn voor mij de kernwaarden.” 

 

Egbert, wanneer kreeg je door dat Jord talent-

vol was? Zie je eigenschappen van jezelf of zijn 

moeder terug bij Jord? Jord wordt beschreven 

als een atletische keeper die goed kan mee 

voetballen, wanneer heeft hij gekozen voor de 
specialisatie keeper en heb je daarin een rol 

gespeeld? 

 

“Als ouders rol je eigenlijk vanzelf in de rol van top-

sport ouder. Je kind wordt gescout en aangenomen 

bij een BVO, waar je uiteraard trots op bent en een 

kans die je het kind gunt. Maar eigenlijk weet je to-

taal niet waar je in verzeilt raakt. Dus het van te 

voren bespreken van bepaalde dilemma’s om deze 

keuze te maken, is eigenlijk niet aan de orde. 

 

Tussendoor kom je uiteraard wel bepaalde momen-

ten tegen waarbij je als ouder moet monitoren of het 

het allemaal wel waard is. In een wereld waar geld 

en macht een grote rol speelt, komen er wel eens 
situaties voor die over je eigen morele pedagogische 

grenzen gaan. Belangrijk, en tevens moeilijk, is dat 

je moet proberen uit de emotie te blijven en moet 

blijven monitoren of het kind het nog leuk en de 

moeite waard vind. De voetbalwereld is hard en niet 

te vergelijken met iedere andere tak van sport, en 

Ajax is daarbij de overtreffende trap. Met alles wat 

het kind daar meemaakt leg je wel een basis in 

mentaal opzicht. Als je ziet wat hij in die tien jaar 

heeft meegemaakt dan is dat wel iets wat je gedu-

rende de rest van je leven meeneemt.” 

 

Jord, heb je nog andere sporten beoefend dan 

voetbal? Je hebt ervaringen bij VVC , AJAX, 

Oranje Jeugd en nu FC Utrecht, kan je daarover 

wat vertellen? Waar is je specialisatie als kee-
per begonnen en hoe was dat georganiseerd bij 

de diverse clubs? 

 

“Ik heb naast voetbal ook nog judo en tennis beoe-

fend. Dat heeft mij qua coördinatie en individuele 

sportmentaliteit heel goed gedaan. Vooral judo heeft 

mij heel veel opgeleverd, lessen in stabiliteit en val-

len/opstaan zijn dingen die ik nog steeds elke dag 

gebruik en waarin ik, op mijn leeftijdsgenoten, al 

heel vroeg een voorsprong had. Ik ben gestart bij FC 

VVC en ben vrijwel meteen gestart met keepen. Bij 

deze club heb ik kennis gemaakt met het spelletje, 

een spelletje wat ik in eerste instantie helemaal niet 

leuk vond. Na ongeveer een half jaar voetballen in 

de F1 van VVC begon ik met meetrainen bij Ajax. Dit 

was voor elke jongen een droom en ik vond al heel 
snel een bepaalde drive om de top te halen. In mijn 

volgende jaren bij Ajax heb ik heel veel hoogte- en 

dieptepunten gekend. Van buitenlandse toernooien 

tot op de bank zitten. Een van de hoogtepunten was 

natuurlijk mijn plek in de selectie van de Oranje 

jeugd. Dit gaf mij een kans om me op internationaal 

niveau te meten met de beste spelers van mijn leef-

tijd. Waar er bij Ajax werd gehamerd op ontwikke-

ling en groei, lag de focus bij Oranje op resultaat. 

Dit was een hele andere insteek en een hele andere 

manier van spelen. Na tien jaar bij Ajax besloot ik 
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om mijn geluk ergens anders te gaan zoeken. Kleine trips naar clubs als Aston Villa (Birmingham, Engeland) en 

Sassuolo (Italie) hebben mijn ontwikkeling in de lift gezet. Ik ben volwassener geworden en heb geleerd dat hard 

werken minstens zo belangrijk is als kwaliteit. Na deze avonturen sloot ik aan bij de selectie van FC Utrecht on-

der 19. Hier wist ik na een tijdje een contract binnen te slepen. Al snel trainde ik mee met het tweede elftal en 

mocht ik al een paar keer proeven aan de A-selectie. Begin dit jaar maakte ik mijn debuut in het betaalde voet-
bal. Helaas was De Graafschap (Doetinchem) net iets te sterk en werd er met 2-1 verloren. Echter, ik speelde 

een goede wedstrijd en kan tevreden terugkijken op mijn eerste minuten. Het gevoel van spelen in een vol stadi-

on gaf mij vleugels en het laat mij des te meer zien dat dit is wat ik wil en ik nog lang niet uitgevoetbalt ben!” 



 

Met twee monden praten 
19e column door Leo Losloper 
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André Onana en Lisanne van der Kaaden 
 

Volgens Vic is Onana de beste keeper en Kameroen 

een onveilig land. Het advies van Vic aan Onana: 

“asiel vragen en Nederlander worden”! Dan spreekt 

Vic zijn bewondering uit over het werk dat Lisanne 

doet bij Ajax. Vooral het onderzoek naar het kijkge-

drag van keepers vindt Vic mooi. Met de speciale bril 

waarmee ze dat onderzoek deden, zie je het focus-

punt van de keeper. Je kunt daarmee zien waar een 

keeper kijkt en welke informatie hij verzamelt! Met 

wat ze vonden doen de keepers en de keepertrainers 

bij Ajax nu hun voordeel”. Zo'n dochter zou Vic ook 

wel willen! 
 

Sport waarvan je de uitslag  

al kent is minder leuk 

 

Vic heeft een dubbel gevoel over de rol die weten-

schap bij sportsucces speelt. Wetenschap heeft als 

doel toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar sport 

is juist leuk als het onverwachte gebeurt. Als helden 

falen en de outsiders winnen! Vic is fan van Mathieu 

van der Poel. Ook als Mathieu een hongerklop krijgt. 

Hij heeft zich verbaasd over zijn idolen uit de Jumbo 

wielerploeg. Hij vond het stuitend op TV te zien dat 

zijn helden op hun mobieltje moesten kijken om te 
zien hoeveel voeding ze mochten afwegen en eten. 

Een hoeveelheid in grammen nauwkeurig, die door 

de diëtisten op basis van het calorieverbruik was 

vastgesteld. Hij ergert zich mateloos aan een 

Froome, die alleen maar op zijn wattagemeter kijkt 

en doet wat hij in zijn oortje hoort. 

 

Voor en tegelijkertijd tegen 
 

Sport moet zorgen voor een gezonde dosis opwin-

ding. Wetenschap probeert het onverwachte uit te 

sluiten. Het lijkt er steeds meer op dat wie het 

meeste geld heeft en de slimste mensen om zich 

heen verzamelt, de meeste kans op (sport)suces 

heeft! Vic kan daar best mee leven als zijn favorie-

ten daardoor winnen maar als ze daardoor verliezen 

is Vic in alle staten. Hij kan nog steeds slecht tegen 

zijn verlies, daarin is in al die jaren niets veranderd! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPwUoWy3qgo 

keepersbril Heracles 

 
Whats app 

 
Vic Vastloper (mjn oud-hoofdinstructeur) heeft 

whats app ontdekt. Plotseling had ik beeld bij 

zijn geluid. Vic moest zijn verhaal kwijt: 

“mooie rubriek dat 'De appel valt niet ver van 

de LO&Sport stamboom', leuk om over Hans 

van der Kaaden en zijn dochter Lisanne te le-

zen". 

 

Paniek in de koffiekamer 

 

Vic gaat verder en ik luister:”Fijne vent, die Hans 

van der Kaaden. Ik herinner me nog een grap die 

Hans uithaalde op het OCLO (LO&Sportschool). Daar 

aten instructeurs en stafleden in de luchpauze hun 

boterham in de koffiekamer. Vakofficier kapitein Toi-

ne de Jongh was één van die mannen. Maar Toine - 
al wat ouder - zakte na de lunch altijd even onder-

uit. Een moment van meditatie, zoals hij dat zelf 

noemde. Als de collega's weer aan het werk gingen, 

werd Toine collegiaal gewekt. Maar op een keer 

zorgde Hans ervoor dat iedereen muisstil de koffie-

kamer verliet en zette Hans de grote klok op half 

vijf! Over de paniek die dat bij Toine veroorzaakte 

toen hij wakker werd is nog vaak gegrinnikt! 



 

DF'79 al 40 jaar een vriendengroep 
Door Theo Vonk 
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Al jaren komt deze vriendengroep 2x per jaar 

bij elkaar en ook dit jaar kwamen de „oud” en 

oudere DF 79’ers weer bij elkaar. Dit jaar 

moest het ook wat bijzonders gaan worden 

want 2019 is het jaar dat de DF 79’ers elkaar 

40 jaar kennen en lief en leed hebben gedeeld. 

 

Of dit ook een bijzondere bijeenkomst geworden is, 

kunt u hieronder lezen. 

 

Onze laatste bijeenkomst was september 2018, toen 

waren we in Zwolle met een rondleiding door het 

mooie oude stadje om aansluitend de stad vanaf het 
water te bekijken. Tevens namen we genoeg tijd en 

ruimte voor het happen en tappen. Toen werd er al 

afgesproken dat de 40e verjaardag, ons jubileum 

jaar, in 2019 uitgebreid op mijn boot gevierd zou 

gaan worden. 

 

Eind 2018 was ik al begonnen om te proberen een 

match te krijgen met onze DF’79 mannen voor een 

twee- of misschien wel een driedaagse trip door het 

waterrijke Nederland, maar dat was makkelijker ge-

zegd dan gedaan. Tevens moest er ook nog een mo-

ment gezocht worden, waarin we zoals gewoonlijk 

een avondje bij elkaar zouden komen ergens in NL, 

om lekker te kletsen, te lachen, en mooie herinne-

ringen op te halen (want slechte hebben we niet). 

Verder spraken we ook af dat ook Rob Zimmermann 
zou worden uitgenodigd op deze heuglijke dag. Rob 

was tijdens onze DF’79 periode onze klasse instruc-

teur en later tijdens de G-klas periode onze dubbel-

zinnige klasse-mentor. 

 

Maar het zou allemaal heel anders gaan lopen dan 

wij in ons positieve brein hadden kunnen vermoeden 

Om tot een 2-tal matches te komen moesten we 

allen met de billen bloot en onze overvolle agenda’s 

op tafel leggen. Maar aangezien onze DF’79 mannen 

geen thuiszitters zijn en met onze bescheiden maar 

toch wat oudere leeftijd ook nog eens zeer actief 
zijn. 

 

Toen de 1e mail eruit ging met de vraag: “op welke 

dagen zou jij in 2019 samen kunnen komen”, stapel-

den de problemen zich al snel op. 

 

Het begon bij Rob (Jansen) omdat hij als eerste rea-

geerde, hij had al meerdere rondreizen naar o.a. 

Suriname, Vietnam en andere landen geboekt (en je 

vraagt je af; wat moet ie daar toch?). Sjors 

(Röttger) kwam met het mooie verhaal, hij had in-

middels een camper gekocht en die in de USA gesta-

tioneerd. Tevens had hij nog verplichtingen als alge-

meen directeur bij de koninklijke handbalbond 

(welke weet ik niet) dus die had ook weinig vrije tijd 

meer over. Tiny † (van Kuijk), had zich al ingeschre-
ven voor een aantal tennis clinic’s, tennis bijscholin-

gen en cursussen (want Tiny wist ook: er is altijd 

nog ruimte voor verbetering) en daarbij opgeteld 

zijn vakanties met Antonia en / of zijn dochters, dus 

daar was ook maar heel weinig speelruimte. Daar 

schoot ik dus ook niets mee op. 

 

Van Jan (Hermans) onze amateur senior kampioen 

op de bicyclette wisten we dat hij vele wedstrijdjes 

in Europa reed en betrokken was bij enkele organi-

saties van wielerwedstrijden in het heuvelachtige 

Limburg. Hij kwam dan ook schoorvoetend met een 

mail waarin een groot en moeilijk pakket aan weken, 

waarin hij zijn wedstrijdjes zou gaan rijden door Eu-

ropa. (Wie veel fietst gaat ook vaker vallen, of niet 

Jan?) 
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Ik dacht nog: dat gaat 

heel, heel moeilijk worden 

en dat dan ook nog eens in 

ons jubileum jaar. Toen 

kwam Leo (Sannen). Maar 
ook dat was wederom een 

teleurstelling. Buiten Leo’s 

activiteiten bij de Neder-

landse schermbond, zijn 

trainingen bij de jeugd en 

zijn mantelzorg bij zijn 

schoonfamilie, heeft hij ook 

nog een caravan op een 

camping in Spanje staan, 

waar hij al vele maanden 

geleden zijn aanwezigheid 

voor het jaar 2019 had 

kenbaar gemaakt. (Wat 

moet ‘ie toch daar tussen 

al die b… bruine mensen, 

zou je denken.) 
 

Nou, dan beginnen we toch gewoon weer opnieuw 

dacht ik nog bij mezelf, totdat ik mijn eigen lijst van 

het kunnen samenkomen had samen gesteld. Maar 

ook dat viel tegen. Graag zou ik eerst het voetbal-

seizoen ten einde brengen, daar ik nog een G-team 

train. Verder had ik rekening te houden met de 

schoolvakanties, aangezien ik ook nog enkele ver-

standelijke gehandicapten begeleidt in hun dagelijk-

se leven. Ook mijn werk in een tehuis voor kinderen 

die uit de ouderlijke macht zijn weg gehaald als 

“erzieher” moest ook allemaal nog in het puzzeltje 

passen. Tel daarbij onze geplande eigen vaarweken 

(dit waren er dit jaar bijna 10) en dan lijkt het alle-

maal wel onbegonnen werk. 

 
Uiteindelijk kwamen we noodgedwongen 1x bij el-

kaar, (gedwongen door het plotselinge overlijden 

van Tiny) en dat was om als DF’79 groep afscheid 

van Tiny te nemen. Dit was toch ook een heel bij-

zondere, memorabele dag. Wij kregen, als DF’79 

groep, gelukkig de gelegenheid en tijd van de fami-

lie, om als vriendengroep op een gedenkwaardige 

wijze afscheid te nemen van onze bijzondere Tiny. 

Dat vanaf deze dag de DF’79 nooit meer hetzelfde 

zou zijn beseften we ons terdege. 

 

Vanaf dit moment toch weer de draad op gepakt en 

door het verlies van Tiny kwam er toch een kleine 

match binnen van geen 3 dagen, geen 2 dagen maar 

welgeteld 1 hele dag! 

 

Was het eindelijk gelukt om met de 5 achtergeble-

ven DF79’ers 1 dag bij elkaar te komen, de plaats 

was nog afhankelijk van waar ik op die dag met m’n 

boot ergens voor anker zou liggen. Maar de dag 

stond: “12 september 2019”. Vanwege het feit dat 

we allen verheugd waren dat er überhaupt nog een 

match gerealiseerd kon worden, hebben we ook al-

len over het hoofd gezien dat die dag ook de 15e 

verjaardag van ons dienstvak zou zijn. Jammer, erg 

jammer, maar we konden niet meer terug. 
 

Zoals gezegd zouden we Rob Zimmermann ook uit-

nodigen die na mijn telefoontje, heel verbaasd rea-

geerde en het eerst niet helemaal vertrouwde. Maar 

toch zei Rob dat hij heel graag deze uitnodiging aan 

nam (hij heeft waarschijnlijk ook niet zoveel in zijn 

leven). 

 

Jammer genoeg moest ook Leo kort voor onze sa-

menkomst afhaken. Zijn schoonvader was op dat 

 



 

Tegen 18.30 uur naar een 

restaurant op de boulevard 

van Harderwijk alwaar een 

feestelijk gedekte tafel op 

ons stond te wachten. Ook 
Tiny † had uiteraard een 

plaatsje aan tafel. 

 

Nadat er geproost werd op 

het 40 jarig jubileum en de 

afwezigheid van en leo en 

Tiny nogmaals werd be-

sproken, werd Rob natuur-

lijk door ons uitgevraagd 

hoe en wat er nu allemaal gebeurde tijdens onze DF 

en G-klas periodes. Dat Rob ook nu niet het achter-

ste van zijn tong liet zien, maakte hem toch nog 

geen spelbreker. 

 

Diverse instructeurs (wat mij is bij gebleven o.a. 

Oldenburger -Vogelaar – van Meurs – Meurs- 
Moonen en nog vele anderen) kwamen natuurlijk 

aan bod en werden nogmaals gewikt en gewogen. 

Dat er toch bij allen alleen maar positieve reacties 

waren betekent dat wij allen geweldige, mooie en 

vooral ook leerzame tijden hebben gehad op de di-

verse opleidingen van het OCLO. 

 

Aangezien Jan met de taxi van de NS was gekomen 

moest hij ook nog zien dat hij de laatste trein tot in 

Sittard zou kunnen bemachtigen. Derhalve moesten 

we tegen 22.00 uur afscheid nemen van elkaar en 

ondanks de afwezigheid van Leo en Tiny (en de aan-

wezigheid van Rob!) was het toch weer een prachti-

ge en unieke dag geworden. 

 

De avond was omgevlogen zoals u wel begrepen 
heeft maar als laatste werd er toch weer afgespro-

ken om in 2020 te proberen om 3 dagen zoniet dan 

wel minstens 2 dagen samen te komen. 

 

U zult volgend jaar zien of dat de mannen van de 

DF’79 gelukt is. 

 

Link you tube: https://www.youtube.com/watch?

v=1RAOdUG-IIw 

moment erg ziek (inmiddels 

overleden) en met zijn 

mantelzorg was Leo op dat 

moment een onontbeerlijke 

schakel in dat gezin. 
 

De 12e september was we-

derom een bijzondere dag, 

het weer was prachtig, een 

mooie zonnige dag in sep-

tember en de boot lag er 

mooi versierd bij, midden in 

het pittoreske centrum van 

Harderwijk. De koelkasten 

waren gevuld en de broodjes voor de eerste honger 

gesmeerd. 

 

Onze ex-infanteristen Sjors en Rob konden de haven 

van Harderwijk niet vinden (volgens mij reden ze 

nog op een oud vloeistofkompas) en Jan die met de 

trein uit Sittard moest komen, wist niet dat er in de 
prachtig aangeprezen treinreizen bij de NS weleens 

een kinkje in de kabel zat. Al met al natuurlijk allen 

te laat (maar onthoud dit; vrienden komen altijd te 

laat, de vijand komt meestal te vroeg) maar binnen 

no time was de stemming weer top. 

 

Nadat de 1e honger gestild was en de 1e verhalen 

waren verteld, gooiden de nieuwbakken matrozen de 

trossen los voerden we de haven uit om te kunnen 

genieten van het water, de wind en de zon op het 

Wolderwijd en het Veluwe meer. Ondanks dat het 

roer overgenomen werd door de verschillende kapi-

teins liepen we tegen 16.00 uur zonder averij de 

haven van Harderwijk weer binnen. E.e.a. had waar-

schijnlijk ook te maken dat het in die tijd van het 

jaar wel erg rustig is op het water. 
 

De drank kwam op tafel, de verhalen werden sappi-

ger en de stemming steeg. Het wachten was op Rob 

Z. die rond 17.00 uur ons clubje zou komen te ver-

sterken. 

 

Rob kwam wel keurig op tijd (binnen het half uur) en 

het eerste uur werd gebruikt om bij te kletsen hoe 

het op dat moment het er bij allen voorstond. 
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Historie 5-kamp: Peter Rommelse 
 

Door André Wijnberger 

 
 

Het is al weer een paar maanden geleden dat er richting Drenthe gereden werd,  

naar het stulpje van Peter Rommelse.  

Tijdens zijn interview kwam de redactie er achter dat er eerst met Leen Pfrommer gesproken  

diende te worden voor het echt eerste begin van de ZMV.  

Pas daarna zou het interview met Peter qua historische volgorde beter passen.  

Deel 3 in de serie over de Vijfkamphistorie, waarin oud-commandant Peter Rommelse  

een scherpe blik heeft over de ontwikkelingen in de jaren '70 en '80. 
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Eerder vorig jaar heb ik met onze mega en-

thousiaste webmaster Paul Lindeboom, als Re-

dacteur Sport, de afspraak gemaakt om een 

serie artikelen te wijden aan één van onze fan-

tastische militaire sporten: de Militaire Vijf-

kamp. En belofte maakt schuld, na het inter-

view met Leen Pfrommer dus bij deze de twee-

de bijdrage ! 

 

Daarvoor rijd ik naar Peter Rommelse, die vanuit 

verschillende oogpunten op deze meerkamp kan te-

rugblikken. En voor de jongeren onder ons: Peter 

Rommelse is een oud-commandant LO&Sport-

organisatie (1979-2002, red.). Hij kijkt door de bril 

van zowel deelnemer, Chef d’ Equipe als Chief Of 

Mission. 

 

Met Peter Rommelse deed ik persoonlijk ervaring op. 

Mijn eigen eerste kennismaking met de Militaire Vijf-
kamp was in 1983 in Assen en toen heette het Zwa-

re Militaire Vaardigheden. Ik deed mee met de Regi-

onale Selectie voor het Nationale Militaire Kampioen-

schap later dat jaar, en mocht in het team van Peter 

Rommelse, Leen Pfrommer (oud Regio commandant 

en schaatstrainer en -coach) en Jos Bourgondien 

deelnemen en veel van hen leren. 

 

Wil je je rol van 1970-1974 als deelnemer in 

het Vijfkampteam toelichten? 

 

“Het begint natuurlijk met de Zware Militaire Vaar-

digheids (ZMV) proeven. Ik was toen nog niet werk-
zaam bij de LO&Sportorganisatie, maar was pelo-

tonscommandant bij de Verbindingsdienst. Ik viel 

blijkbaar positief op en werd gevraagd voor de trai-

ningen van het Nationale Militaire Vijfkamp team. 

Aan die trainingen namen ook mannen van de Lucht-

macht en de Marine deel. Zwemmen was mijn sterke 

punt, in zijn algemeenheid was ik verder allround. 

 

Ik heb een jaartje de trainingen in Schaarsbergen 

gevolgd, werd in 1971 geselecteerd voor de sportof-

ficiers opleiding in Hooghalen en heb in die tijd niet 

deelgenomen aan de trainingen. Na de opleiding 

werd ik geplaatst in Assen en ben de trainingen weer 

gaan volgen. De trainingen en de wedstijden van het 

team spraken me geweldig aan. Uiteraard ook de 

internationale ontmoetingen en de contacten die je 
daarbij opdeed. Deelnemers en begeleiders maakten 

in de regel jaren lang deel uit van de internationale 

équipes, waardoor je elkaar goed leerde kennen en 

veel van elkaar kon leren. Andere militaire teams 

bestonden veelal uit dienstplichtigen, die toppers 

waren bij civiele clubs, voetballers, handballers, 

zwemmers enz. Aan de militaire vijfkamp namen 

beroeps deel, die jarenlang trainden om op niveau te 

komen. Ik nam in die jaren wel deel aan trainingen 

en trainingswedstrijden, maar was niet goed genoeg 

voor de top van de ploeg die bestond uit zes man, 

die deelnamen aan wereldkampioenschappen. Als 

sportofficier zag ik wel mogelijkheden om in de toe-

komst chef d’équipe te worden en zag de periode als 

deelnemer als een prima basis hiervoor. 

 
Het trainen met elkaar op de vaste locaties zoals 

bijvoorbeeld het ISK om te schieten en de hindernis-

baan op de Oranjekazerne waren hele mooie erva-

ringen. Leen Pfrommer was chef d’équipe en Dick 

van Winden was mijn trainer. Een “train-as-you-

fight” trainer. Zijn motto was, “hard van start gaan, 

onderweg versnellen en sprintend binnenkomen”. 

Door het vele afspringen op de hindernisbaan, toen 

nog in zand- en harde grindbakken heb ik mijn knie 

gesloopt.  

Vervolg Historie 5-kamp: Peter Rommelse 
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Vervolg Vijfkamp-historie Landmacht (deel 1) 

Na de belofte eerder dit jaar een paar 

artikelen te wijden aan de Militaire Vijf-

kamp historie hebben we (Paul Linde-

boom en ik) een aantal mensen bereid 

gevonden ons daarbij te helpen. 

 

De internationale geschiedenis van de Vijf-

kamp is op deze website puntsgewijs goed te 

vinden, dus die hoort ook bij dit eerste arti-

kel, maar voor de specifieke ontwikkelingen 

binnen de LO&Sportorganisatie zijn we naar 

Harderwijk gereden, om daar bij Leen Pfrom-

mer op de koffie te gaan voor zijn historische 

kijk op deze mooie sport. 

 

Sportofficier 

 
Leen Pfrommer, niet alleen een topcoach uit 

het ‘ Ard en Keessie’ tijdperk, maar bovenal 

ook LO&Sportofficier van met name Noord en 

Oost Nederland. Persoonlijk heb ik de eer 

gehad door hem beëdigd te worden en mijn 

eerste Vijfkampwedstrijd bij hem in het regi-

onale team deel te nemen, samen met Jos 

Bourgondien en Peter Rommelse. Laatstge-

noemde, oud-commandant LO&Sport-

organisatie en enthousiast vijfkamper is ook 

aanwezig. Met hem doen we later ook een 

duik in het verleden, maar we beginnen dus 

met Leen Pfrommer, inmiddels 84 jaar en 

nog steeds een krasse en actieve man. Net 

als zijn vrouw Ietje, die ons goed verzorgt 

tijdens het interview. 
 

In den beginne… 

 

Leen Pfrommer heeft in 1957 de SMLO 

(tegenwoordig LOSS) gedaan in Hooghalen, 

Drenthe. Daarvoor was hij dienstplichtig lui-

tenant bij de demonstratie compagnie. We 

gaan bewust niet zijn hele militaire loopbaan 

toelichten, want dat is niet relevant voor het 

hoofdonderwerp. 
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Jan Gaasbeek, Frans Bultink en Rob Jansen waren latere trai-

ners, waarbij er duidelijk een andere vorm van trainen werd 

gehanteerd. Je moet dat ook plaatsten in de tijd. Trainingen 

bij de LO&Sportorganisatie zijn in de loop der jaren ook sterk 

verbeterd, qua belasting, dosering en technieken. Ook werd 
steeds meer een beroep gedaan op specialisten, zoals top-

schutters of zwemtrainers, die dat deel van de trainingen ver-

zorgden. De verzorgers bij de ploeg speelden een steeds be-

langrijkere rol. Rinus Sense, Willem Weltevreede en Ad Kragt-

wijk vervulden ook een belangrijke rol in de verhouding tussen 

de deelnemers en de trainer.  

 

Ik ben in die tijd nog in het NOS-journaal gekomen. Op weg naar de kazerne in Assen lag er een auto onderste 

boven in de beijzelde Vaart. Niemand durfde er in. Ik wel, na de lessen Reddend Zwemmen van de heer Scheep-

maker op de Sportschool, en ik heb een man uit de auto gehaald. Op de radio werd gemeld dat de 

“garnizoensportier” i.p.v. de” garnizoenssportofficier” iemand uit het water had gered.” Mooie anekdote die er 

zomaar even tussendoor komt. 

 

Aangezien Peter in 1974 werd geselecteerd om naar de Sportacademie in Den Haag te gaan, viel er een gat in de 

tijdspanne, maar eenmaal weer werkzaam bij de LO&Sportorganisatie, kwam hij terug in de rol van Chef d’ équi-

pe. “Ik heb het van Dick van Winden overgenomen, eind zeventiger jaren. Ik was toen Sportofficier in Seedorf. Ik 
heb dat tien jaar kunnen doen, tot ik werd uitgezonden naar Albanië”. 

 

Wat waren je hoogtepunten als chef d’equipe? 

 

“De reizen naar het buitenland waren de krenten in de pap, de kersen op de taart. Daarnaast bovenal ook genie-

ten van de deelnemers uiteraard en de contacten met andere ploegen. In mijn tijd sprongen de contacten met de 

Duitsers, Brazilianen en de Zweden er uit. De begeleiders van de teams bleven ook lang de zelfden. Je bouwde 

dus echt een band op, ook vriendschappelijk. Veel van elkaar geleerd en ook op veel plaatsen in de wereld ge-

weest. Ieder jaar een wereldkampioenschap o.a. in Peking, Rio de Janeiro en Venezuela, en een aantal trainings-

wedstrijden in Europese landen, die trainingswedstrijden organiseerden. Tijdens de internationale wedstrijden 

werd er ook aandacht besteedt aan de cultuur van die landen, zoals een bezoek aan de Chinese Muur. Voormalig 

commandant LO&Sportorganisatie Harry Kok, helaas onlangs overleden, organiseerde na afloop van wedstrijden 

in het buitenland en aantal keren een reis door het land, wel op eigen kosten en in eigen tijd van de ploegleden. 

Vliegtickets voor de retourvlucht werden dan een week of veertien dagen later geboekt. 

 

De ploeg viel onder de CISM ( Conseil International du Sport 
Militaire) en het Nederlandse BIMS (Bureau Internationale Mili-

taire Sport). Voor de militaire vijfkamp was internationaal de 

PTC (Permanent Technical Comité) het orgaan dat de vijfkamp 

aanstuurde, wat betreft reglementen, organisaties e.d. De PTC 

bestond uit een vijftal chef d’ équipes uit diverse landen, met 

veel kennis en ervaring. Die ook weer regelmatig in één der 

landen bijeen kwamen voor overleg. Ik heb daar zelf een aantal 

jaren deel van uit gemaakt. Tijdens wedstrijden werd door een 

aantal chef d équipes een TC (Technische Commissie) gevormd, 

die de controle op de organisatie van de wedstrijden voor hun  
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rekening namen en naast die controle regelmatig 

klachten of protesten moesten afhandelen. Veel 

drukte en verantwoordelijkheden dus voor de chef 

d’équipes, maar heel leerzaam omdat je van alle 

facetten van de vijfkamp op de hoogte moest zijn en 

ook op taalgebied je duidelijk moest kunnen maken.  

 
Bij andere takken van sport golden bij wedstrijden 

de regels van de bonden, maar voor de militaire vijf-

kamp heeft Nederland daaromtrent vanaf het begin 

een belangrijke rol gespeeld. Met name Rob Jansen 

heeft dat als lid van de PTC jarenlang met verve ge-

daan”. 

 

Wereldkampioenschappen, waaronder In 1984 

het WK in Nederland, Garderen. 

 

“Het WK in eigen land in 1984 was uiteraard ook een 

hoogtepunt, waarbij de betrokkenheid vanuit de 

LO&Sportorganisatie groot was. Diverse 

LO&Sportgroepen waren verantwoordelijk voor het 

organiseren van één van de vijf onderdelen en daar-

door werd er op een professionele wijze iets moois 
neergezet. Peking 1988 vond ik ook echt geweldig. 

Tien man bij iedere hindernis voor de controles.  

 

Veel bezienswaardigheden bezocht in en rond Pe-

king. De liaison die aan mij werd toegewezen was 

een soort tante Sidonia (serie Suske en Wiske) die 

duidelijk de opdracht had me overal in de gaten te 

houden en dus overal achter mij aanliep”, vertelt 

Peter met een grote glimlach. 

 

“Rio de Janeiro vond ik ook indrukwekkend. Met een 

militair vrachtvliegtuig (Hercules), gestart in Noor-

wegen (pikten daar ook nog Denen en Zweden op), 

toen naar Soesterberg voor de Belgen en wij en door 

naar Duitsland, een overnachting, waar de Duitstali-
ge teams instapten en dan door naar de Bahama’s. 

Daar een overnachting, want de piloten hadden ui-

teraard ook recht op rust en het werd daar dus feest 

met acht internationale sportteams bij elkaar. Ver-

volgens door naar Brazilië”. 

 

Chief of Mission 

 

De functie van Chef de Mission is gekoppeld aan die 

van C-LO&Sportorganisatie en niet gebonden aan 

een bepaalde ploeg. Hij of zij gaat meestal alleen 

mee naar WK’s en vervult met name ceremoniële 

taken. In die hoedanigheid is Peter mee geweest 

naar de Militaire Wereldspelen - dus tal van takken 

van sport - in Zagreb. Verder niet meer mee ge-

weest met de Vijfkampploeg, wel met o.a. de zwem-
ploeg van Arnold Hofsté naar St Petersburg. Helaas 

dus niet veel als chef de mission over de Militaire 

Vijfkamp équipe in te brengen in dit interview, maar 

ben wel de ontwikkelingen blijven volgen. 

 

Totaalperiode. Wat staat je dan het meest hel-

der op het netvlies? 

 

“Het team. Alles wat je meemaakt, van contact met 

hun commandanten tot het naar elkaar toegroeien, 

incl. de achterban. Het feit dat je als team geduren-

de het hele jaar centraal traint is een groot verschil 

met andere (aan de civiele sector gekoppelde) ploe-

gen. De bijzondere band die je met zowel de spor-

ters als ook met diverse familieleden opbouwt, is 

voor mij altijd een extra geweest, waar ik heel posi-
tief op terug kijk.  

 

Ik heb wel een tip voor iedereen die veel verschillen-

de dingen heeft meegemaakt in zijn loopbaan. Houd 

voor jezelf een soort dagboek bij van wat je wanneer 

hebt gedaan of meegemaakt. Ik ben daar slordig in 

geweest en kost het bij vijftig jaar terugkijken veel 

moeite om alles op z’n plaats te krijgen! Dat is van-

daag de dag wel eenvoudiger door de digitalisering!” 

 

Vervolg Historie 5-kamp: Peter Rommelse 
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Sportief hoogtepunt? 

 

“Toch het WK in Nederland. Martin (Tiny v Kuijk, 

red.), helaas onlangs overleden, stond tot heel laat 

in het toernooi heel hoog, vijfde overall. Hij zakte 

later door het ijs, maar het was wel heel spannend.“ 

 

Kaartenbak 

 
Jullie interviewer werkte destijds als LO&Sport-

instructeur (KVV) in de Harskamp, waar Peter Rom-

melse als Rayon LO&Sportofficier langs kwam met 

een kaartenbak, met daarin alle resultaten van de 

ZMV proeven vanaf het begin. Een half jaar bezig 

geweest om die resultaten te verwerken en een 

overzicht te krijgen van wie wanneer met welke re-

sultaten de proeven had afgelegd. Dat ging echter 

nog met papier en pen. Gelukkig brak daarna het 

digitale tijdperk aan en konden we, in het begin 

dankzij Jacco van de Burg, de gegevens met de 

computer bijhouden en opslaan en namen we af-

scheid van het papieren archief. 

 
Andere bijzondere ervaringen: Anton Koteris 

 

“In Venezuela was het een keer zo heet, dat Anton 

in shock raakte tijdens de cross. Als begeleiding en 

Technische Commissie lette je uiteraard bij hoge 

temperaturen op zaken als waterposten of starttij-

den vervroegen, maar dat bleek toen niet voldoen-

de. Een schokkende ervaring! Gelukkig geen gevol-

gen voor de gezondheid van Anton, wel voor het 

klassement.” 

 

Afwezigheid bij de eenheid van sporters 

 

“Het is nu ondenkbaar, dat je oefeningen en uitzen-

dingen mist i.v.m. sporten, maar in mijn tijd werd er 

een grote inbreuk gemaakt op de aanwezigheid van 
een militair bij zijn eenheid. Een keer of drie trainen 

per week deed hij zelf, daarna werd er aan de com-

mandant van de eenheid gevraagd of er bezwaar 

was tegen regelmatig een centrale training of een 

trainingskamp van een week en af en toe een wed-

strijd. En dat alles vaak jarenlang. Met een sport-

minded Commandant was dat geen probleem, maar 

Peter heeft toch heel wat gesprekken met collega 

commandanten gevoerd om sporters los te weken 

van de eenheid.  

 

Zijn mensgerichte inborst 

heeft daar altijd positief in 

bijgedragen, naar mijn onbe-

scheiden mening. 

 
Peter, dankjewel voor je 

gastvrijheid en uiteraard ook 

je vrouw Chantal, die ons 

rijkelijk heeft voorzien van 

koffie, soep en broodjes. Te-

vreden wordt er terug gere-

den naar de polder vanuit 

het prachtige (maar deze 

dag helaas wat mistige ) 

Drentse land. 

Vervolg Historie 5-kamp: Peter Rommelse 
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