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We zitten midden in de tweede golf van de  

COVID-19 pandemie. 

 

Weliswaar dalen de dagelijkse besmettingen 

gestaag, de druk op de gezondheidszorg blijft 

onverminderd hoog. De gedeeltelijke lockdown 

wordt voorlopig doorgetrokken tot medio de-

cember en reisbewegingen, anders dan strikt 

noodzakelijk, dringend afgeraden tot medio 

januari. 

 

En juist nu is het belangrijk dat wij als profes-

sionals, militairspecialisten, extra aandacht 

hebben voor elkaar en elkaars gezondheid. We 

moeten immers inzetbaar blijven! 

 

Als ik op een willekeurige LO&Sportgroep kom zie ik 

dat er met veel zorg aan veiligheid wordt gewerkt. 

Duidelijk gemarkeerde looproutes, aanwijzingen, 

handhygiëne middelen en mondkapjes! 

 

Dagelijks wordt er gesproken over COVID-19, wor-

den onderwijsleersituaties daar waar nodig aange-

past en in voorkomend geval maakt de 

LO&Sportinstructeur een Last Minute Risk Analysis 

(LMRA) voordat hij of zij de les begint. Top! 

 

Met als oogmerk; een veilige leeromgeving voor zo-

wel de leerling als de instructeur, moeten we ook 

aandacht blijven houden voor het bespreekbaar ma-

ken en houden van gezondheid. Het is geen teken 

van zwakte als je toegeeft aan je ziekteverschijnse-

len en daarnaar handelt. Je beschermt daarmee niet 

alleen jezelf maar ook de ander! Wij, als professio-

nals, zullen er voor staan dat elke leerling en trainee 

na een ziekteperiode toch succesvol aan zijn of haar 

eindeisen kan voldoen! 

 
 

WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 3            Zandloper 

 

Ondertussen staat de LO&Sportorganisatie absoluut 

niet stil; sterker nog we zijn volop in beweging! In 

de traditioneel drukke periode na het zomerverlof 

gebeurt er heel veel op verschillende vlakken. 
 

Onze bijdrage aan de missies gaat onverminderd 

door. Naast de bijdrage die wij leveren aan enhan-

ced Forward Presence (eFP) gaan we vanaf begin 

volgend jaar ook een bijdrage leveren aan het Force 

Protection detachement in Irak. 

 

De reorganisatie zit in een belangrijke fase van over-

leg met de vakbonden (in november en december) 

en zal leiden tot een Begin Datum Geldigheid Een-

heid (DBGE) op 1 maart 2021. Onze medezeggen-

schapscommissie levert hieraan een belangrijke bij-

drage. 

 

De Inspecteur Generaal der Krijgsmacht heeft een 

werkbezoek gebracht aan onze LO&Sportorganisatie 

waarbij hij heeft gesproken met een representatie 

van onze organisatie. De uitkomsten van het werk-

bezoek heb ik recent teruggekoppeld met plaatsver-

vangend Commandant Landstrijdkrachten. Zijn com-

plimenten aan onze organisatie, aan jullie dus, zijn 

welgemeend. Aandachtspunten als de regeling sport-

schoenen en de (langverwachte) aanpassingen aan 

Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 

Blijf Fit for Action! 

C-LO&Sportorganisatie 

Luitenant Kolonel Jeroen Velders Bc. EMSD  



 

valondergronden van onze sportinfra zijn opgepakt 

en worden door Staf CLAS voortvarend behandeld. 

 

De Leefstijlcoaches zijn in onze LO&Sportorganisatie 

succesvol opgenomen en met jullie collegiale zorg 

omgeven. Samen met Hoofd Duurzaam Gezond In-

zetbaar (DGI) Defensie heb ik afgelopen week een 

tussentijdse verantwoording afgelegd over de pilot 

LSC CLAS aan Directeur Personeel & Organisatie 

CLAS. De resultaten zijn veelbelovend en de vooruit-

zichten daardoor positief. Ondanks, of misschien wel 

dankzij, de COVID-19 pandemie kent de pilot een 

‘vliegende start’. Eind januari 2021 zal ik, samen 

met H-DGI de Landmachtraad mogen briefen over 

deze pilot. 

 

Onze tweede plancyclus koerst af op de uitgifte van 

ons Operatiebevel LO&S 2021-2025. Dit terwijl we in 

de afgelopen periode een tweetal operatiebevelen 

voor COVID-19 hebben uitgegeven en een veelvoud 

aan partiële (aanvullende) bevelen. In korte tijd 

hebben wij ons deze werkwijze eigen gemaakt. Een 

grote prestatie van jullie allen! 

 

Met het project #StayConnected hebben we in korte 

tijd iedereen in de spreekwoordelijke verbinding ge-

kregen waardoor het thuiswerken (zoals bij voorkeur 

opgelegd in de COVID-19 maatregelen) goed moge-

lijk blijkt. 

 

Doordat wij als ondersteuners van het gereedstel-

lingsproces afhankelijk zijn van de aanwezigheid van 

militairen en eenheden op de locaties hebben we in 

de afgelopen maanden capaciteiten kunnen her-

schikken. In de structuur van de kennis Platforms 

LO&Sportorganisatie (ter ondersteuning van het Ex-

pertisecentrum) is veel denkkracht gebundeld waar-

door we op dit moment twee nieuwe Handboeken in 

concept gereed hebben. Het handboek Werken op 

Hoogte (WoH) en het handboek Military Strenght & 

Conditioning (MS&C) zullen op korte termijn worden 

aangeboden bij de Doctrine Commissie Koninklijke 

Landmacht (DCKL) waarbij wij plannen op officiële 

uitgifte begin 2021. Dit is absoluut een ultieme pres-

tatie! 
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Ook het Dienstvak LO&Sport blijft zich ontwikkelen! 

Ondanks het feit dat we de Dienstvakdag 2020 heb-

ben moeten uitstellen zien we mogelijkheden om 

fysiek een stap voorwaarts te maken. Door de in-

spanningen van de Stafadjudant, in nauwe samen-

werking met de Sectie Ceremonieel & Protocol, is het 

mogelijk geworden om onze eigen DT-knopen te 

kunnen verwerven en uit te leveren. Een mooie be-

stempeling van de eigenwaarde van ons Dienstvak 

zichtbaar geworden in onze uitmonstering! 

 

Last-but-not-least krijg ik van alle kanten (mijn on-

dercommandanten, de Stafadjudant, de medezeg-

genschapscommissie, de vertrouwenspersonen en 

vele eenheidscommandanten) signalen dat jullie mo-

raal hoog is. Dagelijks zoeken jullie gezamenlijk op 

een creatieve manier naar mogelijkheden om van 

toegevoerde waarde te zijn voor de Koninklijke 

Landmacht. 

 

Dit wordt alom gewaardeerd! 

 

Om met de woorden van C-LAS (uit zijn Command 

Message) te spreken: de LO&Sportorganisatie levert, 

werkt samen en is een organisatie waarin het prettig 

werken is! 

 

In deze periode waarin de dagen korter worden, de 

tradities rondom Sinterklaas en Kerst in hoge mate 

worden beïnvloed door de beperkende maatregelen 

merk ik ook bij jullie allen dat de roep om saamho-

righeid (of beter gezegd de onmogelijkheid om daar 

invulling aan te geven) sterker wordt! Ook ik merk 

dat de sociale schraalheid aan blijft houden, zowel 

privé als functioneel. 

 

Maar we kunnen niet anders dan volhouden, …en 

doorgaan! 

 

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij, als LO&Sport-

organisatie, in staat zijn om met de juiste aandacht 

voor eigen en elkaars gezondheid & welzijn ook de 

komende periode stand gaan houden. 

 

Blijf Fit for Action! 

Vervolg Voorwoord C-LO&Sportorganisatie 
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Vijfkamp-historie: Rob Jansen 

Door André Wijnberger 

VAN ZMV NAAR MVK 
 

De Militaire Vijfkamphistorie begon in de jaren '60 met Leen Pfrommer. Daarna hingen we aan de lippen van Pe-

ter Rommelse in de jaren '70 en '80. En dan komen we nu via het enthousiasme van Rob Jansen, mister Vijf-

kamp, in de jaren '90 en over de milenniumgrens heen. 'Mister Vijfkamp' is overigens niet zomaar een gekozen 

titel, in de persoon van Rob Jansen heeft de Nederlandse Vijfkampkrijgsmacht internationale roem vergaard, net 

als de mannenploeg in die jaren. Hier leest u het derde artikel van de hand van André Wijnberger, die in die ja-

ren ook een mooie internationale titel in de wacht sleepte. 



 

Van ZMV naar MVK met Rob Jansen 

 

Na de interviews met Leen Pfrommer en Peter Rom-

melse, waarin we met zeven mijls passen door de 

historie zijn gegaan, nu de beurt aan Rob Jansen. Hij 

heeft maar liefst 23 jaar in diverse rollen met hart 

en ziel bijdrages geleverd aan de Militaire Vijfkamp 

( MVK). 

 

Zelf heb ik veel geleerd van Rob, toen hij mij eerst 

als trainer begeleid heeft in het seizoen 1990, en 

daarna - toen ik als atleet niet succesvol was- als 

trainer van de nieuw gevormde damesploeg naar 

voren heeft geschoven,waarover later meer. 

 

Ook nu nog - hij is in 2011 met FLO gegaan- spreekt 

hij vol passie en enthousiasme over de periode van 

1988 tot 2011, waarin hij meerdere rollen heeft ver-

vuld in deze prachtige, typisch militaire sport. 

 

Jaartallen 

 

Eerst maar even wat jaartallen de revue laten passe-

ren; In 1988 heeft hij het trainerschap van de man-

nenploeg overgenomen van Frans Bultink, met Peter 

Rommelse als Chef d’ Equipe. Het jaar daarna zijn 

eerste seizoen met als sportief slotstuk het Wereld  

kampioenschap in Venezuela. Exact tien jaar later 

als trainer zijn laatste wereldkampioenschap gehad 

bij de 2e editie van de Military World Games in 

Zagreb. Vanaf 1999 is Rob dan zelf Chef d’ Equipe 

en ook dat doet hij met dezelfde overgave tot 2008. 

Ondertussen is hij met ingang van 2002 lid van het 

Sports Comittee van de Internationale organisatie 

van de Militaire Vijfkamp, dat blijft hij doen tot aan  
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zijn Functioneel Leeftijds Ontslag in 2011. Hij mag er 

zelfs even voor ‘nadienen’ om de organisatie in Rio 

de Janeiro te kunnen ondersteunen! Daar wordt hij 

tenslotte in een heus stadion in de spotlights gezet 

door de voormalige president van het genoemde 

Comittee, de Oostenrijkse generaal Johan Pucher! 

 

Veel (inter)nationale erkenning voor Rob, die hele-

maal niet graag in de belangstelling staat, des te 

mooier om dit als bevriende oud-collega te mogen 

beschrijven ! 

 

Bijzonderheden 

 

Iedereen kan zich voorstellen dat je in zo’n lange 

periode veel bijzondere zaken en gebeurtenissen 

meemaakt. Toch kan Rob desgevraagd heel snel de 

meest bijzondere zaken benoemen! 

 

Voor Rob staat het sportieve hoogtepunt voor hem 

duidelijk op zijn netvlies, de 6e plaats op de eerste 

Military World Games in Rome, Italië. De mannen-

ploeg, die als sterkste punt het onderdeel zwemmen 

had (ze werden de Dutch Dolphins genoemd!) stond 

voor de cross op een 9e plaats in het klassement en 

doorgaans zakte de ploeg na de cross altijd. Echter 

niet in Italië, daar klommen ze maar liefst drie plek-

ken omhoog na een heel sterk gelopen cross, waar-

bij er zelfs een atleet was die met het bloed in de 

schoenen over de finish kwam. We moesten Jeroen 

Hulst na afloop met 4 man in bedwang houden bij 

het ontsmetten van zijn voeten en hij verbeet de 

pijn door op een handdoek te bijten… 



 

Met die 6e plaats eindigde ‘zijn’ mannen voor pure 

professionele ploegen zoals bijvoorbeeld Duitsland! 

De kameraadschap die er in de ploeg heerste, met 

ook Eric Hoek, Jeroen Hulst, Johan Balk, Tom Sneij-

ders, John Graafmans en Ron de Vaan was erg groot 

en iedereen ging voor elkaar door het vuur! Maar 

liefst 4 van de 6 atleten scoorden meer dan 5200 

punten en de andere twee zaten daar dicht tegen-

aan, echt een wereldprestatie. 

 

In een eerdere periode scoorde Peter Sturkenboom 

op de zwemhindernisbaan zelfs een heus wereldre-

cord met een tijd van 25.5 seconden. 

 

Een ander persoonlijk hoogtepunt was de organisatie 

van het Wereldkampioenschap in 2010 in Nederland, 

waarbij hij door C-LO&Sportorganisatie (Kol Henk 

Stuut, red.) was vrijgemaakt om dat in goede banen 

te leiden, en dat een geweldig succes was op alle 

fronten. Daarbij werd hij geholpen door mensen die 

hij handpicked zelf had uitgekozen, om het geheel 

goed te kunnen wegzetten.  

 

Zo had hij onder andere veel oud-vijfkampers ge-

vraagd ter ondersteuning, zoals Theo Hunck, Nico 

Spierenburg, Oscar Prins, Jeroen Hulst, Peter Stur-

kenboom, Johan Balk en ondergetekende. Jeroen 

Kuiper was op sportief gebied de wedstrijdleider en 

Rob zelf was all over in the lead bij dit prachtige 

kampioenschap. De toenmalige president van het 

Comittee, de Italiaan Alessandro Trono was heel erg 

blij met ons als organisatie en noemde mij bij de 

afsluiting ‘The Voice’. Wat een microfoon niet kan 

doen. 
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Steun 

 

Rob geeft ook heel nadrukkelijk aan dat hij ook altijd 

veel steun heeft ervaren vanuit de 

LO&Sportorganisatie door diverse commandanten en 

collegae. Ook de diverse brigadecommandanten van 

de Luchtmobiele Brigade heeft hij als zeer bereidwil-

lig en hulpvaardig ervaren bij vele evenementen. 

Bijzonder is ook dat de Vijfkamp ploeg al vanaf 2001 

een eigen thuishonk heeft op Groot-Heidekamp in 

Schaarsbergen. Daarvoor werd er altijd in Ede ge-

traind en hadden we als ploeg een plekje ‘veroverd’ 

in het Sportgebouw op de Simon Stevinkazerne. Ook 

daarin speelde Rob een hoofdrol, net als bij de ver-

huizing naar Schaarsbergen. De Luchtmobiele Briga-

de heeft de Vijfkampploeg geadopteerd en gefacili-

teerd gedurende een groot aantal jaren. Rob had het 

zelfs voor elkaar dat er arbeidsplaatsen bij de Briga-

de werden vrijgemaakt, om daar Vijfkampers op te 

plaatsen, die zich grotendeels konden toeleggen op 

de sport! In zijn rol als Commandant LO&Sportgroep 

Oranjekazerne zat hij weliswaar dicht bij het vuur, 

maar zijn passie voor de 5kamp kon hij zeer goed 

combineren. Hij heeft ook menig commandant LUM-

BL persoonlijk getraind in het opwerken naar het 

behalen van de Rode Baret. 

 

Clinics 

 

Ook veel internationale erkenning was er voor de 

werkwijze en het elan van Rob Jansen. Hij werd dan 

ook heel vaak uitgenodigd om clinics te komen ge-

ven bij buitenlandse ploegen en organisaties. Zijn 

reactie daarop was consequent: mooi om te doen, 

leg de vraag bij mijn commandant neer, hij beslist 

daarover. Dat resulteerde in mooie en ook drukke 

trips naar onder andere Abu Dhabi, India en Brazilië. 

Al dan niet in gezelschap van Jeroen Kuiper of Eric 

Hoek ging hij dan op pad om niet alleen de atleten 

te helpen ter plekke, maar ook de organisatie daar-

omheen te steunen. Prachtig toch ?! 

 

Trainingsmethoden 

 

Waar in het interview met oud-commandant Peter 

Rommelse ook al aan gerefereerd is: er vonden ook 

veranderingen in de trainingen plaats. Er werd meer  



 

gedoseerd en ook de periodisering kreeg meer ge-

stalte in die tijd. Analyses van de vijf verschillende 

onderdelen werden verfijnd met gebruik van beeld-

materiaal en formulieren, waardoor er ook meer in-

zicht kwam. Ook daarin had Rob een groot aandeel. 

 

Wijziging ZMV naar MVK 

 

In de kop van dit artikel al benoemd, en mooi om 

daarmee af te sluiten: om de aansluiting van de 

Zware Militaire Vaardigheden naar de Internationale 

Militaire Vijfkamp dichter bij elkaar te kunnen bren-

gen, kreeg Rob in zijn periode op de Staf van de 

LO&Sportorganisatie de ruimte van de toenmalige 

commandant, Nico Spreij, om de reglementen, 

diploma’s, certificaten, spelden en puntentabellen 

aan te passen. Dat resulteerde onder andere in de 

samenwerking met generaal bd Bram Zuidema, die 

voorzitter was van de Nederlandse Vijfkampbond, 

onderdeel van NOC*NSF. 

 

Voor de organisatie van de WK in 2002 was Rob zeer 

nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe interna-

tionale hindernisbaan op Groot-Heidekamp, zoals die 

er nu nog steeds is. Aanpassingen aan schietbaan 

Westerheide 3 (baan WH3), hij zat er bovenop en 

dat wierp zijn vruchten af! 

 

Anekdotes 

 

Er zijn natuurlijk stapels anekdotes de revue gepas-

seerd, sommigen daarvan zijn echt niet voor publi-

catie vatbaar, maar 1 uitzondering is er wel te ma-
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ken wat Rob betreft. 

 

Tijdens het WK in Nederland, was het zwemmen in 

het Valleibad te Veenendaal en daar bleek een dag 

van te voren, dat de 1e balk 17 centimeter te ver 

van de kant af lag. De toenmalige president van het 

Technische Comité, inmiddels een persoonlijke 

vriend van Rob, de Zweed Lennart Ekloff, vond dat 

dit gecorrigeerd moest worden en dat weigerde Rob 

categorisch. Bij de deelnemers en de trainers van de 

andere landen is dat nooit opgevallen, dus was het 

maar goed dat Rob voet bij stuk heeft gehouden! 

 

Slot 

 

Rob kijkt niet vaak terug, maar geeft aan het einde 

van ons interview aan dat hij een heel mooie en 

leerzame tijd heeft gehad bij de Vijfkamp. Zeker 

vermeldenswaardig dat hij in 2010 op het WK in Ne-

derland door de Braziliaanse vice-voorzitter van 

CISM een onderscheiding heeft ontvangen: The 

award of Officer of the CISM order of merit. 

 

Veel beklijvende vriendschappen, zowel binnen Ne-

derland maar ook daarbuiten. Nog steeds heeft hij 

contacten over de hele wereld, en ziet hij een aantal 

daarvan nog steeds daadwerkelijk.  

 

Bij moeilijke situaties in zowel de werksituatie als 

ook privé heeft hij er baat bij gehad. Een echte 

teamplayer deze Rob Jansen, bedankt voor al je ef-

fort ten aanzien van deze sport, maar zeer zeker ook 

op het persoonlijke vlak! 

                    Jeroen Hulst                                                 John Graafmans                                                Ron de Vaan 
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Voorstellen: Lisa Keuken 

Door Paul Lindeboom 

  

NIEUWE LO&SPORTOFFICIER  

OP KOMST: LISA KEUKEN 

 

In het laatste verslag Lijnoverleg lazen 

we bij verrassing een onbekende 

naam: Lisa Keuken komt (afhankelijk 

van het slagen van haar VTO-NLDA) 

onze LO&Sportorganisatie versterken. 

Binnenkort gaat zij een speciaal intro-

ductieprogramma bij de LO&Sport-

school doorlopen en aansluitend een 

Tijdelijke TeWerkstelling op een van 

onze LO&Sportgroepen krijgen, totdat 

haar officiersopleiding aan de KMA 

start. Maar allereerst stelt Lisa zich 

hier aan haar toekomstige collega’s en 

vrienden van het dienstvak LO&Sport 

voor. 
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Vervolg Voorstellen: Lisa Keuken 

Momenteel zit ik in het individueel begeleidingspelo-

ton (IBP) vanwege een traject bij de MGGZ. In de 

tussentijd ben ik overgestapt naar het dienstvak 

LO&Sport en ben ik me aan het voorbereiden op de 

VTO LO&Sport die eind augustus 2020 zal starten. “ 

 

Overstap naar het dienstvak LO&Sport  

 

“Ik ben wegens persoonlijke omstandigheden be-

wuster gaan nadenken over mijn toekomst, mijn 

drijfveren en wat ik daadwerkelijk wil bereiken. De 

reden dat ik mijn opleidingsbestemming wil wijzigen 

naar LO&Sport is omdat sport namelijk altijd al mijn 

passie geweest.  

 

Ik heb de hbo Bachelor Sport, Gezondheid en Mana-

gement (tegenwoordig Sportkunde genoemd) afge-

rond met als ambitie om in de sportsector te gaan 

werken. Met deze opleiding kwam ik tijdens mijn 

sollicitatie niet in aanmerking voor functie als 

LO&Sportofficier bij de Koninklijke Landmacht, waar-

door ik toentertijd voor de Infanterie heb gekozen. 

In het laatste verslag Lijnoverleg lazen we bij ver-

rassing een onbekende naam: Lisa Keuken komt 

(afhankelijk van het slagen van haar VTO-NLDA) 

onze LO&Sportorganisatie versterken. Binnenkort 

gaat zij een speciaal introductieprogramma bij de 

LO&Sportschool doorlopen en aansluitend een Tijde-

lijke  

 

TeWerkstelling op een van onze LO&Sportgroepen 

krijgen, totdat haar officiersopleiding aan de KMA 

start. Maar allereerst stelt Lisa zich aan haar toe-

komstige collega’s en vrienden van het dienstvak 

LO&Sport voor. 

 

De militaire loopbaan 

 

“In februari 2018 ben ik opgekomen voor de Korte 

Officiersopleiding voor het Wapen der Infanterie. Na 

voltooiing van deze algemene KMA opleiding ben ik 

twee keer gestart met de vaktechnische opleiding 

(vto) Infanterie die ik beide keren helaas vanwege 

persoonlijke omstandigheden moest ik stoppen.  
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Vervolg Voorstellen: Lisa Keuken 

Landmacht. Vervolgens heb ik 

samen met de studietraject 

begeleider een wijziging oplei-

dingsbestemming (WOB) op-

gesteld en ingediend. Deze is 

uiteindelijk goedgekeurd waar-

na ik officieel ben overge-

plaatst naar het dienstvak 

LO&Sport.” 

 

Fanatieke sportvrouw 

 

“Atletiek is ongeveer 13 jaar 

lang mijn passie geweest, met 

n a m e  d e  m e e r k a m p 

(zevenkamp voor vrouwen). 

Mijn hoogtepunt was in de zo-

mer van 2011. Ik deed mee 

aan het C-Interland (jaarlijks 

interland voor C junioren) met het onderdeel hoog-

springen. Tijdens deze wedstrijd heb ik een persoon-

lijk record gesprongen van 1.73m en daarmee de 

eerste plaats behaald. 

 

Trainen stond bij mij altijd op nummer één. Naast de 

reguliere trainingen bij mijn vereniging nam ik ook 

deel aan clinics en regionale trainingen, zowel voor 

een individueel onderdeel als voor de meerkamp. 

Tegenwoordig doe ik aan fitness, hardlopen, crossfit, 

zwemmen en doe ik graag mee aan obstacle runs 

en/of outdoor sporten.” 

 

Sportieve opleidingsachtergrond 

 

“Zoals al eerder genoemd heb ik de hbo Bachelor 

Sport, Gezondheid en Management afgerond. Tij-

dens deze studie heb ik veel aandacht besteed aan 

de randvoorwaarden die nodig zijn om sport te reali-

seren, voor bijvoorbeeld: evenementen, verenigin-

gen, topsportscholen, fitnesscentra, (fysiotherapie)

praktijken en diverse doelgroepen. Daarnaast ben ik 

jeugdtrainster geweest bij de atletiek vereniging in 

Sneek en heb ik een half jaar in Engeland gewerkt 

bij een outdoor&adventure bedrijf genaamd PGL. Ik 

was verantwoordelijk voor het voorbereiden en uit-

voeren van diverse outdoor activiteiten als tokkelen, 

boogschieten, mountainbiken, klimmen, etc. “ 

 

Ik ben gesprekken met collega’s van de 

LO&Sportorganisatie gaan voeren om te achterhalen 

wat de functie als LO&Sportofficier inhoudt en of de-

ze functie aansluit op mijn studie. Daarnaast was ik 

benieuwd naar de aanname eisen en of ik kans 

maakte om met mijn studie alsnog over te stappen 

naar LO&Sport, aangezien normaliter alleen mensen 

met een ALO achtergrond worden aangenomen. (In 

verband met plotselinge tekorten bij de officiersran-

gen is er vanuit de LO&Sportorganisatie voor geko-

zen om dit keer een uitzondering te maken op het 

instroomprofiel (ALO). Doordat CV Keuken al de 

KMA-opleiding heeft afgerond, is zij na de VTO-NLDA 

snel beschikbaar voor een startfunctie bij de 

LO&Sportorganisatie. Het ALO-profiel, met 1e graads 

lesgeefbevoegdheid, is nog steeds actueel. Wel is 

het zo dat het EC het kwalificatieprofiel van de offi-

cier aan het analyseren is. Hierin wordt ook gekeken 

of de ALO nog steeds het beste past als voorwaarde 

voor dit profiel of dat andere HBO-opleidingen hier 

ook voor in aanmerking komen. Red.) 

 

Voor deze overstap ben ik in gesprek gegaan met de 

Commandant LO&Sportorganisatie (Luitenant-

kolonel J. Velders) waarbij ik mijn situatie en moti-

vatie kon toelichten. Uit dit gesprek bleek dat ik met 

mijn studierichting nu wel in aanmerking kom voor 

de functie als LO&Sportofficier bij de Koninklijke 
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Hans en Wout Westerhof 
Door Wil Maaswinkel 

 

HANS WESTERHOF'S APPEL VALT NIET VER VAN DE BOOM 
 

In de momenteel zeer populaire serie waarin de Appel niet ver van de LO&Sportboom valt  

 

eerder stonden oud-collega's Hans van der Kaaden, Ed Janssens  

en Egbert Ruijgrok al in de hoofdrol met hun telgen  

 

gaan we iets verder terug in de tijd.  

De ex-trainer van Ajax, PSV, Willem II, Vitesse en het Nederlands Elftal U21,  

we hebben het dan natuurlijk over Hans Westerhof,  

was voor zijn trainerscarrière LO&Sportinstructeur en heeft een zoon Wout  

die in zijn trainersvoetsporen loopt.  

 

Die appel valt wel heel erg dicht naast de boom. 
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Vervolg Hans en Wout Westerhof 

Hans Westerhof werkte begin jaren zeventig 

als Luitenant docent op de School Militaire Li-

chamelijke Opvoeding (SMLO) in Hooghalen. 

Hij werd daar gewaardeerd en geliefd. Gewaar-

deerd bij collega' s en geliefd bij cursisten. Dat 

kwam vooral door zijn vrolijkheid, betrokken-

heid, vakmanschap, creativiteit en tomeloze 

inzet. Hij zorgde in de klassen waar hij mentor 

van was voor een sfeer die iedereen tot opti-

male prestaties dreef. Aansluitend aan de SM-

LO (in 1975) werd Hans docent op het CIOS in 

Heerenveen. Dus voor veel oudere en jongere 

vrienden van de LO&Sport is Hans een beken-

de. 

 

Maar dat alles maakt je nog niet geschikt voor de 

rubriek “De appel valt niet ver van de 

LO&Sportboom”. Maar toen uit een stukje in de 

krant bleek dat de zoon van Hans, Wout Westerhof, 

in Mexico trainer van PSV-spits Lozano was geweest 

en zoon Wout ook de ALO in Groningen heeft ge-

daan, wisten we: dat zijn prima kandidaten voor “de 

Appel valt niet ver van de LO&Sportboom”! 

 

Een telefoontje van Hans na een mailtje of hij mee 

wilde doen? De boodschap: prima, Wout en ik doen 

zeker mee en je bent hier welkom maar over drie 

dagen vlieg ik naar Mexico! Ik mailde wat vragen en 

waar dat toe leidde lees je hieronder. 

 

Tweespraak van Hans en Wout Westerhof 

 

“De appel valt niet ver van de boom. 

Uiteindelijk kun je wel zeggen dat het in ons geval 

klopt want we zijn beide de voetballerij ingerold, al 

zag dat er zeker niet naar uit. 

 

Ik (Hans) zou biologie gaan studeren maar raakte 

verzeild in een wereld van baarden en geitenwollen 

sokken, die het hadden over tweezaadlobbige plant-

jes. Ik wist niet hoe snel ik me aan kon melden bij 

de ALO, in Groningen was nog een plekje vrij! 

 

Ik (Wout) ging Management, Economie en Recht 

studeren maar vond het zo ongelooflijk saai dat ik 

alsnog naar de ALO in Groningen ben overgestapt, 

waar ik overigens “cum fraude” ben geslaagd. 
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Ik (Hans) kwam als dienstplichtig sergeant terecht in Hooghalen (sportschooltje 

Hoedelmans) en tekende uiteindelijk voor vier jaren bij, de beste beslissing van 

mijn leven, mijn vrouw vindt het trouwens de één na beste. 

 

Leen Pfrommer was een van mijn voorgangers op de SMLO en had een stencil-

tje achter gelaten dat heette: “Moderne Trainingsmethoden”. Er ging een wereld 

voor mij open !! 

 

Tot dan toe was het in de spelsporten de gewoonte de conditietraining los te 

zien van de technisch/tactische training. Met het stenciltje van Leen in de hand 

ben ik in trainingen begonnen alle facetten te combineren. Duurtraining met de 

bal, interval training lactisch en a-lactisch met de bal, enz. 

 

Ik (Wout) wist na de ALO niet zo goed wat ik moest gaan doen, heb een tijdje 

bij een bussenbouwer en ook bij een hoveniers bedrijf gewerkt totdat Foppe de 

Haan, een goede vriend van mijn vader, de coach werd van Jong-Indonesië dat 

mee ging doen aan de Asian Games en mij als lid van zijn staf vroeg. Er ging 

een wereld voor mij open!! 

 

Hoe Foppe trainde en coachte, dat had ik als voetballer nog nooit meegemaakt. 

 

Dat wilde ik ook. Dus daarna me onmiddellijk opgegeven om een trainingsdiplo-

ma te gaan halen en stage te lopen bij FC Groningen, bij Henk de Jong. 

 

Ik (Hans) had alle gelegenheid gekregen van Ben Verkerk, Jan Kasper en Wil 

Maaswinkel om me te ontwikkelen als theorie docent (inspanningsfysiologie) en 

praktijk docent ( vooral spelsporten). Meer collegialiteit dan toen met Frits Ol-

denburger, Jaap ter Haar, Fokke Polman en vele anderen heb ik daarna nooit 

meer meegemaakt. Dankzij mijn opgedane ervaring op de SMLO werd ik 

meteen aangenomen als CIOS docent in Heerenveen toen de SMLO Hooghalen 

werd ingeruild voor OCLO Ossendrecht. 

 

Ik (Wout) zag mijn vader maar weinig, hij trainde PSV, Ajax, Willem 2 en was 

maar zelden bij ons thuis in Heerenveen, totdat hij een aanbieding uit Mexico 

kreeg en we voor de eerste keer samen gingen werken. Vooral onze tijd in Pa-

chuca was fantastisch. 

 

Ik (Hans) kan dat volmondig beamen, we gingen als vader en zoon naar Mexico 

maar zijn er als vrienden geworden. 

 

Ik (Wout) moet er echter wel bij zeggen dat het probleem voor mijn vader is, 

dat hij meestal achter elke boom een vriend ziet. 

 

Ik (Hans) moet er echter wel bij zeggen dat ook een rotte appel niet ver van de 

boom valt, nou jij weer. 

 

Ik (Wout) ha, ha, ha” 
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Hans van Zetten STAAT 
Door Paul Lindeboom en Wil Maaswinkel 

 

 

HANS VAN ZETTEN STAAT OOK! 
 

Hans van Zetten was eerder in de hoofdrol op onze website,  
maar deze keer op eigen initiatief vanwege de uitgave van het boek "Hij staat". 

 
Bijzonder boek van een bijzondere commentator, die uitblinkt in enthousiasme 

en zeer hoge mate van kennis van de turnsport (en ook het ijsdansen). 
 

In deze Zandloper lees je over het boek en over de carrière van Hans, 
waarvan vele niet zullen weten dat hij werkzaam was bij de Landmacht. 
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Vervolg Hans van Zetten STAAT 

 

‘Hij staat!’ De legendarische woorden van tele-

visiecommentator Hans van Zetten zijn onlos-

makelijk verbonden met de gouden rekstokoe-

fening van turner Epke Zonderland tijdens de 

Olympische Spelen van Londen in 2012. Dat 

memorabele sportmoment en vele andere op-

merkelijke verhalen uit het turnleven van Hans 

van Zetten, van turner, coach tot journalist en 

commentator, zijn gebundeld in het boek ‘Hij 

staat!’ dat vanaf 28 april te koop is. 

Begrijpelijk 

 

Aan Epke Zonderland is ook het eerste hoofdstuk 

gewijd en de turner zelf schrijft het voorwoord in het 

boek. Hij roemt de betrokkenheid van Van Zetten als 

journalist en zijn vermogen om de technische turn-

sport als commentator begrijpelijk te maken voor de 

niet-kenner. De gouden Olympische medaille van 

Zonderland was de belangrijkste aanleiding voor Van 

Zetten om een boek uit te brengen. Het begeleiden-

de commentaar bij zijn toestelfinale gaf de stem Van 

Zetten een gezicht. 

 

,,Mijn bijdrage is een algemeen bekende uitspraak 

geworden; daar word ik tot op heden mee gecon-

fronteerd, tot het opzetten van de kerstboom aan 

toe. Een dag na de Olympische Spelen van 2012 

kreeg ik al de vraag van oud-pupil Ron Lamboo om 

een boek, want dat was goed voor de turnsport. 

Toen zag ik het nog niet zitten, aangezien ik vond 

dat ik als verbale duider buiten beeld moest blijven. 

Dat was ook de reden dat ik in die periode alle 

praatprogramma’s heb afgezegd. Na Rio 2016 heeft 

Roel van Veen, een intermediair van uitgevers, mij 

definitief overtuigd dat een boek over de turnsport 

goed zou zijn. Turnen, Epke en ‘Hij staat’ was na 

Londen zo hot geworden; daar moest een verhaal 

van komen.’’ 

 

‘Hij staat’ beschrijft het jeugdleven van Hans van 

Zetten, die als kind de turnsport met de paplepel 

kreeg ingegoten en het nationale team haalde. ,,Mijn 

vader Huib ging als dienstplichtig militair turnen in 

Nederlands Indië en was mijn leermeester en grote 

voorbeeld. Ook mijn zus Marianne heeft als beste 

maatje een belangrijke rol gespeeld.’’ 
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Vervolg Hans van Zetten STAAT 

Een knieblessure zet een streep door zijn sportieve 

ambities. Een operatie bleef achterwege, omdat de 

uitkomst niet te voorspellen was. ,,Het advies was 

stoppen met turnen, dat was het einde van de 

droom.’’ Van Zetten werd turncoach bij Pro Patria, 

de vereniging in Zoetermeer waar hij zelf lid was. 

,,Toen ik in 1978 bondscoach van de vrouwen werd, 

telde de club 3000 leden en hoorde op alle fronten 

bij de top van Nederland.  

 

Ik was van mijn 18e tot 38e zeven dagen per week 

bezig met de sport. Het observeren, analyseren en 

corrigeren heeft me enorm geholpen als commenta-

tor bij de NOS. Voor het benoemen en beoordelen 

van elementen moet je in die sport zijn opgegroeid.’’ 

 

Van Gelder als zondebok 

 

Het wegsturen van Yuri van Gelder na de Olympi-

sche Spelen van Rio zit Van Zetten wel dwars. Hij 

vindt dat hij als turncommentator beelden moet dui-

den, maar moest zich inhouden om niet de rol van 

onderzoeksjournalist op zich te nemen. ,,Ik zat op 

een terrasje te eten toen ik bericht kreeg van de 

NOS dat Yuri zich had misdragen. Hij had alleen een 

paar biertjes gedronken nadat hij zich geplaatst had 

voor de Olympische ringenfinale… 

 

Het was een grote strategische fout van het 

NOC*NSF om hem naar huis te sturen. Hij stond al 

tien jaar aan de wereldtop en stond altijd weer op 

nadat hij was gevallen. Dat vind ik knap, ik had een 

zwak voor die man en ik was het volstrekt oneens 

met het besluit. Als commentator heb ik mijn me-

ning, maar die kan ik niet overal geven. Mijn onge-

noegen heb ik tijdens het commentaar bij de finale 

wél geuit.’’ 

60 jaar turngeschiedenis 

 

Het verhaal van Lieke en Sanne Wevers en de unie-

ke medaille op balk voor Sanne – ‘dat gaat nooit 

meer gebeuren’ – maken ook deel uit van het histo-

risch overzicht van meer dan een halve eeuw tur-

nen, zoals Van Zetten zijn boek typeert. ,,Ik zet een 

aantal markante namen op het zadel, die van in-

vloed zijn geweest op de sport. Het is een enerve-

rende periode geweest en ik wilde die geschiedenis 

bewaren. Het maakt ook duidelijk waar ik mijn ken-

nis en passie vandaan heb.’’ 

 

Hans van Zetten (71), die sinds vijf jaar in Ermelo 

woont, is nog altijd als freelance commentator aan 

de NOS verbonden. Het boek licht hij toe op woens-

dagavond 29 april bij Op 1 en een dag eerder bij 

Langs de Lijn. De eerste exemplaren wil hij uitreiken 

aan Epke Zonderland en Lieke en Sanne Wevers. 

 

‘Hij staat’ is vanaf 28 april te koop bij onder andere 

Riemer & Walinga Boekverkoopers in Ermelo en kost 

21,99 euro. Bij Bol.com is het al te bestellen. 

 

Carrière 

 

Hans van Zetten wordt als junior turner 2e van Ne-

derland in de meerkamp, maar moet met een duur-

zame knieblessure afhaken als wedstrijdsporter. Zijn 

zuster Marianne dringt internationaal wel door en 

neemt met de nationale damesturnploeg deel aan de 

Wereldkampioenschappen 1970.  

 

Hans en Marianne vormen later een succesvol coa-

chesduo van de damesturnploeg van GV Pro Patria, 

die vanaf 1974 zeven jaar op rij landskampioen 

wordt. 
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Vervolg Hans van Zetten STAAT 

Na enkele jaren als assistent wordt Hans van Zetten van 1980 tot 1986 de 1e full-time Nederlandse bondscoach 

voor de damesturnploeg op Papendal. Met steun van de NSF lukt het hem toestemming van het Ministerie van 

Onderwijs te krijgen om het middelbaar onderwijs van de topturnsters op Papendal af te stemmen op de mondia-

le standaard. Het Katholiek Gelders Lyceum in Arnhem formeert een speciale turnstersklas. Deze innovatie is de 

voorloper van de huidige LOOT-scholen in ons land die vanaf de jaren negentig van het Ministerie gelijke facilitei-

ten krijgen voor elk topsporttalent in Nederland. 

 

In 1986, op 38-jarige leeftijd, wordt Hans van Zetten beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en specialist in 

luchtverdediging en airspace management. Hij doorloopt een aantal operationele functies en wordt militair docent 

aan het Instituut Defensie Leergangen. Op verzoek van de Staatssecretaris van Defensie coördineert hij tot na de 

Spelen van Athene 2004 de Defensie Topsport Selectie. Vanaf december 2004 is hij luitenant-kolonel buiten 

dienst. 

 

Zijn contact met topturnen blijft behouden door in 1986 als freelance televisiecommentator te starten bij NOS 

Sport voor de disciplines turnen, trampolinespringen en ritmische gymnastiek. In 1996 komen daar kunstrijden 

op de schaats en ijsdansen 

bij. Hans van Zetten is com-

mentator op de Zomerspelen 

van Seoel 1988, Barcelona 

1992, Atlanta 1996, Sydney 

2000, Athene 2004, Peking 

2008, Londen 2012, Rio de 

Janeiro 2016 en de Winter-

spelen van Nagano 1988, 

Salt Lake City 2002, Turijn 

2006, Vancouver 2010, 

Sotsji 2014 en PyeongChang 

2018. Van het laatstgenoem-

de toernooi bekleedde Hans 

op onze website een van de 

hoofdrollen in een serie met 

verder Jeffrey Bignell, Peter 

Crooymans en Lino Ottenhof. 
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Terugkeer naar Libanon 
Door Paul Lindeboom i.s.m. Arthur Vaessen, Bart Haggeman,  

Fred Jansen, Fred Timmermans, Loet Baard en Rik van Trigt  

 

LIBANON: WARMING-UP VETERANENWEBSITE 
 
 

Op 5 mei herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd  

door militairen uit o.a. Canada, Polen en Engeland.  

 

Als opwarmer voor de oprichting van de Veteranenwebsite  

herdenken we op dezelfde datum de memorabele activiteiten  

die Nederlandse militairen onder de vlag van UNIFIL,  

de allereerste missie, ondernamen om Libanon vrede & veiligheid te bieden.  

 

Lees hier het retrospectief van  

Bart Haggeman, Rik van Trigt, Fred Jansen, Arthur Vaessen, Fred Timmermans en Loet Baard. 
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Vervolg Terugkeer naar Libanon 

Op 5 mei herdenken we dat het 75 jaar geleden is 

dat Nederland bevrijd werd door militairen uit o.a. 

Canada, Polen en Engeland. Als opwarmer voor de 

oprichting van de Veteranenwebsite herdenken we 

op dezelfde datum de memorabele activiteiten die 

Nederlandse militairen onder de vlag van UNIFIL, 

de allereerste missie, ondernamen om Libanon te 

‘bevrijden’. Lees hier het retrospectief van Bart 

Haggeman, Rik van Trigt, Fred Jansen, Arthur 

Vaessen, Fred Timmermans en Loet Baard. 

 

Op 5 mei herdenken we dat het 75 jaar geleden is 

dat Nederland bevrijd werd door militairen uit o.a. 

Canada, Polen en Engeland. Als opwarmer voor de 

oprichting van de Veteranenwebsite herdenken we 

op dezelfde datum de activiteiten die Nederlandse 

militairen onder de vlag van UNIFIL, de allereerste 

missie, ondernamen om Libanon te ‘bevrijden’ van 

diverse strijdende partijen zoals de Libanese christe-

nen, de Libanese moslims, de PLO en de Syrische en 

Israëlische legers. Onder de ongeveer 9000 

‘blauwhelmen van Dutchbatt’ bevonden zich ook een 

flink aantal collega’s vanuit het dienstvak LO&Sport. 

Aan hen legden we een viertal vragen voor. Bart 

Haggeman, Rik van Trigt, Fred Jansen, Arthur Vaes-

sen, Fred Timmermans en Loet Baard werkten hier-

aan mee wat leidde tot onderstaande selectie. 

Wat was je meest indruk-

wekkende ervaring? 

 

Vele latere missies stonden in 

het teken van LO&Sport-

activiteiten. De mannen van 

Dutchbat waren vooral in het 

begin als infanterist uitgezonden 

en kregen dus met echte oor-

logsbee lden te  maken . 

Fred J.: “Mijn meest indrukwek-

kende ervaring was de aan-

komst op de 1e dag op vliegveld 

Beiroet. Daar was alles kapot 

geschoten en de vliegtuigwrak-

ken stonden overal.” Bart: 

“Aangekomen op het vliegveld van Beiroet (wat er 

nog van over was) deed ik al snel een indrukwek-

kende ervaring op, dit was; hoe een stad in oorlog 

er uitzag, volledig kapot geschoten.” Maar het waren 

ook andere ervaringen die beklijven. Fred T.: “Toen 

ik het vliegtuig verliet, overviel me meteen de 

warmte. Zeg maar… hitte…! Ik liep volledig ‘tegen 

een muur’ van warme lucht aan…. Dat vergeet ik 

nooit meer.” Rik: “…jonge kerels werden snel vol-

wassen en maakten deel uit van een hecht team, dat 

vond ik echt heel mooi.” 

 

Wat was je spannendste ervaring? 

 

Het Israëlische leger was niet onder de indruk van 

de opgestelde VN-resoluties en droeg een 10 tot 15 

km diepe strook langs de grens met Israël over aan 

ongeregelde Libanese bondgenoten i.p.v. aan UNI-

FIL. Wat zorgde voor veel spanningen in het door 

UNIFIL te controleren gebied. 

 

Arthur: “Patrouille gelopen in de wadi. Daarbij be-

schoten. Is een rare gewaarwording omdat je niet 

weet wat je overkomt. Je hoort alleen pieuw, pieuw 

maar je ziet niet waar vandaan de schoten komen.” 

 

Fred J.: “Mijn meest spannende ervaring is het 

staande houden van een PLO patrouille die voorne-

mens was om een aanslag te plegen in Noord-

Israël…… Nadat de beschietingen waren gestopt, 

kwam de Israel Defence Force (IDF) met pantser-

voertuigen zoeken om deze PLO-ers op te pakken en 
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af te voeren of te elimineren. Wij heb-

ben ze uit het gebied kunnen leiden en 

overgedragen aan de UN.” 
 

Rik: Na een aantal dagen scheerde er 

een raket over ons heen die verderop 

insloeg. Net een week in Libanon en dan 

dat, pittig genoeg voor mij dus.” Bart: 

“Bij het zwemonderdeel van de MLV heb 

ik mijn spannendste ervaring opgedaan: 

terwijl ik bezig was met de proef af te 

nemen werden we vanaf een berg be-

schoten. De kogels waren niet echt 

dichtbij en het was meer plagen dan een 

poging om te raken maar je schrikt je 

wezenloos….” 
 

Welke taak was er aan je toebe-

deeld? 
 

Nederland leverde van 1979 tot en met 

1985 een bijdrage aan de troepenmacht 

in Libanon. Bart Haggeman was in 1983 

pas de eerst echte als LO&Sport-

instructeur uitgezonden collega. 

(I.h.k.v. het 40-jarig bestaan van de 

LO&Sportorganisatie schreef Bart hier-

over deze bijdrage in de serie 

‘Memorabele Momenten, Markante 

Mensen’.) Wisselende werkzaamheden 

derhalve. 
 

Loet: “Pas toen het bataljon gesetteld 

was, kwam er meer ruimte voor de 

sport. Onderlinge toernooien touwtrek-

ken, voetballen tegen de andere Unifil 

bataljons, zwemmen en het ook door 

ons gemaakte Libanon MLV.”  
 

Arthur: “Voetbalwedstrijd tegen de 

Fytsji"s, op een geïmproviseerd, geëga-

liseerd terrein tegen een heuvel op. 

Prikkeldraad er omheen. Met een vlag-

genstok de benodigde veldlijnen getrok-

ken en in de gleuven water gedaan en 

herhaaldelijk weer water gegoten. Een 

aantal voetballen "verloren" gegaan, 

omdat deze de heuvel afgingen over het 

prikkeldraad.”  
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WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 23            Zandloper 

Vervolg Terugkeer naar Libanon 

Fred T.: “Voorkomen dat er patrouilles van oppositie-

partijen plaats vonden in ons gebied.” 

 

Bart: “Ik heb er in mijn tijd voor kunnen zorgen dat 

het gehele bataljon de MLV heeft kunnen afleggen. 

Het diploma was te behalen in drie categorieën: 

rood, blauw en wit. Dit was wel wat anders dan in 

Nederland, in plaats van de 5 km liepen ze een Coo-

pertest en het zwemmen gebeurde in de zee. Met 

een takelwagen waaraan een touw werd gehangen, 

konden we ook het touwklimmen doen.” 

 

Wat is uiteindelijk de belangrijkste levensles die je 

opdeed in Libanon? 

 

Oorlog, angstmomenten, levensbedreigende situaties 

of slechts al het zien van veel menselijk leed laat je 

niet onberoerd. Ongeveer 40 jaar na dato weten onze 

LO&Sportcollega’s nog goed wat de missie naar Liba-

non bij hen teweeg bracht. 

 

Fred J.: ”Deze periode heeft mij op jonge leeftijd ka-

meraadschap opgeleverd voor het leven. Laten be-

seffen dat wij het in NL wel heel erg goed hebben.”  

 

Rik: “…. en ik kwam er tijdens die missie achter dat 

de Rijkspolitie niet meer mijn droombaan was. Tij-

dens mijn dienstplicht heb ik bewust gekozen voor 

Defensie, daar waar ik nu na bijna 40 jaar nog steeds 

iedere dag met plezier in kan en mag werken!”  

 

Loet: “Mijn belangrijkste levensles is dat een op af-

stand gevormd beeld van een situatie niet altijd con-

gruent is met de realiteit.”  

 

Arthur: “Ik heb veel meer in mijn gevoel empathie 

gekregen voor het Joodse Volk en de staat Israël. Als 

je door miljoenen niet Joodse mensen en staten om-

singeld bent die je allemaal willen wegvagen, krijg je 

begrip voor een sterk en goed georganiseerd militair 

Israëlisch leger.” 

 

Naschrift van de redactie: voor een vlotte lees-

baarheid hebben we slechts een aantal reacties gese-

lecteerd, maar als je verdergaande interesse hebt, 

kun je hier de volledige inzendingen nalezen. Ook 

zeer de moeite waard! 
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De geschiedenis van FMOTP 
Door Oscar Prins 

  

LOFT-document doorgegroeid naar FMOTP 

 

De LO&Sportorganisatie bestaat nu al ruim 40 jaar en is net zo lang  

continue in ontwikkeling, om telkens weer zo goed mogelijke trainingen,  

zowel fysiek als mentaal, aan de eenheden aan te bieden.  

Al die trainingen vinden zijn weerslag in een gedegen opgezet  

trainingsplan, waarin periodisering een belangrijke pijler is.  

In de beginjaren heette dat trainingsplan een LOFT-document,  

en dat is in de loop der jaren in een doorlopende leerlijn uitgegroeid  

tot het FMOTP.  

 

Dit is op zich best een mooie inleiding, maar kan het allerbest uit de doeken 

gedaan worden door onze redacteur Oscar Prins die het meest recente 

FMOTP heeft uitgedacht. Lees hier de geschiedenis van het FMOTP. 
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(functiegroep1) gevechts-ondersteunende eenheden 

(functiegroep 2) of overige eenheden, functiegroep 

3). Omdat deze indeling veel te grof was en om de 

belastbaarheid van de militair beter af te kunnen 

stemmen, is er gekozen voor een indeling op basis 

van fysieke functie-eisen, afgeleid van het fysieke 

profiel van de eenheid. Nieuwe militairen werden 

eerst in vier en later in zes clusters onderverdeeld. 

Voordelen waren het beter kunnen keuren van het 

personeel, het verminderen van het opleidingsver-

loop en het kunnen stellen van eisen op fysiek ge-

bied bij functietoewijzing. 

 

Om ons bestaansrecht sterk weg te zetten, moesten 

we een bewijs op tafel kunnen leggen dat onze 

programma’s afgestemd waren op de functieclusters 

en dat we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de 

operationele gereedstelling. Mentale training stond 

nog in de kinderschoenen, periodiseringmodellen 

waren niet opgenomen in de statuten en onze ge-

hanteerde trainingsleer was niet wetenschappelijk 

onderbouwd. 

 

Het was duidelijk dat we als organisatie voor ons 

voortbestaan moesten werken. Losse lessen, niet 

gefundeerd gepland, zonder overleg met de eenheid, 

zonder duidelijk doel, zonder afstemming met het 

programma van de eenheid, zonder een onderverde-

ling in Leren, Trainen en Vormen konden niet meer. 

We hadden een periodiseringsmodel nodig waarin we 

konden bewijzen dat we er als organisatie toe doen. 

Mij is gevraagd een mindset weg te zetten om 

een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen in het 

toepassen van een periodiseringsformat om te 

komen tot een Fysiek en Mentaal Opleidings en 

Trainings Plan (FMOTP). 

 

De mindset bestaat uit dit schrijven en een film 

waarin een instructie gegeven wordt voor het hante-

ren van een nieuw ontwikkeld FMOTP format. Na het 

lezen van dit stuk en het kijken van de instructiefilm 

heb je het volgende geleerd: 

 

1. Je hebt kennis gekregen van ontstaan en de 

ontwikkeling van het periodiseringsmodel; 

2. Je weet waar het document is geborgd binnen 

de O&T lijnen; 

3. Je kunt het nieuwe format FMOTP gebruiken. 

 

Het ontstaan en de ontwikkeling van het FMOTP: 

 

Voor de jaren 2000 boden we producten aan die we 

tot op de dag van vandaag nog steeds aanbieden 

nml: bijdrages aan fysieke en mentale ontwikkeling 

met als doel een verbeterd operationele inzet. Ech-

ter, door de val van de muur en enorme bezuini-

gingsrondes werd aan ons bestaansrecht van de 

LO&Sportorganisatie getwijfeld. Waar was het bewijs 

dat we een bijdrage aan de operationele gereedheid 

leverden? Waarom niet extern inhuren van burger-

sportinstructeurs? 

 

Voor 2000 werden militairen grofweg in drie keu-

ringsgroepen onderverdeeld. In gevechtseenheden 
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ge aan mentale coping strategieën zichtbaar ge-

maakt kon worden. 

 

We zien in de loop van de tijd het volgende verloop 

in onze aandachtgebieden nml; van Fit For Function, 

naar Fit For Action naar; Fit For Life, Fit For Functi-

on, Fit For Action 

 

Tot op de dag van vandaag hanteren we het FMOTP. 

Dit document is in de loop der tijd opgenomen in de 

systematiek van de LO&Sportorganisatie, de bouw-

plaat van de LO&Sportorganisatie, in de diverse 

kwalificatieprofielen met zijn kerntaken en in hand-

boeken zoals het Handboek Opleiden en Trainen (DP 

Land-E&T-8). 

De geboorte van het LOFT-document rond 2003 was 

een feit. Lichamelijke Oefening en Fysieke Training, 

weggezet in een periodiseringsmodel. Dit model 

werd door een landelijke, meerdaagse bijscholing 

geïntroduceerd en uitgelegd. De termen VATH, 6 

stappenplan, afstemmen fysieke belasting, Macro-, 

Meso- en Micro-planningen werden gemeengoed. In 

een beschrijvend document werd de eenheid weer-

gegeven met zijn bijzonderheden, afspraken trainin-

gen en jaarprogramma’s. 

 

De toenmalige commandant kol Spreij omschreef 

het document als volgt: 

 

‘Het LOFT-document is een in tijd afgebakend Oplei-

dings- en trainingsplan, afgeleid van het fysiek pro-

fiel van de eenheid, waarin de fysieke en mentale 

componenten geïntegreerd terug te vinden zijn. Dit 

document wordt opgesteld door de Commandant 

van de eenheid in nauwe samenwerking met C-LO/

Sportgroep. Het investeren in het zo goed mogelijk 

opstellen en bijsturen van dit document moet tot 

een beter fysiek trainings- en oefenprogramma lei-

den. Een goed trainingsprogramma is een voorwaar-

de voor een betere fysieke en mentale fitheid. Dit 

leidt tot een betere inzetbaarheid van de eenheid en 

minder uitval ten gevolge van fysieke problemen en 

blessures’. 

 

Later werd vanuit strategische belang gekozen de 

mentale pijler te benadrukken. Als organisatie lever-

den we door onze grensverleggende activiteiten een 

belangrijke bijdrage aan de mentale component. De 

term LOFT werd gewijzigd in FMOTP zodat de bijdra-
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Onze eigen systematiek spreekt over een conceptu-

eel product wat essentieel is voor de gereedstelling 

van de militair. Het FMOTP is een meetbaar kwalita-

tief product wat gehanteerd wordt op de 

LO&Sportgroepen. 

 

Het Handboek Opleiden en Trainen vermeldt expli-

ciet dat onze bijdrage in het bereiken van taakspeci-

fieke fitheid plaatsvindt door samenwerking, waarbij 

onze trainingen, samen met de training van de een-

heid, worden samengevoegd tot een optimaal 

FMOTP. Er wordt gesproken over een doorlopende 

leerlijn waarin de fysieke en mentale weerbaarheid 

van de militair geborgd is.  

 

De Staf van de LO&Sportorganisatie levert een bij-

drage aan de generieke aanbeveling ten behoeve 

van de Learning of Training Support Package wat 

gebruikt wordt voor het ontwikkelen van een inte-

graal FMOTP van de eenheid. 

 

De vraag is waarom dit “tot in de statuten geborgd” 

format zo lastig te hanteren is. De in de KP’s om-

schreven “verzwarende omstandigheden” zouden 

niet moeten leiden tot het niet gebruiken van het 

format. Het zijn slechts de uitdagende omstandighe-

den van degene die het trainingsplan gaat opstellen. 

 

Het blijkt dat het vullen van het ontwikkelde format 

veel tijd vergt. Verder is het moeilijk aanpasbaar, 

uitgeprint slecht leesbaar, niet van deze tijd, snel 

achterhaald en dus moeilijk hanteerbaar. 

 

Toch is het belang dit format te hanteren groot. Een 

gedachtegang in trainingsleer op papier zetten waar-

in je laat zien dat je specifiek, doelgericht, vanuit 

een beginsituatie naar een doel traint met het in 

acht nemen van voldoende hersteltijd, komt de kwa-

liteit van het FMOTP ten goede.  

 

Zeker de Hoofdinstructeur, degene die zijn team 

aanstuurt voor zijn eenheid, kan d.m.v. een FMOTP 

zijn cluster sturen in de lessen die gegeven gaan 

worden aan de eenheden. 

 

De toepasbaarheid van het nieuw ontwikkelde pro-

duct: 

De Borging van het document: 

 

De trainingsleer van NSCA, welke we hanteren weet 

zeer duidelijk weer te geven wat het belang is; “one 

of the key concepts in the preparation of the militair 

is periodized training”. Trainingsplannen zijn essenti-

eel wanneer je de prestaties van de militair wilt ver-

beteren. Geadviseerd wordt om non-lineair te plan-

nen, te werken met geïntegreerde trainingscompo-

nenten, opeenvolgend in tijd, met verzwaarde belas-

ting, vermijden van overbodige variaties en plannen 

vanuit specifieke doelen. 

 

Hoofddoel is een effectieve trainingstimulus geven 

wat gebalanceerd gepland is zodat overtraining 

voorkomen wordt. 

 

Ook in het oogmerk van onze commandant wordt 

het FMOTP sterk weggezet. 

 

 Missie: bijdrage leveren aan de fysieke fit-

heid en mentale weerbaarheid. 

 Purpose: gericht op operationele gereedstel-

ling 

 Method: langs drie operatielijnen Fit for Life, 

Fit for Function, Fit for Action leveren we een 

bijdrage aan de operationele gereedstelling 

van het CLAS. We ondersteunen eenheden 

en individuen bij het borgen van een doorlo-

pende fysieke en mentale ontwikkellijn. 

 Endstate: we zijn van toegevoegde waarde 

omdat we zorg dragen voor de fysieke fit-

heid en mentale weerbaarheid die essentieel 

zijn voor de inzetbaarheid van gezond perso-

neel en eenheden van het CLAS. Hierbij is 

het van belang de bedrijfsvoering op orde te 

hebben. 
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Door te luisteren naar de werkvloer over de problemen met de hanteerbaarheid van het oude format, is er een 

nieuw format ontwikkeld. 

De voordelen van het nieuwe format zijn; 

 

 Dit format is naar behoefte van de planner/trainer eenvoudig aan te passen op de eenheid; 

 Het format is van deze tijd waarbij het gedachtegoed van het NSCA past in het format; 

 Het format is in geprinte toestand leesbaar; 

 Het format is makkelijk aanpasbaar in tijd (kalender weken); 

 Het format werkt met slimme toepassingen zoals verwijzingen, cel-vermeerdering enz.; 

 Het format is door iedereen te hanteren (er zit een handleiding bij); 

 Er kan binnen de opleidingen gewerkt worden met een vast format wat voldoet aan de door BOTO opge-

stelde opleidingseisen vanuit vigerende documenten. 

 

Alle voordelen geven geen excuus het document niet te gebruiken. Het is toepasbaar voor de verschillende FFL, 

FFF, FFA doelgroepen. Tussen initiële opleidingen en Functie Opleidingen of Vaktechnische Opleiding kunnen er 

verbanden worden weergegeven die de doorlopende ontwikkeling weergeven. Zelfs vanuit opleidingen naar pa-

raat is de overdracht makkelijker. Er is direct inzicht in de gevolgde opleiding en de ontwikkeling in Leren en 

Trainen en Vormen.  

 

Ook paraat zijn de geplande periodise-

ring periodes overdraagbaar (bv voorbe-

reiden voor “Jungle/koudweer/uitzen-

ding”) Door een taal te spreken in for-

mat, lesitems en periodiseringsmodellen 

zetten we onze organisatie zeer sterk 

weg binnen de Opleiding en Training 

systematiek en leveren we een zichtba-

re en meetbare bijdrage aan de operati-

onele gereedstelling. Basis van deze 

gedachte is het leggen van verbindingen 

(tussen trainingsleergedachtes, tussen 

eenheden, tussen ontwikkelaars) zodat 

we als organisatie sterker staan in ons 

gezamenlijk doel. 

 

Ik hoop dat deze stap aanleiding geeft 

voor de verbinding in gedachtes die we 

nodig hebben. 
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Stafadjudant LO&Sport  

aooi Jan Welling 

Afgelopen oktober was het moment dat ik twee jaar de functie van stafadjudant (SA) van de 

LO&Sportorganisatie vervul. 

 

Nog altijd ervaar ik deze functie als zeer plezierig, uitdagend en eervol. 

 

Maar, eerlijk is eerlijk, het is een pittige functie en (nogmaals: eerlijk is eerlijk) niet alle dagen en onderwerpen 

zijn even leuk. 

 

Dat had ook niemand beloofd trouwens… 

 

Wat is er leuk aan deze functie? 

 

Leuk is dat ik met alle aspecten binnen de LO&Sportorganisatie te maken krijg en waarover ik meedenk en mee-

praat. Mensen, materialen, processen, inhoud, meevallers, tegenvallers, verwachtingen, teleurstellingen: alles 

komt in meer of mindere mate voorbij. 

 

Ook in de LO&Sportorganisatie zit de kracht in de mensen die erin functioneren. En die zijn allemaal verschillend 

èn hebben één ding gemeen: iedereen heeft het beste voor met onze organisatie! 

Vanuit die betrokkenheid reageren we op zaken die spelen in de organisatie en beslissingen die worden geno-

men. 

 

We zijn het er mee eens, niet mee eens of deels mee eens. 

 

En dat mag! 

Onze organisatie bestaat uit hoog opgeleid personeel. We zouden wel gek zijn om geen gebruik te maken van 

deze kennis, ervaring en vaardigheden. Onze kenniszuilen zijn hiervan een mooi voorbeeld. 

 

We kunnen en mogen onze mening ventileren op momenten en plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Op die ma-

nier kan ieder meedenken en invloed hebben op beslissingen dien worden genomen. En als beslissingen zijn ge-

nomen, veranderingen ingezet, dan gaan we dingen doen. 
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Dat is een kenmerk van een militaire organisatie: besluiten worden genomen en vervolgens loyaal uitgevoerd. 

 

Is bovenstaande realiteit? 

Ja! De militaire realiteit! 

Is bovenstaande makkelijk? 

Nee, niet altijd!! 

 

Wat doet de SA hieraan? Wanneer zien we de SA? 

 

Deze vragen bereiken me met enige regelmaat. En terecht! 

 

Zonder zielig te willen zijn (uiteindelijk heb ik zelf ja gezegd tegen deze functie…) wil ik (weer) een poging doen 

om enig inzicht te geven in het functioneren van de SA. 

 

Belangrijkste taak van de SA is het adviseren van de Commandant over te nemen besluiten of de kiezen richting. 

 

Het adviseren beperkt zich niet tot het moment waarop de beslissing daadwerkelijk wordt genomen. Ook in het 

proces naar dat moment toe is er de mogelijkheid om te beïnvloeden. De Commandant zelf beïnvloeden, maar 

ook degenen die de besluiten voorbereiden: de Staf! Als ik dat wil (en dat wil ik) moet ik dus daar zijn waar ik 

kan beïnvloeden! 

 

Wanneer besluiten eenmaal zijn genomen, geldt ook voor de SA: dingen doen! 

Besluiten uitvoeren. 

Daar waar nodig of behoefte is licht ik toe, leg het nog een keer uit of denk mee over de uitvoering van het wat. 

 

Tegelijkertijd wil ik informatie ophalen, over de effecten die worden beoogd. 

Hiervoor moet ik op de LO&Sportgroepen zijn en kan ik natuurlijk putten uit de ervaringen die ik zelf heb opge-

daan gedurende mijn loopbaan in de LO&Sportorganisatie. 

Dit koppel ik vervolgens weer terug met de Commandant. 

 

Ondercommandanten kijken uiteraard ook scherp mee wat de effecten van het beleid en beslissingen zijn. 

Ook zij koppelen dit terug met de Commandant. 

 

Deze terugkoppelingen, samen met de informatie die de Commandant zelf vergaart (gesprekken, werkbezoeken) 

bepalen zijn Situational Awareness. Dat dit van groot belang is behoeft geen nadere uitleg. 

 

Hier zit de spreekwoordelijke spagaat: wil ik beïnvloeden moet ik vooral bij de Commandant en de Staf zijn. 

Voor mijn situationel awareness moet ik ook met enige regelmaat op de LO&Sportgroepen zijn. 

 

Gelukkig ben ik niet de enige die die spagaat ervaart. 

Zonder me ook maar één moment met hem te willen en kunnen vergelijken wil ik je wijzen op een dubbelinter-

view (STERKER, nummer 5, oktober 2020, pagina 6 t/m 10) waarin de oud en de nieuwe Krijgsmachtadjudant 

aan het woord komen. 

 

Wat Nico daarin ook aangeeft is de energie die de functie hem gaf. 

 

Dat herken ik heel sterk!! 
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Eef en Hein van der Made 
Door Wil Maaswinkel 

  

 

Brabantse appels vallen pal naast de LO&S-boom 

 

Het dienstvak LO&Sport is tal van judoka's rijk: Raffaele Salvi, Ed Janssens, Jan van den Dool  

en Jurgen Lut zijn zomaar wat namen die direct oppoppen.  

Maar twee LO&Sport-judoka's in één familie is voor zover nu bekend een unicum.  

Die eer komt Eef & Hein van der Made toe en zij worden dan ook direct  

gebombardeerd tot hoofdrolspelers in de vijfde aflevering  

van de Appel valt niet ver naast de LO&Sportboom.  

 

Als we dan weten dat de zoon van Hein ook aan judo doet  

en waarschijnlijk klaargestoomd wordt voor een functie als LO&Sportinstructeur,  

dan lees je dit artikel mogelijk met nog hogere interesse!  
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Onze onvermoeibare, energieke en creatieve 

hoofdredacteur stelde mij al een paar keer 

Hein van der Made en zijn vader als ideale kan-

didaten in deze rubriek voor. Want wist hij: 

Hein zijn vader had zijn eigen Judo en Jiu-Jitsu 

school. Dat overtuigde mij niet direct, maar 

toen Paul Lindeboom regelde dat Eef en Hein 

meededen en ik de CV's van Evert (roepnaam 

Eef) en zoon Hein zag was ik geïmponeerd. 

Niet alleen door wat ze aan ervaringen en op-

leidingen hebben maar ook door de overeen-

komsten! 

 

Beiden begonnen hun militaire loopbaan als dienst-

plichtig LO&Sportinstructeur. Bij Eef zie ik staan 

‘opkomst als dienstplichtige Vught 1961 en SMLO 

1962’. Bij Hein staat ‘Lichting 92-11 OCLO’. Conclu-

sie: beiden opgeleid als LO&Sportinstructeur: Eef in 

Hooghalen, Hein derig jaar later in Ossendrecht. Als 

we Eef als de boom zien, dan heeft de boom 80 jaar-

ringen en ook de appel is gerijpt; vlak voor Konings-

dag werd collega Hein 50. Samen goed voor 130 

jaar levenservaring in onderwijs, vorming en sport. 

Dik de moeite waard om te lezen wat ze hebben ge-

daan, beleefd en wat we van ze kunnen leren. 

Eef, ik lees in je CV dat je in 1940 bent geboren in 

Malang (Oost Java) en dat je in 1959 start met je 

opleiding op het CIOS in Overveen. Je bent dus ge-

boren in Indonesië (toen nog Nederlands Indië) dat 

lijkt me een spannende plaats maar ook een span-

nende tijd! Kun je (kort) vertellen hoe je leven ver-

liep voor je op het CIOS kwam? 

 

Mijn vader was afkomstig uit Lage Zwaluwe, een 

klein dorpje in Brabant. Hij is indertijd naar Java ge-

gaan om daar een plantage in rubber, koffie en thee 

te beginnen. Hij ontmoette daar mijn moeder, die 

als Duitse na de 1e wereldoorlog naar Indonesië was 

gegaan. Ze trouwden en kregen 3 kinderen, waarvan 

ik de jongste was. In 1941 vielen de Japanners Ne-

derlands-Indië binnen. Mijn vader meldde zich bij de 

vrijwillige landstorm,, welke was opgericht om het 

koloniale beroepsleger KNIL aan te vullen, om zo 

Nederland te verdedigen. Na de capitulatie van het 

KNIL werd mijn vader krijgsgevangen genomen en 

na deportatie als dwangarbeider tewerkgesteld bij de 

aanleg van de Birma-spoorlijn. Uiteindelijk is mijn 

vader hierbij op 11 januari 1944 overleden.  

 

Mijn moeder is met de drie kinderen in 1941 opge-

sloten in het kamp in Semarang. Wanneer ik beel-

den/foto’s zie hiervan denk ik ze te herkennen. We 

zijn in 1945 bevrijd door Gurka’s, (Brits Indische 

soldaten). Helaas was daarna de ellende niet over. 

Indonesië riep de onafhankelijkheid uit en er ont-

stond een zeer gevaarlijke tijd, de zogenaamde  

Eef als judoleraar bij zijn  

judo en jiujitsu school 

Mick als judoka bij  

oranjeband examen 

Hein als judoka bij  

een wedstrijd 2 
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Bersiap-periode, waarbij Indonesische paramilitaire or-

ganisaties niet-inlanders en in hun ogen verdachte in-

landers aanvielen. Mijn moeder besloot met de kinderen 

naar Nederland te gaan. Na een lange gevaarlijke boot-

reis met de constante dreiging van zeemijnen, kwamen 

we in Nederland bij familie in Lage Zwaluwe terecht, die 

overigens niet blij met ons was. In hun ogen werd mijn 

moeder als Duitse met haar kinderen geassocieerd met 

nazi Duitsland. Via verschillende omzwervingen naar oa 

Denemarken, keerden we terug naar Zwaluwe, waarbij 

ik via het Rode Kruis nog ’n half jaar heb gelogeerd bij 

familie in Duitsland om aan te sterken van de ontberin-

gen. Uiteindelijk zijn we ook in Breda gaan wonen.  

 

Om mijn energie kwijt te kunnen mocht ik op Atletiek en behaalde ik bij atletiekvereniging Sprint goede resulta-

ten. Zo had ik als B junior op de korte sprintafstanden alle clubrecords en was ik 11e van Nederland op de 80m 

sprint. Na de basisschool ging ik naar de HBS in Breda, waarbij ik na 2 jaar naar Goes werd gestuurd, omdat 

daar de verleidingen wat minder groot waren. 

 

Eef, in de periode 1959-1963 zat je op het CIOS, de SMLO en was je LO&Sportinstructeur in Oirschot. Hoe heb je 

die periode ervaren? 

 

Ik heb het CIOS in Overveen gevolgd. Je zat intern en met 

de vakanties kon je naar huis. Ik trainde in het weekend 

de dames atletiekvereniging Admodes in Haarlem en ver-

zorgde bij sportinstituut Nauwelaerts d’Age in Bloemendaal 

allerlei sportlessen. Het CIOS heeft richting gegeven aan 

mijn verdere leven want dat was daarvoor behoorlijk tur-

bulent. Ik had goede docenten, zowel de leraren als de 

leerlingen waren sportlieden van hoog niveau. Er heerste 

echt een topsport klimaat. 

Na het CIOS 

ging ik in mili-

taire dienst. 

Ik volgde de 

SMLO in Hooghalen. Dit was een mooie ontspannen periode met een 

goede sfeer. Ik werd daarna geplaatst als Sportinstructeur in Oir-

schot in een Sportgroep van 12 personen olv een dienstplichtig 

vaandrig. Hier heb ik veel ervaring opgedaan wat lesgeven betreft 

en er heerste een grote saamhorigheid onderling. 21 maanden 

duurde echter wel te lang vond ik. 

 

Eef, vanaf 1963 werkte je voornamelijk in West Brabant als trainer, 

docent en directeur in het onderwijs. Maar in 1983 start je ook met 

"Judoschool van der Made". Hein is dan al 13 en hij heeft het spor-

tieve (waarschijnlijk) met de paplepel in gekregen. Kan je daar iets 

over vertellen? Wanneer kreeg je door dat Hein's ambitie ook rich-

ting werken in de sport ging? 
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Na afsluiting van mijn dienstplicht settelden we ons 

in Hoogerheide en ging ik werken als groepssportlei-

der, maar ik merkte dat er in de buurt, buiten voet-

bal, weinig andere sportactiviteiten waren. Ik wilde 

mijn kinderen meer bieden en ben toen begonnen 

met het verzorgen van gymnastiek en judolessen. 

Later ben ik een eigen judo- en jiujitsu school be-

gonnen. Hein hield altijd van competitie en winnen, 

ook bij gezelschapspelletjes en blonk ook bij sport-

activiteiten meestal uit. Dit werd echter nooit als 

bijzonder gezien, maar als normaal beschouwd. Hij 

had ook altijd vriendjes met dezelfde belangstelling. 

Wij waren geen familie van handige knutselaars, wel 

met een brede belangstelling voor cultuur en moe-

digden deze interesse in lezen, reizen, geschiedenis 

e.d altijd aan. 

 

Hein, je vader is in meerdere disciplines (atletiek, 

gymnastiek, zwemmen, boksen en vooral judo trai-

ner/docent geweest. Op welke manier heeft dat op 

jou invloed gehad en hoe was het om zo'n sportief 

voorbeeld te hebben? Heb je ook van hem les ge-

had? 

Mijn jeugd heeft eigenlijk altijd in het teken van 

sport gedaan. Niet omdat dat moest maar omdat ik 

dat zelf wilde. Ik kon moeilijk stilzitten en moest ei-

genlijk altijd bewegen. Tegenwoordig zouden ze dat 

ongetwijfeld gediagnosticeerd hebben, maar toen 

werd dat opgelost door mij te laten sporten. Mijn 

vader heeft mij in het begin eigenlijk altijd zelf les 

gegeven, zowel met zwemlessen en turnen als bij 

judo en jiujitsu. Overigens geldt dat voor het halve 

dorp, zo heeft ook Adj Gerard Machielse nog judoles 

gehad van mijn vader. Als ik met mijn vader vroeger 

naar buiten ging was hij net Sinterklaas. De hele tijd 

zwaaien. Later heb ik nog gevoetbald, getennist en 

ook nog op basketbal, handbal en op volleybal geze-

ten. Ook de voorbereiding op de toelatingstest van 

CIOS en ALO kan ik me nog goed herinneren. Tot in 

de late uurtjes alle mogelijke oefenvormen doorspit-

ten. Ik ben wel gevormd met het idee van ‘good pre-

paration prevents poor performance’. 

 

Hein, uit je CV blijkt dat je op veel verschillende 

plaatsen, in veel verschillende functies, op verschil-

lende niveaus hebt gewerkt. Waar was je erg op je 

plek en waar heb je goede herinneringen aan? Aan 

welke opleidingen heb je veel gehad? Wat kan je 

jongere collega's aanbevelen? 
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Hoewel ik van jongs af aan mijn vader geassisteerd heb met lesgeven en ook 8 jaar sportinstructeur ben ge-

weest, ben ik geen ‘raslesgever’ zoals mijn vader en ook vele anderen bij de LO&Sportorganisatie dat zijn. Lei-

dinggeven zat er daarnaast altijd wel in, maar ik heb wel geleerd dat dit ook een vak is van vallen en vooral weer 

opstaan. Ik heb daarvoor de nodige opleidingen gevolgd zowel binnen, maar ook zeker buiten Defensie, maar 

heb daarbij vooral het geluk gehad dat ik daarbij heb kunnen ‘afkijken’ bij een aantal onvergetelijke ‘karakters’ 

en zo dit geleerde heb kunnen aanscherpen. Kapitein bd Rob Hellendoorn is daarbij van grote invloed geweest, 

maar ook aan Lkol Marien van den Eijnden en de collega’s van de sportgroepen BHK, OK, RVS en KMA ben ik 

schatplichtig. Zij hebben, ieder op hun eigen wijze, mij geleerd dat je als leidinggevende vooral moet kunnen 

verdragen (je moet een stootje kunnen hebben) en daarnaast moet proberen een omgeving te creëren waar iets 

te leren en te presteren valt en vooral ook plezier te beleven is. Wat ik mijn jongere collega’s zou willen meege-

ven: de LO&Sportorganisatie biedt ongekende mogelijkheden om je talenten te ontdekken en verder te ontwikke-

len. Als je die kennis en ervaring combineert met passie en gedrevenheid is the sky the limit. 
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Hein, je kent de LO&Sportorganisatie nu bijna 30 jaar. Met 3 uitzendingen heb je ook daar ervaring in. Wat zie 

je als de belangrijke ontwikkelingen van de LO&Sport in de afgelopen 30 jaar en wat verwacht je in de komende 

jaren? Wens je een mooie start bij TGTF! 

 

Het mooie van regelmatig eens buiten de LO&Sportorganisatie kijken is dat je je blikveld verruimt en door de 

ogen van anderen naar de LO&Sportorganisatie leert kijken. Voor operationele commandanten is er tav de fysie-

ke en mentale O&T maar 1 ding belangrijk: in welke mate draagt dit bij aan het beter gereedstellen en inzetten 

van eenheden. Vanuit het thema ‘goed werkgeverschap’ wordt dit inmiddels binnen Defensie volop ondersteund. 

Het mooie is dat de LO&Sportorganisatie een soort van toolkit heeft, die kan aansluiten bij de behoefte van alle 

verschillende eenheden. Mooie ontwikkelingen daarbij vind ik de kwaliteitsslag die gemaakt is in het trainen van 

motorische eigenschappen en vaardigheden, door accenten te leggen op Strength and Conditioning, Tijdelijke 

Belemmeren in BewegingsVrijheid en Cold Weather (optreden in koud weer omstandigheden).  

 

In de komende jaren verwacht ik een verdere samenwerking met andere disciplines door de oprichting van nog 

meer Performance Teams waarin samengewerkt wordt aan inzetbaarheid en preventie van blessures. Daarbij zal 

de LO&S in toenemende mate professionaliseren in het gebruik van technologische middelen. De menselijke fac-

tor blijft echter onontbeerlijk bij het begeleiden van individuen en teams en daarin wordt door het personeel van 

de LO&Sportorganisatie het verschil gemaakt. Ook zie ik de verwevenheid tussen de sportorganisaties toenemen 

met wellicht de oprichting van een joint kenniscentrum als volgend stapje. Interessant daarbij is waar de diverse 

kennisverantwoordelijkheden worden belegd.  

 

Tenslotte denk ik dat de LO&Sportorganisatie, om de verbinding met een door ontwikkelende Koninklijke Land-

macht te behouden, nog meer focus zal aanbrengen. Een Landmacht die in toenemende mate te maken krijgt 

met conflictsituaties gekenmerkt door complexiteit en onvoorspelbaarheid, stelt hoge eisen aan het personeel. 

Nog verder in de glazen bol kijkend, denk ik dat de Landmacht daarbij ook meer gaat investeren in Human En-

hancement, waarbij ingezet wordt op het (kunstmatig) verbeteren van fysieke en cognitieve presentaties van 

onze militairen. Dit geeft ook kansen voor de LO&Sportorganisatie. Net als de LO&Sportorganisatie zet TGTF zich 

in om de fysieke en mentale inzetbaarheid in een prestatieomgeving te vergroten. Ik kijk er naar uit om de we-

relden van ‘doeners’ en ‘denkers’ met elkaar in verbinding te brengen en te houden. 
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Na vier jaar ontwikkelen zijn de sgt Jacobi en de sgt van der Zanden bevorderd tot de rang van sgt1. Vooraf-

gaande aan de bevordering is op een ludieke, fysieke wijze ingegaan op het reeds doorlopen leerproces en de 

verzwaarde taken en verantwoordelijkheden van de sgt1. In hun gedrag en kennis waren zij al geruime tijd de 

ervaren onderofficier. Dit is vanaf vandaag bezegeld met de rangverhoging. 

Sgt Marco Fekkes sluit opleiding met goed gevolg af 

Sgt Jacobi en Van der Zanden bevorderd 

Op woensdag 3 juni 2020 sloot aooi Marco 

Fekkes zijn opleiding FO “Adjudant sport-

groep” met een presentatie af. 

 

De opleiding bestaat uit vijf BPS’n waar-

van BPS 5 de proeve van bekwaamheid is. 

De begeleiding bestond uit PLM aooi An-

thony Scheepers en de opleiders van de 

LO&Sportschool. 

 

BPS 1 zoemt in op de persoon en de func-

tie, BPS 2 het team/cluster, BPS 3 be-

drijfsvoering/O&T, BPS 4 de weerbarstig-

heid. 

 

Marco had bewust gekozen voor een lu-

dieke werkvorm om zijn presentatie in 

“SWOT” analyse met ons te delen.  
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Gezondheidssituatie van Albert Odijk 
 

Onlangs werd ik op de hoogte ge-

bracht over de gezondheidssituatie 

van onze voormalige collega en lid van 

ons Dienstvak: Albert Odijk. 

 

Op 2 april ’20 heb ik contact met hem ge-

had over de droevige situatie waarin hij en 

zijn gezin is terecht is gekomen. 

 

Op zijn verzoek deel ik die informatie hier. 

 

Op zondag 22 maart werd Albert getroffen 

door een epileptische aanval, waarna hij 

naar het ziekenhuis is gebracht. 

 

Hier werd geconstateerd dat er een tumor 

in zijn hoofd zat, wat met spoed moest 

worden verwijderd. 

 

Op zijn eigen Facebook pagina deed Albert 

verslag van de hoopgevende ingreep. On-

danks dat niet de hele tumor verwijderd 

was, was hij voorzichtig optimistisch en 

strijdvaardig op weg naar herstel. 

 

Een aantal dagen later zag de wereld er 

echter heel anders, donkerder uit. 

 

Verder onderzoek had uitgewezen dat de 

ziekte in een verder gevorderd stadium 

was dan eerst leek. 

De ziekte is zeer waarschijnlijk niet te win-

nen en de levensverwachting van Albert is 

niet goed… 

 

Mocht je Albert en zijn gezin een hart on-

der de riem willen steken dan kun je via dit 

mailadres (jr.welling@ 

mindef.nl) zijn postadres krijgen. Een tele-

foonnummer wordt niet verstrekt. 

 

We wensen Albert en zijn gezin alle sterkte 

toe voor de komende tijd. 
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Marvin draait CIDW-34 op Curaçao 

Op donderdag 11 juni heeft de LO&Sportgroep OK op gepaste wijze  

afscheid genomen van de sgt Marvin Huisman. 

 

Vanwege de COVID-19 is er geen mogelijkheid om afscheid  

te nemen op het vliegveld. 

 

Marvin lost de sgt1 Jorno de Vries af en draait de komende  

vier maanden met zijn eenheid CIDW-34 op Curaçao. 

 

Wij wensen Marvin heel veel succes de komende maanden! 
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Bijzondere dag LO&Sportgroep BHK 

11 juni was een bijzondere dag voor 

LO&Sportgroep BHK. Door de coronacri-

sis zijn een aantal mooie gelegenheden 

uitgesteld. Met de versoepeling van de 

maatregelen diende zich een mooi mo-

ment aan om invulling te geven aan de-

ze gelegenheden. Dit alles met het in 

acht nemen van de RIVM richtlijnen. 

 

Zo heeft sgt Timo Slootheer op basis van 

eerder verworven competenties de opleiding 

tot opleider afgerond. Op gepaste afstand 

heeft hij zijn basis jas met ‘normale strepen’ 

verruild voor een basis jas met ‘het kroontje’ 

als herkenningsteken van de opleider. Daar-

na hebben de Hoofdinstructeurs ervoor ge-

zorgd dat deze nieuwe strepen goed nat zijn 

gemaakt. 

 

Vervolgens is eenieder sporthal de Kei binnen gegaan. In de sporthal zelf was op de vloer een markering aange-

bracht, zodat het detachement op 1,5 meter uit elkaar stond opgesteld. 

 

 

Na binnenkomst van de regio commandant en staf 

adjudant is overgegaan tot de medaille uitreikin-

gen. Tijdens de ceremonie werd op enkele punten 

afgeweken van het protocol, om zo te kunnen vol-

doen aan de richtlijnen. 

 

 

Als eerst is de Landmacht medaille uitgereikt aan Kpl1 

Daan Bijma. Daan is momenteel in de afrondende fase 

van de Zadkine opleiding en zal in het najaar 2020 star-

ten met de KMS om vervolgens door te kunnen stromen 

naar de VTO LO&Sportinstructeur. Daan heeft zijn Land-

macht medaille voornamelijk verdiend in de jaren dat hij 

voor 11 Pantsergeniebataljon werkte. 
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Vervolg Bijzondere dag LO&Sportgroep BHK 

Vervolgens was het de beurt aan Sgt Gerbram Threels om zijn bonzen 

medaille in ontvangst te nemen. Gerbram is na het afronden van de VTO 

LO&sportinstructeur, begin in 2019, op de LO&sportgroep BHK ge-

plaatst. Net als Daan heeft ook Gerbram zijn dienstjaren in een ander 

Defensie onderdeel opgebouwd, met name bij het 42e Pantserinfante-

riebataljon. 

 

Na de medaille uitreikingen is de dag afgesloten met een receptie. Tijdens deze 

receptie heeft SMi Anne Bouma een Tevredenheid Betuiging in ontvangst mogen 

nemen voor zijn optreden gedurende de eerste periode van de uitbraak van het 

coronavirus. In deze periode heeft Anne de taken als plaatsvervangend com-

mandant en planner uitstekend waargenomen naast zijn werkzaamheden als 

hoofdinstructeur. 

 

Als laatste is afscheid genomen van sgt Sven Wicherson en sgt1 Chiel 

Bakker. Per april 2020 zijn beide instructeurs werkzaam op een andere 

sportgroep. Sven is begonnen op de LO&Sportgroep DUMO te Soester-

berg en Chiel werkt nu op de GSK in Ermelo. 

 

Smi Bas Wachtmeester geslaagd 

Op de LTK is smi Bas Wachtmeester gefeliciteerd met het slagen van de FO HI. 

Onder Covid-19 maatwerk is de eindpresentatie naar volle tevredenheid van de toehoorders afgerond.  

Bas gefeliciteerd. 
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Het fel begeerde kroontje  

Vandaag hebben onze twee jongste collega's hun fel 

begeerde kroontje in ontvangst mogen nemen. Vol-

gens de verantwoordelijke OTB-functionaris (Ronald) 

was het op alle vlakken een leerzame en geslaagde 

dag. 

 

Swen en Bram gefeliciteerd en heel veel succes met jullie 

verdere ontwikkeling!  
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Basis looptrainer 3 

In juni zijn we met de Fit for Action Academy gestart met de Basis LoopTrainer3-cursus. Inmiddels 

voorlopig het helaas het laatste wapenfeit van de Academie. In corona-tijd is deze cursus echter wel 

doorgegaan en inmiddels heeft de 1e instructeur zijn civiel erkende diploma behaald! Pieter van 

Beekveld doet hieronder verslag. 

 

Vanuit de Fit For Action Academy werd de opl. BLT3 georganiseerd. Ruud Lenferink en Raimond van der Boom 

waren in deze instructeurs die deze opleiding verzorgden i.s.m. de Atletiek Unie. 

 

De nadruk van deze cursus ligt op het zelfstandig verzorgen van training aan atleten. 

 

De cursus bestond uit: 

4 workshops deels online (loopefficiëntie, trainingsleer en verbeteren eigen vaardigheid) 

Praktijk bij een eigen gekozen Atletiekvereniging. 

 

Eigenaarschap was gedurende deze cursus de sleutel tot succes. Je diende zelf op zoek te gaan naar een atletiek 

vereniging / praktijk begeleider plus in eigen tijd minimaal 6 atletiek trainingen geven. 

 

Praktijk: 

Voorafgaand aan het geven van de trainingen werd 

er een goede analyse gemaakt van de atleten, om 

vanuit hier een plan te maken waar gedurende de 

komende trainingen het accent op lag.  

 

Na 6 trainingen werd de balans opgemaakt m.b.t. 

meetbare effecten i.r.t. de gekozen doelstellingen 

atleten. 

 

Dit alles werd beschreven in een portfolio en werd 

beoordeeld door de examencommissie van de Atle-

tiek Unie, om aansluitend praktijk examen af te 

leggen. 
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Niveaumeting 

De maand juni is Niveaumetingdagen maand 

voor de LO&Sportorganisatie. 

 

In de maand juni zijn er, rekening houdend met de 

RIVM maatregelen COVID-19, weer 7 Niveaumetings-

dagen op de Bernhard Kazerne te Amersfoort georga-

niseerd. 

 

Deze Niveaumetingdagen LO&Sport zijn een onder-

deel van het wervings- en selectieproces om weer 

competent personeel binnen onze CLAS organisatie te 

krijgen. 

 

Onder leiding van de Adjudant Marco Fekkes en zijn 

Lichamelijke Oefening en Sport School (LOSS) team 

zijn verdeeld over 7 dagen drie categorieën aspiran-

ten in een dagprogramma op kennis, vaardigheden en 

houdingsaspecten getest. 

 

Als eerste moest de categorie Extern ‘Spijkerbroeken’ 

aan de bak. Aansluitend de categorie aspirant 

LO&Sportinstructeurs NATRES. Deze categorieën heb-

ben het vereiste diploma MBO4 Coördinator Sportin-

structie Training en Coaching (CIOS) of Academie Li-

chamelijke Opvoeding (ALO, leraar in de eerste 

graad) al op zak. Als afsluiting in deze Niveaumeting-

dagenreeks kwam de categorie Doorstromers Solda-

ten/Korporaals aan bod om het beste uit zichzelf en 

het team naar boven te halen. Deze laatste groep 

heeft gereageerd op de CLAS INFOOP (INFOOPNR 

jaar 2020/11) om de MBO4 opleiding Beroep Begelei-

dende Leerweg (BBL) in 2 jaar te gaan volgen binnen 

onze organisatie. 

 

Deze unieke samenwerking tussen CLAS, LO&Sport-

organisatie en externe opleidingspartner Zadkine Rot-

terdam levert uiteindelijk een civiel erkend MBO4 di-

ploma op wat vereist is om uiteindelijk te kunnen 

starten op de KMS en de VTO Sgt LO&Sport. Uiteinde-

lijk zullen zij met de ‘juiste rugzak’ binnen de 

LO&Sportorganisatie KL aan de slag gaan! 

 

Wij wensen iedereen veel succes in dit prachtige pro-

ces. 
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Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 24 juni bezocht de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK, Luitenant-generaal Van 

Sprang) op de Bernhardkazerne de LO&Sportorganisatie. Het onderstaande verslag plaatste de IGK 

zelf op zijn Facebookpagina. 

  

“Vandaag werkbezoek gebracht aan de Lichamelijke Oefening & Sport organisatie op de Bernhardkazerne in 

Amersfoort. Deze organisatie draagt zorg voor de fysieke fitheid en mentale weerbaarheid van het personeel bij 

het Commando Landstrijdkrachten. Gezond personeel is essentieel voor de operationele inzet en daar ligt de fo-

cus van de instructeurs van de LO&S organisatie. Dat gaat overigens verder dan alleen maar sport, ook leefstijl 

coaching is in het pakket opgenomen. 

 

Gedurende de diverse gespreksrondes kwam regelmatig het onderwerp veiligheid aan de orde. Het werk bij de 

operationele eenheden kent inherent risico’s maar ook de instructeurs van de LO&S organisatie hebben hier mee 

te maken. De risico’s bij Werken Op Hoogte en Militaire Zelf Verdediging maar ook hittestuwing zijn onderwerpen 

die dagelijks aandacht vragen. C-LAS heeft een duidelijk vertrekpunt bepaald met het credo “mission first, safety 

always”. De uitdaging voor de instructeurs is om de veiligheid te borgen zonder in te boeten op de kwaliteit van 

het eindproduct. Een actueel onderwerp voor geheel defensie en daarom ook een belangrijke take away van dit 

bezoek om breder te bespreken. 

 

Uiteraard kwam ook aan de orde hoe sportactiviteiten kunnen worden georganiseerd binnen de geldende maatre-

gelen als gevolg van Corona. Aangezien het personeel van de LO&S organisatie verspreid is over het gehele land 

is het een uitdaging op zich om een eenduidige werkwijze te hanteren. Een goede onderlinge communicatie maar 

ook met de lokale klanten is dan essentieel. 
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Reorganisatie LO&Sportorganisatie  

Voorlichting Reorganisatie LO&Sportorganisatie (OTCo; minus KMS) 

 

Ondanks dat deze COVID-19 periode veel tijd en energie vraagt van de Staf van OTCo en onze eigen Staf, wordt 

er ook nog steeds hard gewerkt aan de reorganisatie van OTCo (minus KMS) en dus ook aan die van de 

LO&Sportorganisatie. 

 

Deze reorganisatie (genaamd LRP 1674 van staf OTCo) is in de volgende fase beland. Alle medewerkers hebben 

inmiddels te horen gekregen welke transitiecode er aan hun functie is toegekend, een bekend fenomeen in reor-

ganisatie land binnen Defensie. 

 

Tijd dus om de stand van zaken aan de medewerkers te verduidelijken. 

 

In deze Corona-tijd is het nog steeds niet mogelijk met de hele organisatie bijeen te komen voor een voorlich-

tingssessie. Groepen mogen niet groter zijn dan 30 personen. 

 

Om toch zoveel mogelijk collega’s de gelegenheid te geven direct van C-LO&S te horen hoe de stand van zaken 

is, zijn er drie dagen uitgetrokken voor over het land verspreide bijeenkomsten. Per dag waren drie sessies ge-

pland. Uiteindelijk waren er twee per dag gevuld. 

 

Na Amersfoort (29 juni) en Oirschot (30 juni) werd de ‘roadshow’ op woensdag 1 juli afgesloten in Stroe. 

 

Elke sessie werd begonnen met een digitale presentatie van de P-dienst van OTCo, hier werd het reorganisatie 

proces uitgelegd. Het accent lag hierbij op (mogelijke) personele consequenties. 

 

Vele collega’s hebben uit eerste hand vernomen hoe de nabije toekomst (uitgangspunt is nog steeds dat de nieu-

we organisatie op 1 december 2020 moet ingaan) van onze organisatie er uit komt te zien. 

 

Naast dat op diverse LO&Sportgroepen de instructie- 

en LogOst-capaciteit wordt uitgebreid, zijn er op de 

staf de grootste wijzigingen te zien. Uitvoering en Be-

drijfsvoering binnen de Staf wordt uit elkaar gehaald 

en de Staf wordt logischer en herkenbaarder ingericht. 

 

Elke sessie werd afgesloten met de gelegenheid vra-

gen te stellen aan C-LO&S, die ook aangaf het fijn te 

vinden weer eens ‘oog in oog’ te kunnen staan met 

delen van de organisatie die hij niet met regelmaat 

ziet…. 

 

Naast vragen over de reorganisatie konden ook vragen 

worden gesteld over de COVID-19 situatie binnen de 

KL. 

 

Het zijn tenslotte nog steeds rare tijden… 
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Aooi Niek van Gils  

Op maandag 06 juli ’20 heeft de Aooi Niek van Gils zijn certificaat 

voor de functieopleiding adjudant O&T in ontvangst mogen nemen. 

 

Tijdens zijn proeve van bekwaamheid heeft Niek de aanwezigen 

aan de hand van een presentatie meegenomen in zijn visie op het 

O&T.  

 

Een goed verhaal dat hij nu in de praktijk mag gaan toepassen. 

 

Niek, van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat!  

Crs Opleider afgerond door sgt Frank 

Op woensdag 01 juli heeft sgt Frank zijn examenles gegeven voor de cur-

sus “Opleider”. Tijdens de kennismakingsdagen Korps Commandotroepen 

gaf hij een les op hindernisbaan Arnhem welke voldeed aan de eisen die 

horen bij de cursus.  

 

De volgende ochtend, na de afsluitende nachtverplaatsing, kreeg Frank de 

streep met kroon door zijn HI op zijn multicam geplakt. 

 

Medaille uitreiking Sgt1 Cristian Haverslag 
Op donderdag 2 juli is de bronzen medaille uitgereikt 

aan de Sgt1 Haverslag, momenteel werkzaam op de 

PMK in Wezep. 

 

Een bijzonder moment, omdat naast zijn familie en zijn 

sportgroep ook de voltallige Bizon-compagnie, oftewel 103 

constructiecompagnie aangetreden stond. Uiteraard met in 

achtneming van de RIVM maatregelen. De aanwezigheid 

van de compagnie was een verrassing voor Cris en geeft 

aan dat de band tussen Cris en zijn eenheid sterk is. Nadat 

Cris zichzelf heeft mogen decoreren in een aangepast CO-

VID-19 protocol, werd hij nogmaals verrast door de tevre-

denheidsbetuiging die hem uitgereikt werd door de com-

pagnies commandant, de majoor van Dijk van 103. Hier-

mee werd hij extra in het zonnetje gezet voor zijn enthou-

siasme en betrokkenheid bij de compagnie. Het geheel 

werd feestelijk afgesloten met een receptie voor een select 

gezelschap. 
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Aooi Salvi verlaat de LO&Sportorganisatie 

Als we als LO&Sportorganisatie afscheid nemen van een Adjudant is dat meestal omdat hij/zij de leeftijd heeft 

bereikt waarop FLO volgt.  

 

Op vrijdag 3 juli 2020 was er wel een afscheid van en Aoo LO&S, maar niet omdat de FLO gerechtigde leeftijd 

was bereikt. 

 

Aooi Rafaelle Salvi heeft een functie gekregen bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie 

(DBBO) gekregen. Hij gaat zich daar ook bezig houden met het verder ontwikkelen van O&T 

programma’s voor het DBBO personeel. 

 

Hieraan is overigens de rang van Eerste-Luitenant verbonden. 

 

Nadat hij eerder een soortgelijke functie voor DBBO in de West vervulde kwam hij vorig jaar terug naar Neder-

land en werd hij C-LO&Sportgroep KvOk, in de rang van Aoo. 

 

Hier heeft hij weer wat rust moeten brengen in een LO&Sportgroep die destijds te lijden had onder een noodza-

kelijke functiewisseling in de commando groep en het moeten afstaan van instructiecapaciteit. 

 

Op zijn ‘Salvi’s’ heeft hij zich hier prima gekweten van deze taak. De LO&Sportgroep KvOk draait weer prima, zit 

dicht tegen het Geneeskundig opleidingscentrum aan en er is ruimte voor het LO&Sportpersoneel om zich 

(verder) te ontwikkelen. Woorden van deze strekking werden door majoor Francke gesproken tijdens een kleine 

afscheidsbijeenkomst, in de sporthal van de Korporaal van Oudheusdenkazerne.  

 

Daarnaast werd hij door de SA LO&S toegesproken, die hem mede namens C-LO&Sportorganisatie bedankte voor 

de vele jaren waarin de LO&Sportorganisatie heeft mogen genieten van de kwaliteiten van Salvi, zoals hij in de 

wandelgangen meestal werd aangesproken. 

 

Daarnaast waren er nog mooie woorden van sgt1 Arnoud Hagen, die namens de LO&Sportgroep sprak. 

In zijn dankwoord (9 minuten) keek de (nu nog) adjudant terug op zijn tijd in de LO&Sportorgasnisatie en de 

ontwikkeling die hij daar kon doormaken. 

 

Een aantal smeuïge anekdotes ontbraken uiteraard niet in de speeches. 

 

De LO&Sportorganisatie verliest een gewaardeerd collega maar is er tegelijkertijd trots op dat ons 

LO&Sportpersoneel ook buiten de organisatie wordt gewaardeerd om de kennis en het vakmanschap! 

 

We wensen Salvi alle goeds toe bij DBBO! 
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Healthy Fest 2020 

 LO&Sportorganisatie KL draagt bij aan 

Healthy Fest 2020 

 

Het Healthy Fest Weekend van 2020 kan dit jaar 

niet doorgaan in verband met de COVID 19 

maatregelen. Enorm jammer voor de organisatie 

aangezien het een jubileumeditie zou zijn. 

 

HEALTHY FEST GOES DIGITAL is daarom de op-

lossing voor dit jaar. De LO&Sportorganisatie KL 

is benadert, om namens Defensie, een bijdrage 

aan dit evenement te leveren. Een kans die met 

twee handen is aangepakt. 

 

Donderdag 4 juni heeft personeel van de 

LO&Sportgroep Johannes Post Kazerne een trai-

ning Terreinwerk (Bootcamp) verzorgt waarvan 

filmopnames zijn gemaakt. De training moet 

voor de deelnemers thuis, in de woonkamer of in 

de achtertuin te doen zijn. Op zaterdag 13 juni 

gaat de training online. Voor meer informatie: https://healthyfestweekend.nl 

Bevordering  

Bevordering op de Korporaal van 

Oudheusdenkazerne 

 

Afgelopen vrijdag 10 juli is sgt1 Arn-

oud Hagen bevorderd tot Sergeant-

majoor. Arnoud is vorig jaar al ge-

plaatst op de functie HI P&P en nu 

heeft hij ook de rang die bij die functie 

hoort.  

 

Leuke bijzonderheid hierbij is dat Com-

mandant Aooi Joop van de Poll, bij het 

‘nat maken’ van de strepen, geholpen 

werd door de burgersportinstructeur 

Tessa van Kesteren – wie door de per-

sonele wisselingen van de afgelopen 

tijd ondertussen de langstzittende 

functionaris is op de Sportgroep KvOK. 



 

Pagina 50            Zandloper 

WWW.FITFORACTION.NL 

Vervolg LO&Sport kort 

Diploma uitreiking Doorstromers 

 Diploma uitreiking  

Doorstromers MBO4 Opleiding 

 

Op maandag 13 juli 2020 is er de di-

ploma uitreiking geweest van de klas 

Doorstromer MBO4 Coördinator 

Sportinstructie Training en Coaching. 

 

In een knusse Corona beproefde omge-

ving van het Zadkine te Rotterdam Hoog-

vliet vond deze ceremonie plaats. Na het 

openingswoord van de heer Bom van het 

Zadkine heeft de Lkol Jan Maree namens 

onze commandant Lkol Jeroen Velders 

deze civiele opleider, in het bijzonder 

Ruud Bom en Daniel van der Heijden, en 

de Praktijk Leermeesters van de 

LO&Sportgroepen bedankt voor de uitste-

kende opleiding en samenwerking.  

 

Daarna volgde ‘na een praatje op maat’ 

per student de officiële uitreiking van het 

felbegeerde diploma. Het resultaat is dat 

er nu 11 doorstromers met de civiel ver-

eiste MBO4 startkwalificatie kunnen be-

ginnen op de KMS voor de onderofficiers-

opleiding. Achtereenvolgens de VTO SGT 

(17 weken) te Amersfoort en daarna ‘aan 

de bak’ ergens op een LO&Sportgroep in 

onze organisatie. Wij wensen deze groep 

veel succes op de KMS en het verdere 

verloop van hun loopbaan binnen Defen-

sie. 

 

Deze unieke tweejarige samenwerking 

met als resultaat een civiel erkend MBO4 

diploma is tot stand gekomen tussen het 

CLAS, de LO&Sportorganisatie KL en het 

Zadkine Rotterdam Hoogvliet. 
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Functieoverdracht KB Rotsklimmen WOH 

 Met de vakantie in het vooruitzicht heeft Ron 

Kaag op 21 juli de functie van “Kwaliteits-

bewaker Rotsklimmen WOH” overgenomen 

van Elnt Ton Wessel.  

 

Ron zal als oud kwaliteitsbewaker Rotskl/WOH en 

burger medewerker samen met Aooi Peter Crooy-

mans een aantal essentiële taken overnemen. Elnt 

Wessel zal op TTW basis als WOH-adviseur aan het 

werk gaan bij het OTC-Genie. 

 

We wensen Ron en Peter veel succes met hun 

werkzaamheden. 

Als professionals blijven we binnen de LO&Sportorganisatie continu op de hoogte van de laatste ont-

wikkelingen in ons vakgebied. Dit doen we onder andere door samen te werken met nationale en in-

ternationale kennisinstituten en bewegingsorganisaties. De afgelopen jaren hebben we zo intensief 

samengewerkt met de NSCA. 

 

De NSCA is wereldwijd dé toonaangevende organisatie als het gaat over trainen fysieke fitheid. De NSCA boek-

werken zijn inmiddels verankert in LO&Sport opleidingen en ook in de praktijk begint de MS&C inktvlek zich uit te 

spreiden. Daarnaast wordt er door het Platform MS&C momenteel hard gewerkt aan een ‘eigen’ Handboek MS&C. 

 

De positieve ontwikkelingen binnen onze Nederlandse LO&Sportorganisatie zijn bij de NSCA niet onopgemerkt 

gebleven. Sterker nog, onze Subject Matter Experts Strength (Mark Hendriks en Reno Lok) werden gevraagd om 

dit jaar een praktijksessie te verzorgen op het jaarlijkse NSCA Tactical congres in Las Vegas. 

 

Door de huidige COVID-19 

maatregelen in zowel de VS 

als Nederland hebben we 

deze sessie helaas moeten 

cancelen. De NSCA heeft al-

vast laten weten dat de uit-

nodiging voor 2021 gewoon 

blijft staan!  

 

Hopelijk kunnen Mark en Re-

no dan alsnog laten zien hoe 

zij in hun dagelijkse praktijk 

de wetenschap in praktijk 

brengen. 

 

Deelname NSCA congres uitgesteld 
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Nieuwe klas Doorstromers  

 

Zilveren medaille sgt1 René van Berlo 

Op de laatste dag van juli 2020 is de nieuwe klas 

Doorstromers samen gekomen bij de staf van de 

LO&Sportorganisatie KL te Amersfoort. 

 

Tijdens deze dag hebben zij met elkaar kennis gemaakt 

en met een interactieve sessie o.l.v. de kapitein Rik van 

Trigt zijn zij geïnformeerd over de komende tijd en na-

tuurlijk deze unieke kans om een echt goed civiel MBO4 

diploma te halen. Na deze bijeenkomst gaan zij voor 28 

augustus 2020 kennis maken met een Commandant 

LO&Sportgroep ergens binnen onze organisatie. Is dit 

gesprek naar wederzijdse tevredenheid dan start op 7 

september de opleiding en stage. 

 

Deze klas is via een INFOOP en 3 Niveaumetingsdagen tot stand gekomen. Ze gaan in twee jaar het diploma 

MBO4 Coördinator Sportinstructie Training en Coaching halen. Dit diploma is minimaal vereist om binnen de 

LO&Sportorganisatie KL te kunnen werken. In die 2 jaar gaan zij 1 dag per week naar het Zadkine te Rotterdam 

Hoogvliet voor klassikaal onderwijs. In de overige 4 dagen passen zij de opgedane kennis toe o.l.v. ervaren Prak-

tijkleermeesters in de echte praktijk bij een van de 16 LO&Sportgroepen. 

 

Deze unieke samenwerking tussen CLAS, de LO&Sportorganisatie KL en het Zadkine Rotterdam Hoogvliet gaat 

voor de 3de keer in successie van start. 

 

Wij wensen iedereen in dit samenwerkingsverband veel succes. 

 

Onder toeziend oog van de LO&Sportgroep EvN, de Korps adjudant van het 

KCT, de instructiegroep commando opleiding en enkele genodigden heeft 

sgt1 René van Berlo op 18 augustus de zilveren medaille ontvangen.  

 

Dit had hij eigenlijk al enkele maanden geleden mogen doen, maar COVID-19 strooide 

roet in het eten. Omdat René per 24 augustus begint als cursist op de KMA was dit 

nog de enige datum waarop we aandacht konden geven aan dit heugelijke feit. Na de 

ceremonie werd de BBQ aangestoken. 

 

Saillant detail is dat de ceremonie door alleen onderofficieren is uitgevoerd. In ver-

band met verlof van de regiocommandant en verlof opmaken in verband met FLO door 

C-LO&Sportgroep EvN waren er geen officieren aanwezig op dit “onderofficiersfeestje”. 

De beschikking werd voorgelezen door de stafadjudant, Jan Welling. 

 

Dit alles is gebeurd op een zeer unieke locatie, het opleidingskamp van de Nederland-

se commando’s, tentenkamp Bakhuys–Roozeboom. 
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Dienstvakdag LO&S dit jaar vervallen 

 

VTO onderofficier 2020 van start 

De 17e Dienstvakdag stond zoals gebruike-

lijk gepland om in Amersfoort op de Bern-

hardkazerne te worden gehouden, dit jaar op 

donderdag 17 september 2020. 

 

De Dienstvakdag LO&S is dit jaar echter vervallen, 

omdat de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden 

bij een saamhorigheidsactiviteit van deze omvang. 

 

C-LO&S en stafadjudant zullen op gepaste wijze 

aandacht besteden aan de herdenking van 

collega’s die ons in actieve dienst zijn ontvallen. 

Op 14 september is de kick-off geweest van de VTO instructeur LO&Sport. 

 

Aan de start staan 25 enthousiaste cursisten die de komende 18 weken onder leiding van de docenten LOSS de 

VTO zullen volgen. 

 

De groep bestaat uit een mooie mix van KLU en KL cursisten, doorstromers, burgersportinstructeurs en spijker-

broeken. 29 januari 2021 zullen de 2 vrouwen en 23 mannen hun diploma ontvangen met hopelijk een feestelijke 

afsluiting. 

 

Adjudant M Fekkes, cursusleider LOSS 
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DTCS platform 

 

Bronzen medaille Sgt1 Stef Driessen 

Afgelopen week heeft een fotograaf van het magazine “De Landmacht” foto’s gemaakt van het DTCS 

platform op de LO&Sportgroep GMK in Garderen.  

 

Deze foto’s worden gebruikt in het interview over het DTCS in de komende editie. Met medewerking 

van sgt Femke Brinkhorst, sgt Quincy Kersten en sgt Susan Dreijerink is er een prima fotoshoot ge-

maakt. 

 

Het DTCS draait inmiddels op een aantal LO&Sportgroepen. In de komende maanden wordt het DTCS op de ove-

rige LO&Sportgroepen van het CLAS geïnstalleerd. Tijdens deze periode werkt het DTCS nog op het commerciële 

platform van My Wellness van Technogym. Achter de schermen wordt er druk gewerkt om in 2021 de militaire 

versie van het platform te lanceren. 

Afgelopen woensdag 2 september heeft Sgt1 Stef 

Driessen de bronzen medaille ontvangen. 

 

Sgt1 Driessen werd buiten in het zonnetje gezet onder 

het toeziend oog van de LO&Sportgroep GMK, Majoor M. 

Ham, Adjudant J. Veenstra en enkele genodigden.  

 

Bijzonder aan het moment was dat de partner van Stef 

de medaille mocht opspelden i.v.m. de COVID-19 maat-

regelen.  

 

De uitreiking werd afgesloten met een receptie en een 

bbq op de LO&Sportgroep. 
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12,5 jaar JPK in Havelte 

 1april 2008 mocht ik gaan werken op de LO&Sportgroep JPK in Havelte. 

 

Dit na al heel veel jaren werkzaam bij defensie in andere sectoren. 

Aanpassen daar begon het mee. 

Vanuit een burger club weer werken tussen de militaire collega’s. 
 

Een team. 
 

Samen iets doen gericht op de “klant”. 

In de begin jaren best wel wennen. 

Nu terug kijkend op al best wel mooie jaren,  

ik heb ik zelf ook het gevoel goed te weten waar wij als organisatie voor staan  

wat onze rol daarin is en dat wij ( de burgers) zeker meetellen  

en van meer waarde zijn, gelukkig. 

 

Deze baan is dan ook de functie die ik het langs heb uitgeoefend, en met veel plezier. 

Het mooiste aan onze baan is de diversiteit! 

Zo veel verschillende activiteiten mogen doen. 

Dat is dan ook precies waarom dit werk leuk blijft. 

Mensen zeggen wel eens “ moet je niet eens wat anders gaan doen”? 
 

Nee! 
 

Alles om ons heen in continu in beweging , collega’s komen collega’s gaan . 

Commandanten wisselen van functie en elke keer hebben we weer een “nieuwe” werkgever. 

 

Werken met jonge mensen en veel vernieuwing houd je scherp en bij de les. 

Dankzij deze baan heb ik veel mensen mogen leren kennen ,  

en hou daar kennissen en soms ook vrienden aan over. 

 

Adjudanten die na hun FLO toch even de moeite nemen om op je verjaardag een appie te sturen ,  

dat is toch super.. 

 

Deze afgelopen 12,5 jaren zijn mooi geweest  

en ik ga er vanuit dat er nog veel mooie jaren mogen gaan komen. 

 

Ik wil iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb mogen bedanken,  

en tot we elkaar weer treffen! 

 

René Verkade 

Medewerker logistiek JPK 
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Interview Bas Wachtmeester 

Door Johnny Sanna 

Promo Veteranenwebsite:  

Bas Wachtmeester 

 

Zoals eerder gemeld op deze website 

zijn ‘we’ bezig met het ontwerpen van 

een Veteranenwebsite. (Bijna klaar, 

nog even geduld.) Om dit vooraf ruim 

onder de aandacht te brengen,  

publiceren we een aantal missie-

gerichte artikelen zoals Libanon. 

 

Als tweede artikel een interview door 

Johnny Sanna, assistent-webmaster 

van de Veteranenwebsite en nu ook 

gast-redacteur, met de meest uitge-

zonden collega van het dienstvak 

LO&Sport, Bas Wachtmeester. 
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Zoals eerder gemeld op deze website zijn ‘we’ bezig 

met het ontwerpen van een Veteranenwebsite. 

(Bijna klaar, nog even geduld.) Om dit vooraf ruim 

onder de aandacht te brengen, publiceren we een 

aantal missie-gerichte artikelen zoals Libanon. 

Als tweede artikel een interview door Johnny Sanna, 

assistent-webmaster van de Veteranenwebsite, met 

de meest uitgezonden collega van het dienstvak 

LO&Sport, Bas Wachtmeester. 

 

Je bent de meest onderscheiden veteraan van 

de LO&S. Wist je dat? 

 

Hiervan was ik niet op de hoogte, echter alleen mijn 

laatste uitzending is geweest in de fie van 

LO&Sportinstructeur. 

 

Ik ben vier maal op uitzending geweest 

 

Met welke missies? 

TFH01  2001  Dracevo – Macedonie 

SFOR13 2002  Bugojno – Bosnie 

SFIR 4   2004  As Samawah – Irak 

CJSD11  2017   Gao – Mali 

Zou je van elke uitzending een korte samenvat-

ting kunnen geven over hoe jij het beleefd hebt 

of wat jij daar gedaan hebt? 

 

De eerste uitzending die ik heb uitgevoerd, was in 

het kader van Task Force Harvest waarbij ik deel 

uitmaakte van het logistieke detachement dat toege-

voegd was aan de Battle Group (die voornamelijk 

bestond uit militairen van 11 InfBat GGJ). 

 

Aan het einde van 2002 ben ik uitgezonden geweest 

naar Bosnië. Voor de periode van de uitzending werd 

ik als manschap (Kpl) tijdelijk bevorderd tot Sgt. Ik 

maakte daar deel uit van het NSE (National Support 

Element). Daarbij was ik verantwoordelijk voor alle 

levensmiddelen (van gevechtsrantsoenen tot vers 

voedsel) voor alle Nederlandse militairen op de ver-

schillende bases in Bosnië. Tijdens deze uitzending 

ben ik in contact gekomen met de sportinstructeur 

die mij er op attendeerde dat er een Cios opleiding 

niv 4 voor doorstromers gestart ging worden (KL-

Cios in Arnhem). 

Aan het einde van 2003 brak ik mijn scheenbeen 

tijdens een voetbalwedstrijd. Intussen was ik ook 

gestart met het KL-CIOS, met als persoonlijk eind-

doel een functie als LO&Sport instructeur bij de KL. 

Dit was dus een behoorlijke tegenslag. Daarbij 

kwam nog dat mijn toenmalige ehd werd aangewe-

zen om in het kader van SFIR (Stabilisation Force 

Irak) logistieke ondersteuning te gaan leveren aan 

de Battle Group in 2004. Allemaal redenen voor mij 

om met een dubbele motivatie aan mijn fysieke her-

stel te werken. Na een periode van hard werken aan 

mijn revalidatie, de Cios opl en de missie gerichte 

oefeningen en opleidingen vertrok ik halverwege 

2004 naar Irak. 
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De Battle Group in mijn periode bestond voorname-

lijk uit militairen van 13 InfBat RSPB (Assen). Als 

noorderling hoorde ik dus veelvuldig een herkenbaar 

dialect in het uitzendgebied. 

 

Ik was tijdens deze uitzending gestationeerd op het 

grootste Nederlandse kamp in As Samawah van 

waaruit ik dagelijkse buiten de poort was om de an-

dere Nederlandse kampen in Al Khidr en Ar Rhumay-

tha met brandstof te bevoorraden. Brandstof die we 

ophaalden op de multinational airbase Talil bij Ame-

rikaanse bondgenoten Daarnaast was ik ook regel-

matig konvooi cdt logistiek. Samen met de konvooi 

cdt beveiliging (Battle Group) doorliep je het covo 

proces en coördineerde je logistiek met de beveili-

ging hiervan (wat wordt er gedaan bij vijandelijk 

contact op de verplaatsingsroute, wat zijn de beper-

kingen / mogelijkheden van militaire voertuigen, wat 

wordt er gedaan bij mogelijke hindernissen, COA’s, 

etc). En dat deze afstemming erg belangrijk is, heb 

ik ook werkelijk meegemaakt aangezien er tijdens 

de uitvoering van een konvooi een voertuig aange-

grepen werd door een IED (Improvised Explosive 

Device) en er een aantal gewonden waren. Het nut 

en belang van voorbereidende oefeningen, fysieke 

fitheid en militaire skills en drills werden mij daar 

nog eens benadrukt. 

 

De KL - CIOS opleiding volgde ik onder andere met 

onze collega Sgt1 Sanna (LO&Sportgroep Bad Rei-

chenhall). Tijdens de uitzending in Irak kwamen we 

elkaar ook tegen. Nu niet tijdens sportlessen in een 

leslokaal van het Cios in Arnhem, maar in het uit-

zendgebied. 

 

Nadat ik een stage periode binnen de LO&Sport-

groep LTK (begeleider Aooi Bergsma / Bd Kap Agter-

bos) met positief resultaat had afgerond, mocht ik in 

2006 mijn CIOS diploma in ontvangst nemen. De 

KMS en de VTO / FO Sgt LO&Sport volgden (weder-

om samen met de Sgt1 Sanna), waarna ik in 2007 

mocht starten als sportinstructeur op de LO&Sport-

groep JWF (Assen). 

 

Veel mensen waarmee ik gewerkt had tijdens mijn 

uitzending in Irak kwam ik opnieuw tegen wat 

meteen een bepaalde click gaf. 

 

Toen ik in 2017 werkzaam was op de Oranje Kazer-

ne te Schaarsbergen, werd mij de mogelijkheid ge-

boden om als LO&Sport instructeur op uitzending te 

gaan met militairen van 12 InfBat RvH, waar ik in 

NLD ook sportlessen voor verzorgde. Een uitzending 

naar Mali waarbij ik geplaatst zou gaan worden bij 

het ondersteunde element van de missie op Camp 

Castor Gao in Mali. Een missie waarbij ik werkzaam 

was als LO&Sport instructeur. Na 13 jaar eindelijk 

weer eens op uitzending vond ik ook weer een super 

mooie uitdaging. 



 

WWW.FITFORACTION.NL 

Pagina 59            Zandloper 

Vervolg Interview Bas Wachtmeester 

Welke uitzending zou je nog een x willen doen 

en waarom? Welke niet en waarom niet? 

 

Een trainingsmissie waarbij we buitenlandse militai-

ren opleiden en fysiek trainen. Je bent dan een be-

langrijk element voor je Nederlandse collega’s + 

hebt een direct zichtbare bijdrage aan vrede en vei-

ligheid in het desbetreffende land. 

 

Er is eigenlijk geen missie die ik niet zou willen 

doen, omdat ik vind dat je als militair sportinstruc-

teur overal een positieve bijdrage kan leveren. En ik 

ben militair en vind dan ook dat het mijn plicht is om 

dit te doen. Echter, mijn voorkeur gaat wel uit naar 

een uitzending waarbij de context mij aanspreekt. 

 

Wat is jou het meeste bij gebleven van al die 

maanden weg te zijn geweest? 

 

Naast de menselijke ellende die er op de verschillen-

de locaties heerste, is mij tijdens de verschillende 

missies de moed, toewijding, wilskracht en professi-

onaliteit van de vele collega’s waar ik samen mee 

heb mogen werken, bijgebleven. Daarbij hebben er 

ook een aantal het grootst mogelijke offer gebracht. 

Wanneer je hier mee in aanraking komt blijft je dit 

absoluut bij. Daarnaast heeft het mij ook een aantal 

vriendschappen voor het leven opgeleverd. 

 

Wat een hele positieve indruk heeft gemaakt op mij, 

is het weerzien van mijn gezin. Super om mijn vrien-

din met mijn destijds 1 ½ jr oude zoontje weer terug 

te zien op de vliegbasis Eindhoven na mijn laatste 

uitzending. 

De uitzendingen hebben mij o.a. inlevingsvermogen 

opgeleverd, waar ik tijdens mijn werk gebruik van 

kan maken. De werkzaamheden die verschillende 

militairen tijdens hun functie op uitzending uitvoeren 

kan ik snel plaatsen en vertalen naar mogelijke fy-

sieke / mentale opwerkprogramma’s. 

 

Heb je het gevoel dat je wat betekent hebt 

voor de mensen aldaar? Wat dan? 

 

Aangezien dit artikel bestemd is voor de 

LO&Sportorganisatie ga ik nu dan ook alleen in op 

mijn laatste uitzending naar Mali. Hierbij hebben we 

zeker iets betekend voor de mensen aldaar. We heb-

ben o.a. geld ingezameld door middel van een 24 

uurs spinning marathon. Met dit geld hebben we sa-

men met de medewerker van Buitenlandse Zaken 

een aantal scholen en goede doelen ondersteund. 

Daarnaast hebben we goederen naar scholen ge-

bracht die ze konden gaan gebruiken. Ook zijn er 

middelen gebracht naar mensen in de omgeving van 

het kamp die ze konden gebruiken (bijv. hout voor 

het maken van kozijnen etc.) Voetbal tenue’s heb ik 

gegeven aan de lokale schoonmaker die deze is 

gaan gebruiken voor het plaatselijke voetbal team, 

waar zijn zoontje in speelde. Dit is natuurlijk maar 

micro succes, echter die geven wel persoonlijke vol-

doening en waarde. 
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Nu Smi, gezinnetje en wat meer uitgeleefd. Zou 

je nog een x je hand opsteken voor een uitzen-

ding als de baas dat vraagt? Waarom wel/niet? 

 

Voor mij is het gezin heel erg belangrijk en ik kan dit 

werk alleen maar goed uitvoeren als zij hier achter 

staan en mij steunen. Dat is voor mij ook voorwaar-

delijk om weer op uitzending te gaan. Daarnaast heb 

ik niet alleen de verantwoordelijkheid voor mijn ge-

zin, maar ook binnen mijn werk als militair sportin-

structeur heb ik mijn verantwoordelijkheden. Deze 

zullen goed op elkaar afgestemd moeten worden. 

 

Hebben de uitzendingen jou veranderd en in 

welke opzichten? 

 

Elke uitzending verandert je enigszins. Welke uitzen-

ding dit ook is geweest. Iedere persoon heeft daar 

zijn eigen beleving bij. Voor de een is dit alleen de 

duur van de uitzending en voor de ander is dit het 

geweldsspectrum waar hij/zij mee te maken heeft 

gehad. 

 

Mij heeft het meer relativeringsvermogen gegeven. 

We hebben het hier in NLD echt niet slecht. We heb-

ben het op veel vlakken zelfs heel erg goed. In veel 

andere landen is dit veel minder, en is men al geluk-

kig met het minimum. 

En ook dat ik verschrikkelijk blij moet zijn dat mijn 

thuisfront mij steunt en mij het vertrouwen geeft 

waardoor ik mijn werk kan uitvoeren en je dit moet 

respecteren en dankbaar voor mag zijn. 

 

Wat maakt jou nou een veteraan? 

 

Het feit dat je namens Nederland een bijdrage hebt 

mogen leveren aan vrede en veiligheid ongeacht 

welke missie, welke locatie, welke functie. 

 

Welke tip zou je de jongere collega’s willen 

meegeven wat betreft uitzendingen en het zijn 

van een veteraan? 

 

 Wees je bewust van het feit wat jouw bijdrage 

als militair sportinstructeur kan zijn tijdens 

missies. En ben je daar dan toe in staat en 

ben je daar de juiste man/vrouw voor? 

 Je kan bijvoorbeeld voor ontspanning zorgen 

voor militairen die onder primitieve omstan-

digheden, hoog geweldsspectrum en veel 

stress hun werk hebben uitgevoerd; 

 Je kan bijvoorbeeld mensen helpen na een 

extreme situatie (bijv het verlies van een col-

lega, verwerking van situaties) door het mid-

del sport in te zetten; 

 Je kan bijvoorbeeld de uitzending plezieriger 

maken door events te organiseren 

 Je kan bijvoorbeeld waardevol zijn voor de 

lokale bevolking 

 Je kan bijvoorbeeld een goede fysieke opwer-

king naar de missie kan het verschil maken 

tussen leven en dood voor onze doelgroep 

 Zorg ervoor dat je thuisfront jou steunt en 

beide achter het besluit staat om op uitzen-

ding te gaan 

 Laat geld (uitzendtoelage) NOOIT de drijfveer 

zijn om op uitzending te gaan 

 Het maakt niet uit hoeveel uitzendingen je 

hebt gedaan. Respecteer je collega’s, want het 

aantal uitzendingen telt niet maar de kwaliteit 

van de geleverde arbeid aldaar en in welke 

context. 

 

Naschrift van de redactie: Ook Hein van der Made is 

vier keer uitgezonden, maar de keuze viel op Bas 

vanwege uitzending naar vier verschillende landen. 

En Hein stond vorige week al in een van de hoofdrol-

len in de serie ‘De appel valt niet ver van de 

LO&Sportboom’ en wilden we niet te veel lastig val-

len. 
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Arno en Koen Heg 

Door Wil Maaswinkel 

Judoka appels scoren goed voor de LO&S-boom 

 

In het vorige "de appel valt niet ver van de LO&Sportboom" was de judo en jiu jitsi sport 

prominent aanwezig. Zowel de vader van Hein van der Made als de zoon van Hein en Hein 

zelf zijn/waren judoka's. Koen Heg, de zoon (appel)  

van collega Arno Heg is een talentvolle judoka.  

 

Hij won in 2018 een gouden medaille bij de " Cadet European Cup (-18)" in Gyor.  

Hij won in 2019 brons bij de "Junior European Cup" in Malaga"  

en ook brons bij de "Junior European Cup (-21)" in Paks  

en was in zijn klasse junior (-73 kg, -21 jaar)  

Nederlands kampioen in 2019 en 2020! Dus dat maakt nieuwsgierig. 

 

Alle reden voor Wil Maaswinkel om (de boom Arno) en (de appel) Koen Heg  

in deze zesde aflevering te interviewen. 
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In het vorige "de appel valt niet ver van de 

LO&Sportboom" was de judo en jiu jitsi sport 

prominent aanwezig. Zowel de vader van Hein 

van der Made als de zoon van Hein en Hein zelf 

zijn/waren judoka's. Koen Heg, de zoon 

(appel) van collega Arno Heg is een talentvolle 

judoka. Hij won in 2018 een gouden medaille 

bij de " Cadet European Cup (-18)" in Gyor. Hij 

won in 2019 brons bij de "Junior European 

Cup" in Malaga" en ook brons bij de "Junior 

European Cup (-21)" in Paks en was in zijn 

klasse junior (-73 kg, -21 jaar) Nederlands 

kampioen in 2019 en 2020! Dus dat maakt 

nieuwsgierig. 

 

Alle reden om (de boom Arno) en (de appel) Koen 

Heg te interviewen. 

 

Arno, ik lees in je CV dat je in Ossendrecht in 

1993 als dienstplichtig sgt LO&Sportinstructeur 

begon. Dat je daarna ongeveer 10 jaar bij 

11LMB in Arnhem en 10 jaar op de 

LO&Sportschool in Amersfoort werkte, voordat je 

overstapte naar het Fieldlab 11LMB. Je bent be-

trokken geweest bij een aantal ontwikkelingen: 

o.a 2005 MZV opnieuw ingericht, 2006 moderni-

sering functieopleidingen, 2012 Systematiek 

LO&Sport verder vormgegeven, 2016 Periodise-

ringsraamwerk 11LMBL, 2017 oprichting Fit&Fris 

team, 2018 Symposium Vormen Trainen Lucht-

mobiel, enz. 

 

Als je terugkijkt, wat zijn dan voor de ontwikke-

ling van de LO&Sport en voor jou zelf belangrijke 

ontwikkelingen geweest? 

 

Elke dag, samen, een beetje beter is altijd mijn mot-

to geweest. Het is voor mij dan ook lastig te benoe-

men wat de belangrijkste persoonlijke ontwikkeling 

is geweest. Binnen de LO&Sportorganisatie heb ik 

met veel collega’s mogen samenwerken, soms direct 

en soms indirect. Als je vervolgens, met een growth 

mindset, 25 jaar met individuen en groepen mag 

werken dan kan het niet anders dan dat je een ont-

wikkeling doormaakt. 

Fred Jansen en Rik van Trigt met Arno Heg 

 

De LO&Sportorganisatie heeft een hoop belangrijke 

ontwikkelingen gekend. Daarbij heeft de 

LO&Sportorganisatie, impliciet, verschillende functio-

narissen voortgebracht die in een veel breder spec-

trum zowel binnen als buiten Defensie voor ontwik-

kelingen hebben gezorgd. Daar mag de 

LO&Sportorganisatie trots op zijn. De 

LO&Sportorganisatie is lerende en dat is misschien 

wel de belangrijkste structurele ontwikkeling. 

 

Arno, in 2015 ben je gestart bij Fieldlab 11LMB 

van TGTF. In de cultuur van de LO&Sport en 

11LMB ben je opgegroeid. Hoe heb je de over-

gang naar TGTF ervaren? Waar heb je de laatste 

vijf jaar het meeste plezier aan beleefd? 

 

Mijn passie zit aan de inhoudelijke kant van het vak-

gebied. Het mooie van TGTF is dat daar geen einde 

aan lijkt te komen. Tijdens mijn LO&Sport werkzame 

periode ben ik regelmatig tegen glazen plafonds van 

vakverdieping aangelopen. Niet omdat wij de verdie-

ping niet wilden maken, maar omdat de eenheid ge-

noeg had aan twee of drie keer in de week 

“bewegen”. Niet alleen de eenheden hadden hier 

genoeg aan, ook voor de meetsystemen van de 

LO&Sportorganisatie was dit genoeg. De Brigadestaf 

van 11LMB heeft een systeem ontwikkeld dat niet 

alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van een-

heden inzichtelijk maakt. Kwaliteit die zich uitdrukt 

in zelfregie, belastbaarheid en voortzettingsvermo-

gen van groepen en individuen binnen hun taakbe-

lasting.  
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Binnen TGTF noemen we dit concept ‘Iedere Militair 

Inzetbaar’ en bij Luchtmobiel is dat vertaald naar 

‘Vormen Trainen Luchtmobiel’ (VTL). VTL kent 

slechts vier programma’s (FMOTP’s) binnen gereed-

stellen waarvan het initiële deel (AMOL/VAKOL) als 

het fundamentele socialisatietraject wordt gezien. 

Omdat we maar vier geperiodiseerde programma’s 

kennen, is leren van elkaar een stuk makkelijker 

geworden. In ieder programma is de commandant in 

de LEAD en worden de ondersteunende experts van 

TGTF, LO&Sport, Geestelijke verzorging, Personeels-

dienst, Bedrijfsmaatschappelijke werk, etc. in hun 

kracht gezet, waardoor we nu in staat zijn om com-

mandanten vanuit totaal coaching preventief te on-

dersteunen. Dit is een prachtig leerzaam proces 

waarbij ook helder wordt dat sommige organisatie-

systemen niet (meer) goed zijn afgestemd op de 

bedoeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arno, welke sporten beoefen/beoefende je zelf 

en wanneer kreeg je door dat ook Koen zijn 

mannetje staat in de sport, en wat is daarin van 

invloed geweest? 

 

Tot mijn 30e heb ik altijd gevoetbald, een prachtige 

tijd waarbij een hoge fysieke belastbaarheid nog 

vanzelfsprekend was. Daarna ben ik me functioneel 

gaan verdiepen in allerlei oefengebieden om als mid-

del in te kunnen zetten. Hierbij heb ik, met veel ple-

zier, een hoop geleerd van verschillende specialisten 

binnen de oefengebieden. 

William Frieling 

 

heel vroeg werd iedere speeltuin door zowel Koen 

(19), Dani (16) en Stan (16) als een trainingsmiddel 

of een wedstrijdomgeving gezien. Alle primaire ba-

sisbewegingen werden samen met de noodzakelijke 

grondmotorische eigenschappen impliciet op niveau 

gebracht. Koen had toen al, net zoals mijn andere 

twee zonen, een competitieve instelling en wilde 

nooit verliezen. Voetbal, wedstrijdzwemmen, hardlo-

pen (wedstrijden) en judo waren de sporten waar hij 

deze bewijsdrang kwijt kon.  

 

Uiteindelijk rond zijn 14e is hij zich gaan specialise-

ren in judo. Zijn breedmotorische ontwikkeling in 

combinatie met zijn conditie en mentaliteit zorgde 

ervoor dat Koen vaak op zeer creatieve wijze zijn 

tegenstander op de rug kreeg. Niets is motiverender 

dan succes maar kent zeker ook zijn valkuilen. 
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In de inleiding leest u dat Koen nationaal en interna-

tionaal succesvol is als judoka maar Koen treedt ook 

in de sporen van vader Arno. Hij doet het CIOS. 

 

Koen, ik lees dat je bij het CIOS Arnhem en CI-

OS Heerenveen opleidingen hebt gevolgd. Waar-

om op twee opleidingen? Waar wordt je voor 

opgeleid en wat is je toekomstdroom als het om 

werken gaat? 

 

Al vanaf dat ik me kan herinneren heb ik de ambitie 

ontwikkeld om in 2024 op de Olympische Spelen te 

staan en een medaille te winnen. Dit is mijn plan A. 

Pas als plan A niet realistisch blijkt te zijn ga ik over 

op plan B. Plan B is mijn carrière na het studeren en 

sporten. Natuurlijk is studeren belangrijk maar het 

komt niet op de eerste plaats. Door de dwingende 

topsportstructuur van de judobond werd ik vorig jaar 

genoodzaakt om op één van de vier RTC’s te gaan 

trainen. Dus moest ik van Arnhem naar Heerenveen 

verhuizen. Na slechts één (COVID-19) seizoen mag 

ik nu instromen op het NTC (Papendal) en kan/moet 

ik dus weer terug naar Arnhem. 

Koen Heg 

 

Koen, je traint/trainde niet alleen bij judoclub 

Bushi Arnhem maar ook bij het Regionaal Trai-

ningscentrum RTC Heerenveen en Nationaal 

Trainingscentrum NTC in Papendal. Kun je ver-

tellen wat die trainingen inhouden? Waarvan of 

van wie je het meest leert? Wat de verschillen 

en overeenkomsten zijn tussen die training loca-

ties? 

Mijn programma op het RTC bestaat uit dagelijks 

twee trainingen. De type trainingen variëren tussen 

uithoudingsvermogen, kracht, techniek en specifieke 

wedstrijdtraining. Op het NTC train ik voornamelijk 

specifieke wedstrijdtraining. Alle regio’s komen daar 

namelijk wekelijks samen dus er zijn sparringpart-

ners genoeg. Op het RTC train ik de andere genoem-

de accenten. Iedere judotrainer heeft zijn specialitei-

ten waardoor die weer iets toevoegt aan mijn ont-

wikkeling. 

 

Koen, je vader heeft ongetwijfeld invloed gehad 

op een aantal keuzes in je leven. Wat heeft hij je 

geleerd/afgeleerd? Hebben jullie (veel) samen 

gesport? Wanneer heb je voor het eerst van Ar-

no gewonnen? 

 

Mijn vader verandert altijd de spelregels waardoor ik 

maar niet van hem kan winnen. 

Mijn herstel trainingen doe ik vaak met Arno dat kan 

hij mij tenminste nog bijhouden  

 

De wetenschappelijke procesmatige benadering op 

ontwikkelen heb ik van hem meegekregen. Wedstrij-

den zien en gebruiken als onderdeel van het ontwik-

kelproces is iets wat ik bij weinig andere judoka’s 

herken. Wat ook erg opvalt, is dat op fysiologisch 

vlak de gemiddelde judotrainer niet echt een plan 

heeft. Samen met mijn vader maak ik altijd mijn 

fysiologische jaarperiodisering waarbij de ‘Central 

Governor’ theorie met ‘polarized training’ in grote 

mate de inrichting bepaald. 

 

Wil je meer weten over deze theorie? Luister dan 

naar deze podcast: Training sturing. 
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Integreren bij de vijand, integreren bij de eenheid 
 

Door Paul Lindeboom 

KLANTENBINDING 

 

Op de nevenstaande foto zie je niet slechts de militairen van 45 Painfbat. 

Precies in het middelpunt staat Leon van de Plas,  

toentertijd LO&Sportinstructeur op de Johannes Postkazerne.  

Leon was in een pilotproject als eenheidsinstructeur  

volledig geintegreerd in zijn trainingsgroep.  

In dit interview met Leon lees je zijn bevindingen. 
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Ik hield contact met de LO&Sportgroep door iets rui-

mer voor een les langs te komen of langer te blijven, 

aan te sluiten bij de werkbespreking en uiteraard 

voor tussentijdse terugkoppelingen langs te gaan. 

Ook deed het mij goed dat er vanuit de 

LO&Sportgroep ook wel eens iemand langs kwam. 

Laat ik er maar vanuit gaan dat dit geen controle 

was, maar interesse  

 

Vaker dan “normaal” ging ik mee naar oefeningen, 

activiteiten en ondersteuningen. Aangezien het na 

mijn plaatsing steeds drukker en drukker werd met 

ondersteuningen in het land, gebeurde dit ook regel-

matig. Later meer over de activiteiten die ik daar 

deed.  

 

Hoe vond je het persoonlijk, om niet meer in je 

vertrouwde omgeving en je eigen 

sportcollega’s te zitten en een andersoortige 

invulling van je functie te vervullen? 

 

Uiteraard was het begin wel even “spannend”. Aan-

gezien ik al een goede band had met de eenheid was 

er al snel een nieuwe vertrouwde omgeving. De pau-

zes waar je altijd met alle sportinstructeurs bij el-

kaar kwam, was er natuurlijk niet meer. Toch had ik 

genoeg aanspraak in de gangen, de PC’en houden 

natuurlijk ook wel van een praatje. 

 

Het was ook voor de compagnie wennen om een 

LO&Sportinstructeur de hele week in het gebouw te 

hebben. Mijn ervaring was dat iedereen er positief in 

stond en daarom had ik al snel een goed gevoel bij 

de plaatsing. 

Leon van de Plas is al weer eventjes geplaatst 

op zijn nieuwe functie als LO&Sportinstructeur 

op de Legerplaats Ermelo, maar in zijn vorige 

functie in Havelte maakte hij deel uit van een 

bijzonder project om als dedicated sportin-

structeur onderdeel uit te maken van ‘zijn’ 

eenheid 45 Painfbat. De redactie ondervroeg 

hem over deze ervaring. 

 

Leon, je bent aangesteld als fysieke en mentale 

trainer van de eenheid. Hoe ziet een gemiddel-

de week er (op hoofdlijnen) uit? 

 

De werktijden bleven hetzelfde als op de 

LO&Sportgroep. Op maandagochtend was altijd de 

compagniesloop. Voor het appèl van het 45e Painfbat 

RIOG liepen we dan vanuit het appèl van de 

LO&Sportgroep. Normaal gesproken stond ik dan 

achter de compagnie, nu stond ik er tussen. 

Naast de kantoren van de 4-hoek had ik mijn eigen 

kantoor in het compagniesgebouw. Later kreeg ik 

nog gezelschap van de admeur. Vanuit het kantoor 

deed ik de voorbereidingen op LO&S lessen, was ik 

bezig met het FMOTP en ontving ik zo nu en dan ie-

mand met een vraag. Ook sloot ik, daar waar kon en 

nodig, aan bij verschillende vergaderingen waar ik 

mijn bijdrage kon leveren als LO&S instructeur. 
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Je bent sgt sportinstructeur in je allereerste 

functietermijn. Vind je jezelf al ervaren genoeg 

om deze functie uit te voeren, die veel meer 

inhoudt dan slechts lesgeven? 

 

Ik was bewust van de taken en verantwoordelijkhe-

den die op mij af zouden komen. Ook van het feit 

dat ik nog niet veel dienstjaren heb. Echter, ik vond 

wel dat ik over de juiste competenties en drive be-

schikte. Ook ben ik blij dat ik dit vertrouwen van het 

MT kreeg. Uiteraard heb ik dingen uit moeten probe-

ren en heb ik nog veel extra geleerd op het gebied 

van communiceren, plannen & organiseren, flexibel 

zijn en ook beïnvloeden. Maar vooral over hoe de 

compagnie van binnen tewerk gaat, wat daar alle-

maal bij komt kijken en dit ook op verschillende 

vlakken heb mogen ervaren. 

 

In de jaren 95 tot 2000 hebben Wiliam Frieling 

en Klaas de Jong dit project ook opgestart. Uit-

eindelijk met een negatieve uitkomst. Het 

bleek dat de sportinstructeur in de praktijk 

70% van zijn tijd besteedde aan HID zaken zo-

als munitie rijden, 

geblesseerden bezig-

houden en overige 

taken. Hoe zijn jouw 

persoonlijke ervarin-

gen op dit gebied? 

 

Dit heb ik zeker niet 

ervaren. De taken en 

verantwoordelijkheden 

waren wel meer dan op 

de LO&Sportgroep. Ik 

heb welgeteld 1 keer 

geholpen met het uitla-

den van KL1, dat was 

toen ik zelf mee deed 

tijdens een OVG oefe-

ning en graag wilde 

eten. Verder ben ik 

vooral druk geweest 

met ‘ sportzaken ‘. De 

aantal andere nieuwe 

taken waren bijvoor-

beeld: 

Wat zijn (grof geschat) de tussentijdse resulta-

ten? Gaan er meer militairen bewegen, zijn ze 

beter getraind, enz. 

 

Over de gehele periode gezien heeft de pilot niet alle 

resultaten gekregen die ik had verwacht en gehoopt. 

Echter de 4-hoek van de compagnie, en zeker ik 

zelf, kijken er nog steeds positief op terug. 

In het begin kon ik structurele verbetering in conti-

nuïteit aantonen. Ook werd er gewerkt met een dy-

namisch rooster en vond ik betere aansluiting bij de 

verschillende eenheden uit de compagnie. Maar ook 

bij individuen uit de compagnie. 

 

Zowel bij de LO&Sportgroep als bij de eenheid werd 

de werkdruk hoger tegen het einde van de pilot. De 

gevolgen waren dat de meeste veranderingen weer 

terug vielen in het “oude” werken. Het werken zon-

der LO&Sportinstructeur en met vele andere werk-

zaamheden die prioriteit kregen. Uiteindelijk heeft C-

LO&Sportgroep JPK besloten om de pilot iets eerder 

te stoppen. We hadden genoeg informatie voor een 

adviesrapport. 
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 Het voorbereiden en begeleiden van sportmomenten op oefening, zowel training als ontspanning; 

 

 Het ondersteunen bij een WOH activiteit bij FC Groningen; 

 

 Het ondersteunen met een sportactiviteit tijdens een static show voor het werven van collega’s; 

 

 Het voorbereiden en uitvoeren van een alternatieve FIT; 

 

 Het voorbereiden en uitvoeren van DetCo taak tijdens de Nijmeegse Vierdaagse; 

 

 Het (onbewust) beïnvloeden van verschillende militairen door in gesprek te gaan over sport, 

 voeding en lifestyle. 

 

Tot slot 

 

Ik kijk terug op een plezierige, dynamische en leerzame periode. Een plaatsing binnen de compagnie was een 

unieke kans om te zien welke meerwaarde het had ten opzichte van het reguliere functioneren op de Lichamelij-

ke Oefening & Sportgroep (LO&Sportgroep). Ik ben de collega’s van de LO&Sportgroep dan ook dankbaar voor 

deze kans. Ik wil de ‘Bravo Leeuwen Compagnie’ bedanken voor de gastvrijheid en openheid waarmee ik ontvan-

gen ben. En uiteraard leuk dat er vanuit de redactie al vroeg in het traject interesse was voor een interview. 
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Door Paul Lindeboom 

 

 

DE VETERANENWEBSITE IS LIVE (AND KICKING) 

 

De foto die je bij dit korte nieuwsbericht ziet staan,  

is een van de hersenspinsels die uiteindelijk de finish niet gehaald heeft.  

De oprichting van een website doorloopt meerdere stadia,  

heeft meerdere valkuilen en doorstaat vele tegenslagen.  

Een van de redenen waardoor grote ICT-projecten drie keer zo veel kosten  

en twee keer zo lang duren als geraamd.  

 

De nieuwe Veteranenwebsite van de LO&Sport ziet echter  

wel precies op tijd het levenslicht.  

 

Voordat je die kan bekijken, moet je toch eerst hier  

even lezen hoe onze website ontstaan is. 
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ONTSTAAN VAN DE VETERANENWEBSITE 
 

Sommige ideeën komen op maar vervliegen ook al weer snel. Sommige ideeën komen op en schieten 

direct wortel. Andere ideeën komen op, blijven lang in het achterhoofd zitten en komen er dan pas 

uit. Zoals in het laatste geval ging het ook met de komst van de Veteranenwebsite. 

 

Aanzet tot een meerjarenproject 

 

Het begon in het brein van Fred Jansen, de voorganger van stafadjudant Jan Welling. Het was hem een doorn in 

het oog dat het Uitzendingenbord dat in de gang van gebouw Y hing – met daarop alle namen en jaartallen van 

uitgezonden collega’s – al niet meer klopte wanneer een nieuwe editie eindelijk afgeleverd en opgehangen werd. 

Een scherm aan de muur, touchable, zou een moderne oplossing bieden, een idee had hij al opgedaan in Den 

Haag bij een bezoek aan de Tweede Kamer. Onderzoek naar software die ondersteund wordt op een Windows 

laptop was een langdurige en vruchteloze zoektocht. 

 

Fries tweedehandsje 

 

Het begon beter te lopen met de komst van Jan Welling. Hij wist in zijn Friese provincie een tweede hands touch-

screen, kioskmodel, op kosten van het veteranenplatform op de kop te tikken. Het eerste idee om een clickable 

wereldkaart rechtstreeks op de computer te plaatsen, aan de hand van een panoramafoto van Drachten, ver-

dween later toch al gauw in de prullenbak want jammer dat de website dan slechts een keer per jaar op de 

Dienstvakdag bekeken wordt. Zichtbaar vanuit huis, dus internet, moest het worden. 

Helaas is Jan niet zo fotogeniek als dat hij daadkrachtig is…. 
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LIM-Burger 

 

In de tussentijd was Fred Timmermans al benaderd, 

want de panorama-website was gebouwd in html en 

het was bekend dat Fred, naast het programma Ex-

cel, zich daarin autodidactisch bekwaamd had. Een 

jaarcontract als burger was het logische gevolg. Met 

meerdere ideeën tot gevolg. 

 

En toen kwamen de tegenslagen. In 40 jaar dienst-

tijd was Fred zelden ziek. Als burgerambtenaar 

waarschijnlijk toch kwetsbaarder dan met de militai-

re status of zou het komen door het zesje in de leef-

tijd? Hoe dan ook, Fred lag eerst in het ziekenhuis 

met zware hernia-achtige klachten en later kreeg hij 

(net als vele andere Limburgers en Brabanders) bij-

na een nekslag van het Covid-19 virus. Door het 

woord Limburger krijg ik ineens een brainwave dat 

ik zelf ook een LIM-burger ben, Mijn functiebena-

ming is tenslotte Lokaal Informatie Manager (LIM) 

en sinds 1981 ben ik na mijn diensttijd in Havelte al 

burgerambtenaar. 

 

Johnny & Rene 

 

Met twee Limburgers aan het roer van de website 

gaat het dan vanaf maart 2020 toch ineens hard  

 

 

voorwaarts. Doordat vele collega’s weinig tot geen 

werk hebben, worden Johnny Sanna en Rene de Ja-

ger ‘aangesteld’ als content-leveranciers. Van elke 

missie zoeken zij in alle internethoeken naar bruik-

bare en waardevolle informatie en foto’s van de mis-

siegebieden. Fred is op de achtergrond aan het bou-

wen aan het definitieve ontwerp nadat we in Ermelo 

tijdens een meeting na weer schaven en hakken ein-

delijk het gewenste eureka hebben weten te slaken. 

 

Fotomateriaal 

 

Gelukkig had Johan Bouman in een eerder stadium 

al diverse veteranen benaderd om een mooie foto-

collage te maken voor in de Traditiekamer. Daar 

hebben we niet slechts de header van de website 

mee kunnen vullen, maar ook diverse missie-

pagina’s mee weten op te leuken. Lijkt ons tof om na 

een fiks aantal jaren nog eens terug te kunnen kij-

ken hoe een base er ook al weer uitzag, de toe-

gangspoort, markante gebouwen en fraaie omge-

ving. 

 

Omdat missies een hoge mate van privacy met zich 

meebrengen door hackersactiviteiten van Chinezen  
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en moslimextremisten, hebben we er voor gekozen 

om de missies op de veteranenwebsite te beveiligen. 

Via Jan Welling krijgt iedereen een loginaccount en 

wachtwoord toegezonden om de uitzendingen te 

kunnen bekijken. Alle foto’s zijn in de cloud van de 

OneDrive van mailbox fitforaction@hotmail.com on-

dergebracht en slechts benaderbaar vanaf de 

missiepagina’s. We hopen dat iedere veteraan nog 

meer foto’s (en in de toekomst misschien ook wel 

filmpjes) met ons wil delen om deze site tot een 

groot succes te laten uitgroeien. Dan is ons meerja-

renproject niet voor niets geweest! 

 

De Veteranenwebsite 

 

Na dit blaartrekkende verhaal wil je natuurlijk dol-

graag een blik werpen op de site. Het adres is sa-

mengesteld uit de volledige naam van de Veteranen 

Vereniging LOSport (vvlosport.nl). Vooralsnog is de 

stafadjudant leading, maar mogelijk wordt er in de 

nabije toekomst nog een functionaris belast met het 

actueel houden van de content. Misschien heb jij als 

veteraan wel interesse om hierin een bijdrage te le-

veren?? 

 

De veteranenwebsite is in ieder geval nu al rete-

actueel. In het begin van deze week werd Pieter van 

der Peet, die al gepakt en gezakt klaar stond om Jan 

Maree op te volgen op missie naar Irak, gevraagd 

om de missie UNDOF in Syrië te ondersteunen. 

Voordat hij vertrokken is, kun je op onze veteranen-

website over zijn missie al alle ins & outs lezen. 

 

P.S. Ik wil Fred Timmermans nog extra bedanken. 

Zijn formele contractdatum liep tot 01 juni 2020, 

maar door zijn fysieke tegenslagen had hij beloofd 

na deze datum door te gaan totdat de website ge-

reed was. Het zwaartepunt lag juist in de afgelopen 

4 maanden en loopt waarschijnlijk nog wel een 

weekje door. Een bijzondere burger, deze aimabele 

Limburger! 



 

Dames aan de top 
Door Léonie van Lamsweerde 
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MET STIP GESTEGEN NAAR DE HOOGSTE PLAATS 

 

In de topsport is het niet vanzelfsprekend dat  

na het einde van de actieve sportcarrière ook de top gehaald  

wordt in de aansluitende coaching of civiele carrière.  

Onze Esther (als allereerste)  

en Renate (voor een keertje tweede worden is niet erg) fiksten dat beide wel.  

Eerst als atleet de top gehaald in de militaire vijfkamp  

en in het afgelopen jaar als onderofficier  

Beiden de hoogst haalbare rang van adjudant gehaald.  

Reden te over om onze redacteur Léonie van Lamsweerde,  

en niet zonder toeval de eerste vrouwelijke officier,  

een interviewklusje toe te spelen.  

Waarvan het resultaat hier te bewonderen is. 
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Twee topdames van de LO&Sportorganisatie en 

tevens ook nog de eerste vrouwelijke adjudan-

ten binnen ons dienstvak. De één werkzaam 

binnen de LO&Sportorganisatie, de ander hier 

buiten. 

 

Een middag met Aooi Renate van der Hoek, 

vers startend als OTB Noord en Aooi Esther 

Wijffels die vorig jaar april al bevorderd is en 

nu werkzaam op de KMA bij het IB-peloton. 

Wat beweegt hun, wat is hun stip aan de hori-

zon, welke tips kunnen zij geven? Lees hieron-

der een mooi verslag in deze gekke Covid19 

tijd.  

 

Je bent nu AOOI, was dit je stip op de horizon? 

 

Renate: “Nee, eigenlijk niet. Niet bewust ieder geval, 

toen ik binnenkwam als sergeant ben ik eigenlijk er 

doorheen gerold. Gaande weg heb ik geleerd en me-

zelf ontwikkeld waardoor er nieuwe mogelijkheden 

zijn gekomen. Daarnaast heb ik ze ook zelf gecre-

eerd”. 

Esther: “Voor mij wel, ten minste toen ik in dienst 

kwam (1989) was het voorbestemd. Er werd toen 

gezegd “u gaat met 55 de dienst verlaten als adju-

dant”, dat was nu eenmaal je weg als onderofficier. 

Gaandeweg veel ontwikkelingen met veel reorgani-

saties waardoor het moeilijker werd en je langer in 

dienst moet blijven. De plaatsen waren beperkt en 

de piramide was debet. Uiteindelijk kom je op een 

punt in je eigen loopbaan en dan vraag je jezelf af 

“wat wil ik nog”? Nog negen jaar planner blijven of 

mijn werkveld verruimen voor bevordering. AOOI 

was het doel, maar een leuk functie zoeken stond 

bovenaan het lijstje. Die is voor mij op mijn pad bui-

ten de LO&Sportorganisatie gekomen. Ik zou bij-

voorbeeld niet voor een minder leuke AOOI functie 

de LO&Sportorganisatie hebben verlaten”. 
 

 

Renate, Hoe kom je op een OTB stoel? 

 

“Gesolliciteerd, veel voorbereidingen gedaan met 

hulp van mijn mentor AOOI Machielse. Na een goed 

gesprek met een collega werd ik meer bewust van 

de stoel als OTB. Zelf veel over nagedacht, kan ik 

dit, wil ik dit, etc. Ik heb ook met veel collega’s con-

tact gehad, wat is mooi aan de functie en wat is de 

uitdaging, maar ook wat zijn de minder briljante fa-

cetten? Vervolgens bekeken wat het traject is om 

het te worden, het is zeker niet aan komen waaien. 
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Voor mij is het een mooie carrièrestap, waarbij ik 

veel kan leren en mijzelf verder kan ontwikkelen”. 

 

Esther hoe kom je op je functie bij het IBP? 

 

“Sollicitatie, in eerste instantie om je heen kijken 

dan komt er iets op je pad. De connectie met de 

LO&Sportorganisatie blijft bestaan in deze functie, 

dat vond ik wel belangrijk. Omdat de functie op de 

KMA is vond ik het ook fijn omdat het dichtbij de 

sportgroep is waar ik mijn vorige functie heb ge-

draaid. Ik heb natuurlijk wel getwijfeld, maar ik ben 

uiteindelijk voor eigen kansen gegaan. Als het niet 

gelukt was, was het ook prima geweest. Het was 

geen alles of niets poging”. 

 

Esther, je bent al enige tijd AOOI, wat kan je 

meegeven aan Renate? 

 

“Ik hoef Renate geen tip te geven, zij bereidt zich 

goed voor en heeft weloverwogen een keuze ge-

maakt. Zij gaat er volledig voor, daar ben ik van 

overtuigd. Het belangrijkste is dat je jezelf blijft. 

 

De stip op schouder maakt niet uit voor wat je doet, 

maar er komen wel wat meer verantwoordelijkheden 

bij kijken. Door de levenservaring en kennis opge-

daan in de afgelopen jaren is de ‘stip’ ook een be-

vestiging. Mensen kijken stiekem toch anders naar 

je, er is een bepaald verwachtingspatroon. Soms 

kritischer, maar je hebt ten slotte een voorbeeld-

functie”. 

Renate, merk jij al een verschil nu als AOOI ten 

opzichte van je vorige rang? 

“Ik ga mee met het antwoord van Esther, die stip op 

de schouder maakt echt niet uit. Het gaat uiteinde-

lijk om je eigen gedrag en handelen op de werk-

vloer”. 

 

Allebei aan de top gezeten in de Vijfkamp, hoe 

kijken jullie hierop terug? 

 

Renate: “Fantastische tijd, heel grote meerwaarde. 

Je word een ander mens, niet alleen fysiek maar ook 

mentaal word je sterker. Je maakt een hoop nieuwe 

contacten en er ontstaat een bijzondere sfeer. Ik 

heb daarom zeker nooit spijt gehad, ik zou het zo 

weer doen. 

 

Als ik iets kan meegeven aan nieuwen leden van het 

vijfkamp team dan heeft het te maken met belasting 

vs belastbaarheid. Ik kwam uit de topsport atletiek, 

de zevenkamp en ben daarna verder gegaan met de 

militaire vijfkamp, de vijfkamp deed ik naast mijn 

functie als militair sportinstructeur. Altijd mee met 

de eenheid en fysiek bewegen, die belasting bij el-

kaar geeft dat het nu niet altijd even meer soepel 

gaat qua bewegen”. 

 

Esther: “Ik heb het voor geen goud willen missen en 

zou het zo weer doen, ondanks de fysieke ongemak-

ken die ik nu ervaar. 

 

Wellicht had ik nu met de trainingen minder over 

gehouden dan toen. Ten minste dat hoop ik wel voor 

de vijfkampers nu. Het was inderdaad een zware 

belasting en een aanslag op het lichaam”. 

 

Allebei op missie geweest, hoe heb je dat erva-

ren? 

 

Renate: “Samen met Sgt1 Kim v Keulen op missie 

geweest naar Burundi, we hebben toen alles zelf ge-

daan qua regelen en voorbereidingen. Hierdoor heb 

ik heel veel geleerd van zowel de voorbereidingen, 

uitvoering met als het ‘toetje’ die de laatste week 

plaats vond in het buiten gebied (+/- 45 min rijden 

vanuit de hoofdstad Bujumbura).  We moesten een 

demonstratie geven tijdens de afsluiting van een 

lichting Burundese militairen die klaargestoomd wa-

ren voor de Missie AMISOM (AFRICA MISSION SO-
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MALIA). Daarnaast moesten we ook nog een speech 

geven aan de CDS van Burundi, personeel van de 

Amerikaanse en Nederlandse ambassade, met daar 

omheen 1000 Burundese mannelijke militairen opge-

steld (klaar gestoomd voor de missie AMISOM). Dat 

was toen erg spannend. Hoe we daar doorheen zijn 

gekomen, dat is wel echt een grote meerwaarde 

voor nu”. 

 

Esther: “Bosnië, CIDW en Afghanistan. Van alle drie 

neem je wat mee, vooral de laatste heeft veel indruk 

gemaakt. Dan zie je hoe goed wij het hier als vrou-

wen bij defensie hebben. Tijdens de uitzending ben 

ik tegen veel ‘gender’ zaken aangelopen en dan ben 

je blij dat je wieg als vrouw hier heeft gestaan. De 

kracht van de meiden daar om het te willen veran-

deren is wel echt bijzonder, ik heb daar veel respect 

en bewondering voor. Die dames hebben al het 1 en 

ander doorgemaakt. Zij ondernemen dingen met 

gevaar voor eigen leven, de familie weet het vaak 

niet eens, het zijn pioniers!”. 

Wat wil je bereiken op je huidige fie? 

 

Renate: “Ik zou het fijn vinden als ik de helpende 

hand kan zijn, ieder geval dat gevoel mag bereiken 

bij mijn collega’s. Het behoort bij mijn functie en dat 

betekend acceptatie in de functie.  

 

Mensen tot dienst kunnen zijn. Ik heb niet alle wijs-

heid maar ik kan wel verbinden. Ik wil dan ook SA 

(Situation Awareness) van de omgeving, wat er 

leeft. En daardoor meedenken en misschien een 

brug leggen”. 

 

Esther: “Ik wil graag van meerwaarde zijn voor de 

cadetten in het IBP irt hun herstel en competentie-

ontwikkeling. De cadetten staan bij mij centraal, ik 

ben er voor de randvoorwaarden zodat zij snel met 

hun opleiding verder kunnen, ze moeten altijd bij mij 

aan kunnen aankloppen”. 

 

Vrouw binnen de LO&Sportorganisatie blijven 

toch een minderheid? Hoe heb je dit ervaren in 

de jaren? 

 

Renate: “De wereld 25 jaar geleden stak anders in 

elkaar dan vandaag de dag, ik heb toch wel gekke 

dingen meegemaakt. Dat heeft waarschijnlijk te ma-

ken dat men moet wennen aan vrouwen in bepaalde 

posities. Het vergt van beide partijen energie: de 

een moet wennen en de ander dient begrip te heb-

ben voor het feit dat men er ook aan moet wennen. 

Met geduld en standvastigheid kom je een heel 

eind”! 

 

Esther: “Ik was in mijn beginjaren de enige vrouw in 

de sportgroep. En werd zeer kritisch bekeken in die 

macho wereld, binnen maar ook buiten de sportor-

ganisatie. De vrouwelijke invloed werd meestal pas 

gewaardeerd als je weer was vertrokken naar een 

andere sportgroep en ze weer alleen met “kerels” 

onder elkaar waren.  

 

Er is een groot verschil met het starten van mijn 

loopbaan en hoe de vrouw nu binnen defensie nu 

binnenkomt. Vrouwen bij defensie hebben zich in-

middels wel bewezen en zijn geaccepteerd. Uit di-

verse onderzoeken blijkt dat diversiteit heel gezond 

is voor een bedrijf, dus zeker ook voor defensie”. 
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Hoe zijn jullie in eerste instantie bij de 

LO&Sportorganisatie gekomen? 

 

Renate: “Direct na het CIOS, was ik er ‘klaar mee’. 

Ik had een studieschuld omdat ik het CIOS zelf heb 

moeten betalen. Toen bedacht ik: Weet je wat, ik 

solliciteer bij de Marine, stap op een schip, vaar de 

wereld over (wilde heel graag reizen) en verdien ge-

lijktijdig geld om mijn studieschuld af te betalen. 

 

Echter bij een voorlichtingsronde, kwam ik een oude 

afgestompte Marinier tegen en die ging volledig uit 

zijn pan toen hij hoorde dat ik sportinstructeur wilde 

worden bij de Marine. Zijn letterlijke tekst was: 

“Sportinstructeurs bij de Marine zijn Mariniers en 

Mariniers dat zijn mannen!” Bedankt voor de info, 

hier ben ik niet zo heel erg welkom, ik ga even ver-

der zoeken 

 

Vervolgens ben ik naar de overkant van de straat 

gelopen naar de KL Banenwinkel om daar te horen 

dat de LO&S ORG gevuld was maar er was wel zicht 

op uitstroom van de dienstplichtige LO&S instruc-

teurs. Toen werd het de artillerie, 

 

Vanaf het moment van de AMO in 1995 te Oirschot, 

heb ik geprobeerd over te stappen. Echter mijn 

groepscommandant zei na twee weken, kappen me 

die ‘onzin’ dat gaat niet gebeuren. 

 

Vervolgens kwam ik in de FO bedienaars M-109, 

daar kwam ik de toenmalige overste Rommelse te-

gen. Hij heeft toen geprobeerd om mij LO&S instruc-

teur op de LBO (’t Harde) te maken i.v.m. tekort aan 

LO&S personeel. Niet gelukt. 

Geplaatst bij 11 AFDRA vanaf toen heb ik regelmatig 

contact gehad met de LO&S ORG, daarnaast was 

mijn toenmalige PC echt behulpzaam om mij bij de 

LO&S te krijgen. 

 

Vanuit 11 AFDRA werd ik naar de MEGA-festatie ge-

stuurd, waar ik Esther heb ontmoet en gesproken 

(even later kwam ik bij Esther in de militaire vijf-

kampploeg)”. 
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Esther:“Ik kwam in 1989 in dienst via de vader van 

een kamergenoot die bij de Luchtmacht werkte, 

maar de Luchtmacht had op dat moment geen vaca-

tures binnen de sport. Toen heb ik gesolliciteerd bij 

de Marine en de Landmacht. Dat werd dus Land-

macht! Eerst voor een BOT contract (Beroeps Onbe-

paalde Tijd), maar tijdens bij de sollicitatie werd het 

een KCV (Kort Contract Vrouwen) men wilde niet 

riskeren dat een vrouw de opleiding tot sportinstruc-

teur niet haalt of te wel, ik moest me eerst maar 

eens bewijzen. Ik heb bij 64 dienstplichtigen jongens 

in de opleiding gezeten, ja het waren toen zeker an-

dere tijden. Uiteindelijk na 2,5 jaar weer solliciteren 

en toen kon ik door voor een BOT contract en begon 

ik samen met o.a. Anthony Scheepers, Ruud Lenfe-

rink, Oscar Prins en Raffi Salvi aan de KMS. 

 

Toevoeging 1: een kleine terugblik op de be-

vordering van Renate door sgt Sven Wicherson 

 

Afgelopen Donderdag 30 April 2020 werd Renate op 

proef gesteld of ze wel adjudant waardig was. 

 

De sport groep heeft voor haar een adjuvijfkamp 

georganiseerd. Zo werd ze op proef gesteld voor een 

veiligheid opdracht, juistheidwerpen, bewegings-

baan, punt 50 Schieten en Droogzwemmen. 

 

Tijdens elk onderdeel kon ze haar adjudant strepen 

verdienen. 

 

Na afloop hadden we op een gepaste afstand haar 

bevordering gedaan. Zo werd het GVT jasje over de 

stoel gedaan zodat de strepen gewisseld konden 

worden. Gevolgd door een ‘lange stok’ met bier over 

de strepen! 

 

Toevoeging 2: Bevordering Aooi Esther Wijffels 

 

Op donderdag 11 april 2019 is onder toeziend oog 

van de collega’s sectie LO&Sport KMA, haar nieuwe 

collega’s van het IBP KMA en overige genodigden 

onze gewaardeerde collega Esther Wijffels bevorderd 

in de rang van Adjudant. Twee ‘CLSK officieren’, te 

weten haar oud leidinggevende majoor Verstegen en 

haar nieuwe leidinggevende Kapitein Robbers, heb-

ben dit tafereel mogen voltrekken. Na een gezellig 

samenzijn in de koffiekamer nam de nieuwbakken 

Adjudant het woord en gaf ze o.a. aan het zeer pijn-

lijk te vinden dat ze onze LO&Sportorganisatie gaat 

verlaten, maar daarnaast ook met ontzettend veel 

motivatie aan de slag wil gaan bij het Individueel 

Begeleidingspeloton KMA. 



 

 

 

Srebrenica: heftige herinneringen 
 

Deze week kun je er in de media niet omheen.  

Van maandag- t/m woensdagavond (20:30 uur op NPO 2)  

elke avond een terugblik op de Val van Srebrenica.  

 

Want komende zaterdag 11 juli is het exact 25 jaar geleden  

dat de voor Nederland meest geruchtmakende VN-missie prominent in het nieuws was en zelfs de inleiding bleek 

te zijn voor de Val van kabinet Kok.  

 

In al die uitzendingen zal duidelijk worden dat het heel makkelijk veroordelen is als je er niet zelf bij was.  

Als je niet zelf de doodsangst van vluchtelingen in de ogen ziet.  

 

Als je eigen leven niet bedreigd wordt. Gebeurtenissen die je je hele leven niet meer vergeet.  

Jurjen Blokzijl, Marcel van der Meulen en Maurice Bijen waren er wél bij en vertellen hier hun herinneringen. 

Srebrenica, 25 jaar later 
Door Paul Lindeboom 
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11 juli 2020 is het 25 jaar geleden dat De Val 

van Srebrenica, ook wel het Bloedbad van Sre-

brenica, herdacht wordt. En deze hele week is 

deze historische missie hot in de media, zowel 

tv als kranten besteden hier veel aandacht aan. 

Deze historische gebeurtenis zou later (in 

2002, na het uitkomen van een rapport) zelfs 

tot de val van kabinet Kok en het aftreden van 

de Chef Defensie Staf generaal Van Baal leiden. 

Vele vinden het een dermate belangrijke ge-

beurtenis, dat het aandacht moet krijgen tij-

dens de geschiedenisles op scholen. Onze re-

dactie greep de herdenking ook aan en bena-

derde in eerste instantie Jurjen Blokzijl, die - 

tegen de verwachting in, want praten of schrij-

ven met ‘journalisten’ over Srebrenica ligt ge-

voelig bij vele Dutchbat-veteranen - direct po-

sitief reageerde. 

 

JURJEN BLOKZIJL 

 

“1995 Srebrenica, voor de één eeuwig geleden, voor 

de ander nog met dagelijkse invloed op het leven. 

Gelukkig hoor ik zelf niet tot die laatste categorie. 

Niet dat ik er niet meer naar terug kijk, iedere week 

is er wel een moment dat me spontaan weer doet 

herinneren aan de uitzending met Dutchbat III. Die 

momenten hou ik voor mezelf, ik koester ze. Het 

gaat over diverse zaken, maar vaak over een gevoel 

van ‘samen’. Met z’n allen voor een onuitvoerbare 

opdracht, zoals achteraf is gebleken. 

 

Gelukkig zat ik zelf niet in de enclave tijdens de ‘val 

van Srebrenica’, ik mocht even daarvoor met één 

van de laatste verlofkonvooien het uitzendgebied 

verlaten. In afwachting op clearance van de Serven 

om weer terug naar de enclave te gaan, zaten we 

met een grote groep Dutchbatters op het vliegveld 

van Zagreb. Dicht bij het hoofdkwartier van UNPRO-

FOR, waar Dutchbat deel van uit maakte. Daarom is 

mijn gevoel ook niet representatief voor het gros 

van de collega’s die wél de inval van de Serven in de 

enclave hebben ervaren. 

 

Deze situatie geeft een dubbel gevoel. Aan de ene 

kant zou je bij je eenheid willen zitten, maar ander-

zijds heb ik gelukkig de ellende niet mee hoeven 

maken. Daarom kijk ik terug op een uitzending 

waarbij vooral ‘het samen het beste er van maken 

met de middelen die telkens minder werden’ over-

heerste. Bevoorrading van de enclave werd nauwlet-

tend gecontroleerd door de Serven en lieten gedu-

rende de uitzendperiode telkens minder door van 

o.a. brandstof en voedsel. Aan alles was te merken 

dat de spanning gaandeweg verhoogd werd. 
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Herinneringen komen niet alleen spontaan. Via de 

media blijft het, nu nog steeds, binnenkomen. De 

nasleep van deze uitzending is ongekend, diverse 

commissies zijn er in het leven geroepen om maar 

aan te tonen wie er ´schuld´ heeft aan de dramati-

sche afloop waar duizenden jongens en mannen hun 

leven moesten laten. Een slangenkuil op hoog ni-

veau, het kabinet moest er om vallen. Een zwarte 

bladzijde in de historie van de Nederlandse geschie-

denis, opgenomen in de Canon van Nederland, dat 

wel. Een dubbel gevoel blijft, er kunnen nog zo veel 

rapporten geschreven worden of de mannen en 

vrouwen van Dutchbat meer hadden kunnen doen 

om de genocide te voorkomen, of dat er andere 

maatregelen hadden moeten worden genomen. Ik 

ben er van overtuigd dat bij het sterker tegenwerken 

van de Serven, de uitkomst hetzelfde zou zijn mét 

nog vele slachtoffers bij de moslimvrouwen, -

kinderen en het bataljon erbij. Hoe de publieke opi-

nie ook is, er blijft voor mijn gevoel een negatieve 

ondertoon bij mensen die er niet hebben gezeten. 

Dat is wrang voor degenen die er elke dag nog mee 

worstelen en hun hele leven overhoop hebben zien 

gaan. 

 

Heb ik er last van? Nee, gelukkig niet, het heeft een 

blijvende plek gekregen.” 

WIL MAASWINKEL 

 

N.a.v. de inzending van Jurjen neem ik contact 

op met mijn onvermoeibare redacteur uit Et-

ten-Leur, om te bezien of we aan Jurjen nog 

aanvullende vragen kunnen stellen. Wil heeft al 

eerder bewezen een vlijmscherp geheugen te 

bezitten en ook veel meer weet van militaire 

geschiedenis dan ik. 

 

 

“Ik was tijdens Dutchbat III commandant van de 

LO&Sportorganisatie en tijdens de val van Srebreni-

ca waren 3 van onze mensen geplaatst bij Dutchbat 

III. Jurjen Blokzijl, Marcel van der Meulen 

( LO&Sportorganisatie verlaten) en Maurice Bijen 

geplaatst als buschauffeur (zegt mijn geheugen). 

Jurjen en Maurice waren bij de val buiten de encla-

ve. Marcel zat er vol in toen de enclave werd aange-

vallen en heeft zich voortreffelijk en dapper gedra-

gen. Als ik het me goed herinner werd hij als voer-

tuigcommandant ingezet bij de poging oudere men-

sen te repatriëren uit gebied dat onder vuur lag. 

Beelden van die voertuigen kwamen op het nieuws. 

Vrachtwagens waar aan alle kanten mensen in pa-

niek aan hangen! Jurjen en Marcel zijn in en na Sre-

brenica "echte" buddies geworden. 

 

Toen de drie terug waren ben ik naar Assen gereden 

om mijn waardering over te brengen en persoonlijk 

wat van ze te horen. Ik herinner me dat samenzijn 

nog. Ze hadden een aantal foto's die allerlei (ook 

heftige) herinneringen opriepen terwijl de foto's mij 

niet veel vertelden, maar hen des te meer!  
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Ik herinner me ook dat ze nog blikken van het blik-

voedsel die ze daar aan het eind aten hadden. Ze 

stonden thuis in hun keuken! Als het eten een keer 

niet geslaagd was keken ze er even naar! 

 

Ik heb die dag ook kort gesproken met collega over-

ste Karremans die later nog veel over zich heen 

heeft gekregen. Men zocht "zondebokken"! Hij was 

lovend over de LO&Sportmensen die hij onder bevel 

had gehad. 

 

Ik hoop dat ik je met deze herinneringen wat verder 

heb geholpen. Zou zeker alle mensen (op de vetera-

nen website) noemen die daar gediend hebben. Als 

het mogelijk is ook Marcel en Maurice naar herinne-

ringen vragen.” 

 

MARCEL VAN DER MEULEN 

 

Vanwege het advies van Wil neem ik – ook al 

verwacht ik, door vele artikelen die ik in deze 

dagen lees, geen medewerking – contact op 

met de twee mannen die er als ooggetuigen 

direct bij betrokken waren. Van Marcel heb ik 

geen contactgegevens nadat hij LO&Sport ver-

liet, maar Facebook biedt uitkomst. Na mijn 

messenger-oproep reageert ook Marcel verras-

send positief. Hij blijkt overigens in Amersfoort 

werkzaam als oprichter van “Mannen van Staal 

coaching”, dat hij in 2008 oprichtte en zelfs 

wereldwijd opereert. 

 

1995 staat bij mij in het geheugen gegrift. Het is het 

jaar van mijn uitzending naar Srebrenica. Een perio-

de die veel invloed heeft gehad op mij als persoon 

en als militair. En of ik wil of niet, ik word er nog 

dagelijks aan herinnerd. De media heeft het nooit 

losgelaten. De vele onderzoeken, journalisten, 

schrijvers, mensen die denken een mening en opinie 

te moeten geven, tv programma makers en weet ik 

veel wie hebben regelmatig aan de deur geklopt 

voor mijn verhaal. Mondjesmaat heb ik mijn mede-

werking verleend. De verhoren van het OM op ver-

denking van moord en andere misdaden, direct na 

terugkeer van de uitzending, hebben mij erg terug-

houdend gemaakt naar de media. Slechts enkelen in 

mijn directe omgeving heb ik verteld over mijn erva-

ringen en gevoelens. 

 

Het verwerken van de uitzending heeft wel een paar 

maanden geduurd en ben de directe collegae van 

toen dankbaar voor de ruimte die ze lieten om mij 

mijzelf te laten zijn. 

 

Ik kijk niet negatief terug op de uitzending. De ka-

meraadschap en verbondenheid met vele is diep en 

we hebben ook mooie dingen meegemaakt met el-

kaar. Voetpatrouilles door het schitterende land-

schap, mooie sportdagen en andere evenementen 

hebben plaatsgevonden. Voetballen tegen de lokale 

bevolking met weet ik hoeveel toeschouwers! De 

wijze waarop er materiaal de enclave binnen werd 

“gesmokkeld” was mooi. Wat waren we blij met een 

draagbare radio voor in de fitness!! En wat betonverf 

om de fitness aan te kleden. Tegenwoordig niet 

meer voor te stellen! 

 

De laatste periode van de uitzending was een inten-

se periode. Weinig slaap, zeer weinig eten en een 

behoorlijke mentale druk. Ik zou er een boek over 

kunnen schrijven. De ellende was zichtbaar, hoor-

baar en vooral tastbaar. Zo ziet oorlogvoeren er dus 

uit. Het beschieten van mensen, het doden van 

mensen en de manier waarop de mensheid met el-

kaar kan omgaan was niet te bevatten. Het leek wel 

een film. Het ophalen van de vluchtelingen uit Srebr-

enica stad was een rit die mijn netvlies niet meer 

gaat verlaten. De 5000 vluchtelingen bij ons op het 

kamp met de angst in hun ogen is onvergetelijk. Net 

als de penetrante geur in de hal waar alle vluchtelin-

gen verbleven ging door merg en been. De dagen 

dat ik met collega’s vast zat in een school in  
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Nova Kasaba hebben het langste en meeste invloed 

op mijn leven gehad. Achteraf heeft er wat daar alle-

maal is gebeurd de meeste en diepste indruk op me 

gemaakt. Wij hebben vanuit daar met “beperking 

van bewegingsvrijheid” de val van de enclave mee-

gemaakt. Eenmaal terug in de (inmiddels verlaten 

en lege) enclave verbaasde het me weer dat we 

warm water hadden, stroom en vers eten. Wat een 

luxe!! 

 

Voordat we het uitzendgebied konden verlaten is er 

een week geweest waar het vooral ging over het 

delen van ervaringen. Iedereen had hetzelfde mee-

gemaakt maar allemaal vanuit een eigen perspectief. 

Een belangrijke “debriefing-week”. Aansluitend de 

dagen in Zagreb brachten voor mij momenten dat ik 

voor het eerst bij mijn emoties kon. Ik had het nog 

goed onder controle. 

 

Het weerzien met familie en Jurjen na de landing op 

Soesterberg was erg intensief, maar ook zo gewoon. 

Live goes on….. 

 

Ik was blij voor Jurjen dat hij ergens anders zat tij-

dens de val. Ik gun niemand om dit soort ellende 

mee te maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat 

het voor hem erg dubbel was. Het heeft nooit voor 

ons in het samenwerken in de weg gezeten. 

 

Nu 25 jaar later kijk ik terug op een bijzondere peri-

ode waar ik onderdeel van was. Helaas zijn er tij-

dens onze aanwezigheid vele mensen gestorven. Ik 

weet echter ook dat er door onze aanwezigheid vele 

mensenlevens zijn gered! 

 

Dutchbat 3, voor altijd verbonden 

MAURICE BIJEN 

 

Maurice is niet zo van artikelen schrijven, maar 

wil over de historische missie toch ook wel met 

mij praten dus spreek ik persoonlijk op maan-

dagmiddag 06 juli in Schaarsbergen, waar hij 

na zijn staffunctie bij het Facilitair Bedrijf 

(samen met Sam Bakarbessy en Karel Wylen-

zek) al vele jaren werkzaam is als logistiek me-

dewerker. 

 

COKL moest mensen leveren voor Dutchbat3. Ik had 

een goeie missie gehad (Cambodja), ik was niet ge-

trouwd, had geen kinderen en vond het dus wel leuk 

om nog een keer op uitzending te gaan. 

Er was eerst iemand anders aangewezen maar die 

kon uiteindelijk niet. Ik heb mij aangemeld maar wel 

met de restrictie dat ik een leuke functie wilde heb-

ben. Voor de duidelijkheid, ik was op dat moment 

nog militair bij LO&Sport (pas burger geworden in 

’97 vanwege reorganisatie). Ik kon buschauffeur 

worden en heb toen mijn D-rijbewijs gehaald. Ik zou 

voor het verlofkonvooi rijden. (Heen en weer bren-

gen van militairen van en naar Zagreb/Potocari. En 

gelijktijdig postpakketten mee nemen.) 

 

In het begin was de sfeer goed. Het werd na een 

maand wel moeilijker om e.e.a. geregeld te krijgen. 

Het eten vanuit Busovača/Santici kwam steeds min-

der goed door en het eten werd slechter (minder 

groente en minder vers (meer diepvries). Brandstof 

idem. De kachel aandoen en ook het warm douchen 

’s avonds werd dus minder dus eerder naar bed om 

het in de slaapzak warmer te krijgen. Later zelfs een 

eigen douche gemaakt omdat er geen of minder 

warm water kwam. 
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Ik stond in de enclave met mijn tasje gereed om na 

4 maanden (in de eerste week van mei) met verlof 

te gaan, toen er ’s avonds bericht kwam dat het niet 

door ging omdat we van de Serven niet meer met 

het konvooi over hun grondgebied mochten rijden. 

Dit gebeurde wel een keer of 15, waardoor ik 7 

maanden continue in Potocari (een gehucht tegen 

Srebrenica-stad aan) gebleven ben. Waarvan de 

laatste 2,5 maand dus echt vast gezeten. 

 

Omdat ik mijn chauf-

feurswerk niet meer 

kon doen, kreeg ik 

Bevo-werkzaamhe-

den opgedragen. Het 

werd steeds grimmi-

ger. Je hoorde meer 

geluiden van be-

schietingen en je 

merkte dat de encla-

ve steeds meer ge-

knepen werd.  

 

Rond 01 juli ging het 

echt de verkeerde 

kant op. Het zieken-

huis in Srebrenica-

stad werd steeds 

voller. De mannen 

van Srebrenica pro-

beerden te vluchten, 

de bergen in. 

 

De Serven rukten 

onderwijl op naar het noorden richting Srebenica-

stad en kwamen de enclave in en merkte je dat de 

bevolking steeds banger werd. De niet-weerbaren 

(vrouwen , kinderen en oude van dagen) kwamen 

steeds meer richting Potocari met veel angst. 

Rondom op de compound zaten de vluchtelingen 

met angst en niet wetende wat er met hun ging ge-

beuren. 

 

11 juli viel de enclave en werden de vrouwen en kin-

deren daarna met bussen vervoerd naar Kladanj en 

in veiligheid gebracht. Wij zaten op en rond de com-

pound om alles zo goed als ging te begeleiden met 

het aantal Dutchbatters die er nog waren. 

 

Daarna, toen alle vluchtelingen weg waren, mochten 

wij weg. Ik met de Iveco bus met de laatste moslims 

(tolken) in konvooi richting Zagreb met wat snel bij 

elkaar geraapte persoonlijke spullen (andere zaken 

heb ik verbrand). Vandaar uit richting Soesterberg. 

Met het gevoel van opluchting dat het was afgelo-

pen. 

 

Niet wetende wat daarna nog allemaal los kwam.  



 

 

Ronald Dohmen, verloren zoon 

van de LO&Sportorganisatie 
Door Paul Lindeboom 
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Ronald Dohmen: veel geleerd op school 

 

Ronald Dohmen is een van die sportinstructeurs die op latere leef-

tijd nog steeds zelf alle fysieke trainingen en sportlessen geeft, en 

dat met veel overtuiging en enthousiasme doet. Die een veelzijdige 

sportcarrière achter de rug heeft (OL, Judo, Langlaufen, Fietsen, 

Klimmen) en in 2016 een verrassende overstap (vanuit zijn toertje 

buiten de deur bij DBBO) naar ROC Landstede maakte en van mili-

tair sportinstructeur naar burgerdocent promoveerde. Die beide 

functies gaat hij nu in 2020 weer uitoefenen. Lees hier een inter-

view met alweer een verloren zoon die terugkeert in het warme nest 
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Eindelijk! 
 

Hier is die dan, lang verwacht en eindelijk is hier mij 

verhaal. 

 

Het heeft ff geduurd en het is geen excuus maar de 

laatste dagen in het onderwijs zijn weer lekker ge-

vuld. 

 

De afronding van het schooljaar is altijd hectisch en 

zeker als je zelf na de zomervakantie(tje) niet meer 

terugkomt. 

 

Wie had dat ooit gedacht dat ik weer terug zou ko-

men binnen defensie, deels als burger en deels als 

(reserve)militair. 

 

Ik in ieder geval niet, maar ik had 5 jaar geleden 

ook nooit verwacht dat ik defensie zou verlaten. 

 

Ik was er helemaal niet mee bezig maar het kwam 

op mijn pad net als de terugkeer naar defensie. 

 

Sommige collega’s van DBBO noemen me dan ook 

Heintje Davids. 

 

Onderstaand heb ik je vragen zo goed mogelijk be-

antwoord. 

Ronald Dohmen is een van die sportinstruc-

teurs die op latere leeftijd nog steeds zelf alle 

fysieke trainingen en sportlessen geeft, en dat 

met veel overtuiging en enthousiasme doet. 

Die een veelzijdige sportcarrière achter de rug 

heeft (OL, Judo, Langlaufen, Fietsen, Klimmen) 

en in 2016 een verrassende overstap (vanuit 

zijn toertje buiten de deur bij DBBO) naar ROC 

Landstede maakte en van militair sportinstruc-

teur naar burgerdocent promoveerde. Die bei-

de functies gaat hij nu in 2020 weer uitoefe-

nen. Een interview met de verloren zoon die 

weer terugkeert in het warme nest. 

 

Ronald, je hebt bijna 5 jaar geleden de organi-

satie verlaten. In de tussentijd hebben we vele 

nieuwe collega’s gekregen die jou niet kennen. 

Wil jij jezelf voorstellen a.d.h.v. een drietal ei-

gen gekozen highlights? (Ik wil dus geen droge 

opsomming van plaatsingen, maar bijv. deelna-

me aan de Beklimming van de Martinitoren, en 

dat je daarvoor diverse klimopleidingen ge-

volgd hebt.) 

 

Dit is gelijk een moeilijke vraag want je vraagt een 

drietal highlights te benoemen over een periode van 

27 jaar. Ik heb in die geweldige tijd zoveel highlights 

mogen meemaken, het werken met heel veel ver-

schillende mensen in alle rangen en standen in net 

zoveel verschillende situaties. Het lesgeven in zo’n 

divers gebied van sport en begeleiding. Het organi-

seren van oefeningen all over the place, het organi-

seren van sportdagen van cie. niveaus tot de lande-

lijke sportdag van DGW&T (nu Directie Vastgoed 

Defensie (DVD ), sportevenementen zoals de Knob-

beltoer (helaas bestaat deze niet meer maar ik ben 

weer terug, dus wie weet ), het NMK Oriënteren, 

Wielrennen en ATB op de Vlasakkers, etc. 
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Toch pik ik er een drietal uit want dat is nu eenmaal 

je vraag. 

 

 Allereerst, omdat vele daaraan gelijk denken 

als ze mijn naam horen, is mijn deelname 

aan het militaire OriëntatieLoop team van 

Defensie. Ik vind het niet altijd even leuk 

dat mijn naam slechts daarmee geassocieerd 

wordt omdat ik veel meer heb gedaan, maar 

vooruit. 

 

Ik heb zo’n 10 jaar als deelnemer mogen 

meelopen in het militaire OL-team van De-

fensie en heb daar aardig wat wedstrijden 

gelopen in binnen- en buitenland, succesvol 

en minder succesvol. 

 

Al die tijd was Anne Heikoop de drijvende 

kracht achter het team als Chef d’Equipe. 

Wat een energie en kennis heeft die man. 

We maakten aardig wat kilometers tijdens 

centrale trainingen en opgedragen trainingen 

thuis. Het was de tijd van de LSD (Long Slow 

Distance en niet de andere variant), menig-

maal liep ik 150 kilometer in de week. 

 

Mijn eerste centrale training was in Meppen 

Duitsland, het was een 2-daagse training en 

’s avonds reden we terug naar Nederland om 

in Assen te overnachten (kosten besparend) 

en de 2e dag weer terug. 

 

Die eerste dag liep ik 25 orienterings kilome-

ters en o ja, we zijn klaar maar gaan nog ff 

de posten ophalen dus er kwamen nog zo’n 

5 kilometer pp bij. De volgende dag ui-

teraard weer hetzelfde. Ik heb toen ff ge-

dacht: waar ben ik aan begonnen? 

 

Maar ik heb vele jaren met plezier deelgeno-

men, veel mogen doen en mogen zien. 

Mijn beste resultaat heb ik in Turkije be-

haald. Het was bloedje heet tijdens de finale, 

zo’n 35 graden, en een prachtig landschap. 

Ik ben destijds als 30ste in de A-finale geëin-

digd wat op wereld niveau een zeer goede 

prestatie was. 

 

Teleurstellend was mijn WK in Nederland, ik 

had goed getraind en dacht in eigen land ff 

te kunnen pieken. Maar de OL sport kan af 

en toe lastig zijn, 1 post verkeerd aanlopen 

en daar gaat de rangschikking. Ik was totaal 

niet tevreden over het resultaat maar ook 

daar leer je van. 
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 Een ander Highlight gaat over het SMAT / 

SMRT oftewel de revalidatie trainingen die 

wij aanbieden vanuit de sportorganisatie. 

 

Waarom die keuze? Nu ik weer binnen de-

fensie rondloop, kom ik weer vele bekenden 

tegen en menigeen begint dan over het feit 

dat ik hen heb kunnen helpen in hun blessu-

re tijd. Hé Ronald, ben je weer terug? Ga je 

weer SMR draaien en gaan we weer zwem-

training krijgen, is een van de ontmoetingen. 

Zo kijk ik er zelf ook op terug. Wat een ge-

weldige functie was dat om te mogen uitvoe-

ren. Wat is er mooier dan mensen te kunnen 

begeleiden naar een doel wat soms voor hen 

ver weg ligt of soms ondenkbaar is? Ik heb 

vele voorbeelden maar 1 in het bijzonder. 

Een sgt die te horen krijgt dat door zijn ziek-

te zijn tijd bij defensie er op zit. 

 

Door onder andere de SMR trainingen is de-

ze vent er bovenop gekomen en later krijg ik 

een bericht via een collega dat hij in Afgha-

nistan op missie is. Hoe mooi kan het zijn. 

 

Ook heb ik aan het begin mogen staan van 

de herijking van het SMRT, helaas moest ik  

 

daarmee stoppen omdat ik de stap naar DB-

BO maakte. 

 

 Uiteraard kan in het rijtje niet de uitzending 

naar Afghanistan Kabul ontbreken. Ik liep op 

een mooie middag te shoppen met mijn 

dochter in Kampen, toen ik een telefoontje 

kreeg van Ton Neppelenbroek, mijn toenma-

lig commandant, dat ik uitgezonden zou 

worden. 

 

Dat is even slikken want ik was daar hele-

maal niet mee bezig en door een mooie goo-

chel truc stond ik ineens bovenaan de lijst 

van SM’s die op uitzending moet. Maar daar 

was ik snel overheen. 

 

Het bijzondere van de functie in Kabul was 

dat je “ Chief “ werd van een team PTI’s op 

Head Quarters van de NATO. Ik mocht een 

team van internationale sportinstructeurs 

aansturen om de lessen en begeleidingen in 

de Gym te verzorgen. 

 

Door het werken met verschillende nationali-

teiten ontstaan er wel bijzondere situaties. 

Het goed communiceren is me daar wel aan-
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geleerd. Ook moest ik een groep van 6 Af-

ghanen aansturen die de ondersteunde ta-

ken uitvoerde. Wat een prachtige kerels wa-

ren dat. Veel humor en altijd de positieve 

kant van het leven zien. 

 

Doordat ik op de base moest blijven kreeg ik 

het gevoel dat ik 6 maanden in een gevan-

genis leefde. Elke dag hetzelfde ritme: op-

staan, werken en eten tussen 4 muren op 

een plek van 800 bij 800 meter. 

 

Ik was dan ook blij dat ik af en toe als bijrij-

der mee reed om VIP’s naar een andere lo-

catie te brengen. Ook heb ik met een klein 

clubje buiten Kabul een bergtop beklommen, 

is wel wat anders om zonder route aandui-

dingen, met je uitrusting, een top van 3000 

meter te beklimmen dan in de Alpen. 

 

Zoals vele heeft het mij ook wel leren te re-

lativeren, waar maken we ons druk om. 

Helaas duurt zo’n relativeringsmomentje niet 

lang en val je eenmaal terug in Nederland 

weer in dezelfde valkuil. 

 

Toen je vertrok naar ROC Landstede had je 

flink wat jaren ervaring opgedaan. Wat waren 

de belangrijkste competenties waar je (in het 

begin) je voordeel mee hebt kunnen doen? Kun 

je daar ook een voorbeeld bij noemen? 

Iedereen die bij defensie werkt, of heeft gewerkt, 

weet dat je daar vele vaardigheden opdoet waar ze 

in de burgermaatschappij jaloers op zijn of verbaasd 

naar kijken. Ik denk wel dat mijn grootste ervaring 

de veelzijdigheid van ons werk is binnen m.n. de 

LO&Sportorganisatie. Ik heb het al eerder benoemd 

dat ik heel veel heb mogen doen op allerlei gebie-

den. 

 

Toen ik binnen het ROC kwam werken, werd ik aan-

gesteld omdat ik beveiligingslessen (mijn DBB tijd) 

kon geven, sportlessen en affiniteit had met de Ve-

Va. 

 

In het begin gaf ik binnen beide teams, beveiliging 

en VeVa, les en dat werd al snel een volledige FTE 

voor beveiliging. 

 

In het eerste jaar gaf ik al alle beveiligingslessen, 

theorie- / praktijk- en coachlessen, iets wat normaal 

een proces is van meerdere jaren. Al snel had ik 1 

coachklas en daar merkte ik dat die ervaring van 

begeleiden binnen defensie goed van pas kwam. 
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Ook de creativiteit die je moet hebben binnen de 

LO&Sport kwam goed van pas. De veelal statische 

theorie lessen werden al snel omgetoverd naar com-

bilessen theorie en praktijk. 

 

De sportlessen waren doorweven met beveiligings-

stof. Een looples buiten de schoollocatie bleek bij 

terugkomst een waarnemingsles te zijn. 

 

Daarna liepen de studenten elke looples met een 

notitieblokje op zak want je kon immers nooit we-

ten, toch? 

 

En uiteraard het werken in een team. Daar waar het 

binnen defensie gemeengoed is, kunnen ze daar el-

ders nog wel eens iets van leren. 

 

Gelukkig zat ik in een team van veelal oud-

uniformberoep gerichte collega’s. Ik heb de team-

geest van defensie dan ook niet hoeven te missen. 

Wat een super team hadden we daar, lachen gieren 

brullen en hard werken was ons motto. 

 

Nu je na 5 jaar weer gaat vertrekken naar het 

DBBO heb je in de schoolperiode mogelijk ook 

een aantal leermomenten gehad, waar je nu in 

je nieuwe functie voordeel mee kan behalen? 

Kun je die benoemen? 

 

Het meest waardevolle wat ik kan meenemen naar 

DBBO is toch wel mijn kennis op beveiligingsgebied. 

 

Binnen defensie kwam ik als sportspier bij DBBO en 

dat bleef ik dan ook. Je werd toch wel als de militair 

aangekeken en uiteraard had ik in het begin ook 

geen enkele kennis van het beveiligingsvak. 

Dit is nu wel anders, ik heb overal les in gegeven en 

veel opleidingen mogen volgen. 

 

Ik geef nu veel verschillende lessen van Proactief 

beveiligen, wat nu nog moet worden ontplooid bin-

nen DBBO, tot camera toezicht waar binnen DBBO 

weinig aandacht aan wordt besteed. 

 

Enkele taken die binnen DBBO intern worden opge-

lijnd, bijvoorbeeld gevaarsbeheersing en RTGB 

(aanhoudingen), heb ik nu met een civiel diploma 

kunnen borgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zat op ROC Landstede bij heel veel oud-

collega’s (zoals Eric Raterink, Ilona Roosien, 

Marloes Oldehinkel, Marcel Koersma en Dennis 

Streppel) waardoor er soms gekscherend ge-

sproken werd over LO&Sportgroep Kranen-

burg-Noord. Nu ga je naar LO&Sportgroep DB-

BO. Kun je vertellen met welke collega’s je 

gaat samenwerken, wat je gaat doen en hoe je 

bij DBBO terecht bent gekomen? 

 

Ik kom nu weer op een bijzondere “sportgroep“ te-

recht. 

 

Naast de IBT-trainers die vanuit de gelederen van 

DBBO komen ga ik ook samenwerken met Ferry van 

der Bend (LO&Sportorganisatie ) en Claudia van 

Kleeff onze Senior IBT trainer die haar sporen onder 

andere ook heeft verdiend binnen de 

LO&Sportorganisatie. 

 

Je merkt nu al dat wij met zijn drietjes er dezelfde 

kop op hebben staan en dat werkt af en toe heel 

prettig. 
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Ik kom nu in een team van 8 trainers, verdeeld over 

twee locaties nl. Havelte en Harskamp. 

 

Hier ga ik de IBT trainingen geven voor het perso-

neel van DBBO om hen current te krijgen voor hun 

taakuitvoering als beveiliger binnen defensie. 

 

Dit zijn de GWI lessen (recht- en wetkennis), AZV 

(aanhouding en zelfverdediging), vuurwapenlessen, 

EHBO, brandbestrijding, SGO (situatie gericht optre-

den, praktijkgerichte lessen). 

 

En nog veel meer. 

 

Mijn standplaats is Havelte en naast dat de beveili-

gers naar ons toe komen, gaan wij ook trainingen 

verzorgen op locatie. Dit is van Leeuwarden, naar de 

Marnewaard en tot aan Eibergen. 

 

Het gaat dus een afwisselende baan worden in een 

super gedreven team. 

 

Tenslotte: je komt gelukkig ook echt bij ons 

terug, als HI-LO&Sportinstructeur bij de NAT-

RES. Hoe is die aanstelling in zijn werk ge-

gaan? 

Omdat ik nog geen fulltime aanstelling heb binnen 

DBBO, moest ik op zoek naar een paar uur werk om 

het beleg op de boterham te kunnen betalen. Nu zou 

ik alleen de boterham kunnen betalen dus ik ging op 

zoek. 

 

Na een paar leuke en goede sollicitatie gesprekken 

bij verschillende bedrijven gehad te hebben, atten-

deerde Max Sibbald mij erop om eens bij de sportor-

ganisatie te gaan kijken. 

 

Helaas hadden zij geen werk voor mij maar werd 

door Jan Welling gekoppeld aan Pieter van der Peet 

en Geert Suijlen. 

 

Na o.a. het gesprek met Geert werd ik enthousiast 

voor de functie binnen de NATRES. De bevlogenheid 

waar hij mee vertelde sprak mij aan, omdat ik ook 

zo in de wedstrijd sta als ik iets begin. 

 

Uiteindelijk na een gesprek met Pieter en Geert na 

afloop van het NMK Volleybal, waar ik veel bekenden 

zag, heb ik de stap genomen de functie aan te ne-

men. 

 

Inmiddels heb ik al mogen samenwerken met Roland 
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Thijssen en Thomas Bervoets en dat voelde als van-

ouds. 

 

Heerlijk om in een team van sportinstructeurs te 

werken en wat een leuke enthousiaste doelgroep 

hebben we. Waar komen militairen nog met het 

fietsje vanuit Utrecht om ’s avonds in Amersfoort de 

DCP af te leggen, waarna ze je bedanken voor je 

inzet en op de fiets weer teruggaan. Dit is nog maar 

het begin maar ik weet nu al dat ik met veel plezier 

dit werk ga doen. 

 

Waarom heb je ervoor gekozen om als burger 

te herintreden en niet als militair? 

 

Deze vraag kwam tijdens ons fietstochtje nog ff 

voorbij waaien. 

 

Eigenlijk als je bovenstaand verhaal lees kom ik te-

rug als militair al is het in een de functie als reserve 

onderofficier. 

 

Het grootste gedeelte zal uiteraard zijn als burger 

binnen DBBO. 

 

Ik heb bewust gekozen voor deze functie binnen DB-

BO omdat ik door mijn periode op het ROC als do-

cent beveiliging wel interesse heb gekregen voor dit 

vak. 

 

Er is zoveel in te doen, zo veelzijdig en zoveel ont-

wikkeling in, dat ik het als een nieuwe uitdaging zie. 

 

Maar heel stiekem voel ik mij nog altijd militair. 

Toen ik net werkte bij het ROC moest ik wel ff wen-

nen als ik werd aangesproken door een student met 

meneer,…………. de eerste keer dacht ik………… me-

neer? Ik werk niet bij de Hema. Ik wilde bijna zeg-

gen………SM voor jou, kerel. 

 

Je kunt wel lezen dat ik blij ben dat ik weer terug 

ben op het nest. Soms vragen mensen of ik spijt heb 

dat ik destijds defensie en de sportorganisatie heb 

verlaten. 

 

NEE, absoluut niet. Ik heb heel veel nieuwe dingen 

mogen doen en leren. De tijd dat ik met studenten, 

jongeren, heb mogen werken heeft me veel kennis 

en inzichten opgeleverd. 

 

Het mogen meewerken aan de ontwikkeling van jon-

geren is geweldig. 

 

Doordat ik 5 jaar uit de vertrouwde organisatie ben 

gestapt, kom ik nu weer terug met een frisse blik 

waar ik hopelijk weer veel mee kan doen. 

 

Maar ik ben blij terug te zijn en ga met veel energie 

aan het werk. 
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Combathouding in relatie tot Airsoft 
Door Marcel van Panhuis en Hendrik Wibbelink 

Airsoft, schiet– en trainingsinstrument 2020 

 

"Voor ons als fysieke trainers/sportinstructeurs is  

Airsoft een ideaal middel om taakspecifiek te trainen.  

Militairen in de juiste houding laten schieten en verplaatsen is vooralsnog  

voornamelijk de taak van de onderofficier schietinstructeur.  

 

Hier zou de sportinstructeur een grotere rol in kunnen krijgen.  

Iemand goed laten verplaatsen en laten staan  

in diverse houdingen is onze core business."  

 

Interessante passage uit en ontwikkeling voor de LO&Sportorganisatie  

in het artikel van Marcel van Panhuis en Hendrik Wibbelink  

over de introductie van Airsoft wapens. 
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Onlangs kocht 12 Infanteriebataljon AASLT Re-

giment van Heutsz (RvH) een set Airsoft wa-

pens (HK416 en Glock) om te bezien in hoever-

re Airsoft kan bijdragen aan verhoging van de 

schietvaardigheid voor eenheden die speciale 

operaties moeten kunnen ondersteunen (SOF 

Support). Het gebruik van deze wapens staat 

nog in de kinderschoenen, maar blijkt nu al een 

waardevolle aanvulling. Zo is Airsoft is een ide-

aal middel om taakspecifiek te trainen, kan het 

middel vrijwel overal gebruikt worden en be-

perkt het gebruik zich dus niet tot nationaal 

schaarse middelen, zoals schietbanen en 

shoothouses. Daarnaast is Airsoft munitie altijd 

voorradig en kost het een fractie van de 

schaarse FX-munitie. 

 

 

 

Airsoft is een systeem dat al veel gebruikt wordt in 

de burgermaatschappij. Er worden inmiddels com-

plete campagnes gevoerd in verschillende terreinen. 

De regelgeving is een stuk flexibeler ten opzichte 

van FX of scherpe munitie. Mooie bijkomstigheid is 

dat de balletjes waarmee geschoten wordt biologisch 

afbreekbaar zijn.  

 

Airsoft wordt binnen defensie niet breed gebruikt. 

Mede daarom is er een demo georganiseerd waarbij 

personeel van Staf CLAS aanwezig was om de moge-

lijkheden van het systeem te bekijken en te evalue-

ren. 

 

Voor ons als fysieke trainers/sportinstructeurs is Air-

soft een ideaal middel om taakspecifiek te trainen. 

Militairen in de juiste houding laten schieten en ver-

plaatsen is vooralsnog voornamelijk de taak van de 

onderofficier schietinstructeur. Hier zou de sportin-

structeur een grotere rol in kunnen krijgen. Iemand 

goed laten verplaatsen en laten staan in diverse 

houdingen is onze core business.  

 

Wanneer Airsoft opgenomen wordt in het sportpro-

gramma kan de sportinstructeur in de les aandacht 

besteden aan schiethoudingen, zowel statisch als 

dynamisch, binnen in de sportzaal en buiten. Het 

resultaat is direct zichtbaar. (Nog) niet iedere een-

Combathouding in relatie tot Airsoft 
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heid vraagt om deze expertise van hun sportinstructeur. 12 Infbat AASLT loopt hierin voorop.  

 

Airsoft opnemen in het programma vraagt maatwerk van ons als LO&Sportorganisatie en dat lukt tot dusver bui-

tengewoon goed. Om zich de materie eigen te maken hebben een aantal sportinstructeurs van 12 Infbat AASLT 

o.a. de CQB (Close Quarter Battle) opleiding gevolgd. 

 

Terugkijkend hebben de medewerkers van Staf CLAS zich een goed beeld kunnen vormen van de eindeloze mo-

gelijkheden die het Airsoft systeem kan bieden en hoe het systeem ingebed van worden binnen de LO lessen. 
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Door Youri van Uden 

 

 

E-Sports, werving– en selectie instrument 2020 
 

Gamers passen volgens defensie in het profiel van een militair.  

"Ze zijn constant bezig met onder tijdsdruk beslissingen nemen."  

 

Het is niet de eerste keer dat het leger kijkt naar de gamewereld.  

Zo stonden ze vorig jaar met een stand op de DreamHack Rotterdam,  

een groot gametoernooi in Ahoy. 

 

In oktober is defensie daar weer aanwezig, maar dan met een echt wedstrijdteam, 

waarvoor onze LO&Sportinstructeur Youri van Uden (GSK, Ermelo) geselecteerd is.  

 

Youri introduceert ons hier in deze nieuwe tak van sport,  

die zich wereldwijd al in een grote populariteit mag verheugen. 
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Voor ons LO&Sporters bestaat een groot deel 

van onze dag uit sport. Naast het trainen van 

fysieke fitheid, begeleiden en instrueren wij 

ook anderen hierin. De drive om eigen grenzen 

en die van anderen te ontdekken en te verleg-

gen, is één van de mooiste dingen die er zijn. 

Sport is voor ons een deel van het leven ge-

worden. 

 

Naast dat wij (echte) sport kennen, hoor je sommige 

mensen ook wel zeggen: “de enige sport die ik ken 

is ‘transport’ “. Maar nu wordt er ruimte gemaakt 

voor een nieuwe versie hiervan. Namelijk E-sports 

(Electronic sports). Ook wel bekend als ‘gamen’. 

Een nieuwe digitale wereld die zich in dit technische 

tijdperk snel verspreid. 

 

Online op het internet een spelletje spelen tegen 

andere mensen via je computer, console of tegen-

woordig zelfs telefoon. De meeste mensen ontkomen 

er niet meer aan en doen er op hun eigen manier 

aan mee. Zo ook Defensie. 

Defensie is er achter gekomen dat E-sports steeds 

populairder worden en besloot aan deze nieuwe we-

reld deel te nemen. Zo hebben zij in de laatste 

maanden een traject opgestart om een eigen E-

sports team te gaan vormen voor een specifieke ga-

me, genaamd Counterstrike.  

 

Counterstrike is een tactische shooter waarbij er in 

teams van 5 tegen 5 gespeeld wordt. Het hoofddoel 

van Defensie is om meer naamsbekendheid te krij-

gen en tevens een verbetering binnen de werving en 

selectie. Dit wil Defensie behalen door aan groot-

schalige toernooien mee te doen en hierbij een goed 

resultaat neer te zetten. 

 

In het voortraject zijn er selectierondes geweest om 

de 10 beste spelers te selecteren. 

 

Deze selectierondes bestonden uit meerdere mo-

menten waarin alle deelnemers het tegen elkaar op-

namen in een strijd om er als 1 van de beste 10 uit 

te komen. En nu zit ik in het E-sports team van 

Counterstrike. 
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Momenteel zitten we in de opstartfase 

en is het team net geformeerd. We heb-

ben een eerste fotoshoot gehad en er 

gaan nog meer film/foto schietdagen 

komen. Tevens zullen wij in Oktober ons 

eerste grote toernooi spelen in Rotter-

dam, genaamd ‘Dreamhack’.  

 

Dit is een toernooi waarin verschillende 

games worden gespeeld, en wij als De-

fensie met Counterstrike zullen deelne-

men. Na dit toernooi zal ik een wed-

strijdverslag plaatsen met daarbij de 

resultaten en ervaringen. 

 

Gamen is naast mijn andere sporten ook een hobby. Om in een team uit te komen voor de baas leek mij een leu-

ke uitdaging en wellicht een mooie start van iets nieuws. 

 

Het is leuk om te horen dat anderen het ook meer gaan toejuichen. Ik ben van mening dat deze nieuwe tak van 

sport meer deel uit gaat maken van ons dagelijks leven, gezien de groei die het momenteel doormaakt. 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt door dit artikel, dan kun je ons binnenkort vinden op verschillende social 

media. Vooralsnog zijn wij gedurende onze trainingen te vinden op Twitch (zie link hieronder), en later op andere 

platformen als Youtube en Facebook. 

 

https://www.twitch.tv/esportsdefensie 
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Door Paul Lindeboom 

De redactie van de Veteranenwebsite kwam in contact met Hyk Berg, een van onze vele oud-

sportinstructeurs die onze organisatie niet uit het oog en het hart verloren zijn. Hyk is een promotor 

van het evenement Free to Run, waarmee je de B&B Zomerrust van Rob Zomer in Srebrenica kan on-

dersteunen. 

 

Van dienstplichtig naar BBT sportinstructeur 

 

Hyk (roepnaam Hyco) is van lichting 91-11 en destijds opgekomen als dienstplichtig militair op het Oclo in Os-

sendrecht. Na zijn AMO op het Oclo heeft hij er voor gekozen naar LPL Seedorf te gaan, want helaas ging collega 

Wolfhart al naar het KCT. “Ik heb in Seedorf mooie jaren mogen beleven met geweldige collega’s als Wil Maas-

winkel, Henk Stuut, John Labes, Ronald Hagénus en mijn laatste commandant en tevens buddy tijdens mijn uit-

zending Johan Groen. Collega’s als Arno Budel, Albert Rietman, Jan Haak, Peter Janssen, Roel Cuppen maar ook 

de samenwerking met vele andere en in specifieke opleidingen zoals de instructeurs groep van de opleiding on-

gewapend gevecht en de destijds zeer specifieke klimopleiding met William Frieling, om maar een paar voorbeel-

den te noemen. Buiten de specialisaties en samenwerking met eenheden, vaak ook Internationaal, waren er in 

Seedorf legio mogelijkheden. Bij ondersteuning tijdens oefeningen in het buitenland werd daar vaak een beroep 

gedaan op LPL Seedorf. Ik heb zodoende veel gezien en geleerd. Hetgeen me tijdens mijn uitzending met de A-

Cie van het 42ste (UNPROFOR, red.) en de verandering van de taken met de val van de enclave goed van pas 

kwam. Na enkele contractverlengingen koos ik er bewust voor na mijn uitzending eind 1996 de dienst te verla-

ten. 
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25 jaar later 

 

Op 4 juli jl. ben ik afgereisd naar Bosnië-

Herzegovina om exact 25 jaar na dato weder-

om daar te zijn. Een van de doelen van die 

reis was een bezoek te brengen aan onze 

voormalige OP Tango2 waar Jeffrey Broere op 

29 maart 1995, vlak voor onze komst, op tra-

gische wijze om het leven kwam. Zo ook heb 

ik tijdens mijn verblijf op 8 juli met een zeer 

besloten groepje, waaronder de Nederlandse 

Ambassadeur in Bosnië-Herzegovina Dhr. 

Vos, de vice Ambassadeur Mw. Noor en Rob 

Zomer het door Rob gemaakte monument 

voor Raviv van Rensen onthuld en hebben we 

een eregroet gebracht aan hem.” 

 

Project Zomerrust 

 

Rob Zomer was soldaat van Dutchbat III in de 

vredesmacht naar Bosnië in 1995. Toen de 

enclave rond 11 juli 1995 viel, zag Zomer dui-

zenden vluchtelingen die aan hun lot werden 

overgelaten. In 2008 besloot hij naar Srebre-

nica te verhuizen. Hij bouwt daar aan 

‘Zomerrust”, een bed & breakfast voor vete-

ranen die rust proberen te vinden met het 

verleden wat hen altijd bij zal blijven. 

 

Free to Run 

 

Op de website Free to Run kun je je aanmel-

den voor deelname aan dit virtuele evene-

ment. Ren, wandel of fiets! 

 

Schrijf je in tussen 15 juli 2020 en 20 sep-

tember 2020 in en ontvang een uniek sport-

shirt en steun het project ‘Zomerrust’ in Sre-

brenica. 

 

Kies je eigen route en afstand, maak een foto 

van jezelf in het unieke sportshirt op de loca-

tie die voor jou symbool staat voor VRIJHEID, 

stuur je foto met je motivatie voor 8 oktober 

2020 in en maak kans op een mooie prijs. 

 

Laat zien dat vrijheidvoor jou belangrijk is 
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Sirenen van het hoge noorden 
Door Paul Lindeboom 

Sirenen van de hoge noorden 
 

In de oudste Griekse mythologie waren er 2 sirenen,  

die met hun gezang mannelijke toehoorders verleidden  

en daarmee zorgden voor hun ondergang.  

 

In de 21e eeuw zijn er in Friesland en Drenthe  

twee vrouwelijke ambulancechauffeurs die met gillende sirenen  

juist op weg zijn om levensreddende handelingen te gaan verrichten.  

 

Lees hieronder het interview met Manuela&Mirjam,  

oud-sportinstructeurs die overgestapt zijn naar een beroepsgroep  

waarop defensiepersoneel een sterke aantrekkingskracht heeft. 
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In de afgelopen jaren hebben vele 

sportinstructeurs ons (moeten) 

verlaten en zijn in grote getale om-

geschoold in de functie van ALS 

ambulancechauffeur. Meest recen-

te overstap was die van Manuela 

Veenstra-Kruise, die in haar nieu-

we functie wederom oud-

sportinstructeur en vriendin Mir-

jam Boonstra-Seinstra treft.  

 

Een dubbelinterview over vriend-

schap, verdriet, stress en span-

ning. 

 

Om dit interview te beginnen, wat is precies een ALS ambulancechauffeur? 

 

Mirjam: “ALS (Advanced Life Support) chauffeurs mogen met spoed rijden op de ambulance. Onderstaande rit-

ten rijden wij als ALS ambulance chauffeur: 

A1 urgentie; levensbedreigende situaties (spoedrit) 

A2 urgentie; niet levensbedreigende situatie 

B urgentie; geplande ritten. 

 

We hebben ook nog BLS ambulancechauffeurs, deze mogen niet met spoed rijden. BLS chauffeurs rijden alleen 

planbare zorgambulance ritten.” 

 

Waarom denken jullie dat een sportinstructeur van de Landmacht zo gewild lijkt te zijn als ALS ambu-

lancechauffeur? Wat zijn de belangrijke overeenkomsten qua te bezitten competenties? 

 

Manuela: “Als ambulance chauffeur moet je stevig in je schoenen staan en stressbestendig zijn. Een (kinder-)

reanimatie of een traumatisch ongeluk kan een behoorlijke impact op je hebben. Op zulke momenten wordt er 

veel van je verwacht. Je moet snel en protoculair werken, je ondersteunt de verpleegkundige bij het medisch 

handelen, je communiceert en werkt samen met alle betrokkenen (bijv. 2e ambulance, politie, gezinsleden, soms 

ook brandweer en het Mobiel Medisch Team (MMT)). 

 

Dit gebeurt soms in een kort tijdsbestek 

en soms in een heel hectische situatie. 

Je dient het overzicht te houden, alles 

wat je doet moet je duidelijk communi-

ceren. 

 

Vergeet daarbij niet dat je aanrijdend 

naar een situatie een plan van aanpak 

bespreekt met je verpleegkundige, ter-

wijl je met spoed door het verkeer rijdt. 
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Je kunt je voorstellen dat je als ambulancechauf-

feur in soms hele onprettige/traumatische situa-

ties terecht komt. Doordat je deze heftige trau-

matische casussen na afloop met je collega’s be-

spreekt, kun je die impact/ervaring/gevoelens 

een plaatsje geven. Vaak wordt er openlijk over 

gevoelens gepraat. Als je dit als “afgestompte” 

militair niet kunt of je hebt geen empathisch ver-

mogen, kun je het behoorlijk moeilijk krijgen 

(denk aan bijv. PTSS, nachtmerries of gezichten 

van patiënten blijven zien). 

Een goede dosis humor en relativerend vermogen 

is in dit vak ook heel bruikbaar.” 

 

Mirjam: “Het is niet zozeer de sportinstructeur, maar Defensie/militair in het algemeen, die gewild is. Als ik kijk 

op de verschillende ambulance posten, zijn er verschillende collega's vanuit heel Defensie breed.” 

 

Wat komt er in de ‘omscholing’ nog allemaal om de hoek kijken? 

 

Manuela: “Naast een EHBO, AED en reanimatie diploma moet je een C(1) rijbewijs hebben om voor de functie 

ambulance chauffeur te solliciteren. Het C(1) rijbewijs is vanwege het gewicht van de ambulance: 3500 tot 4000 

kg. In tegenstelling tot Mirjam heb ik mijn opleiding intern genoten bij UMCG ambulancezorg. 

 

Tijdens de 9 maanden durende opleiding krijg je training in onder andere de onderstaande items: 

 

Opleiding rijvaardigheid: 

 

 Rijden met OGS (optische & geluidssignalen). 

 Verkeersinzichten: bochten lezen en rijden, tonnen (tegengesteld opvallend naderen), naderen van kruisin-

gen/kruispunten. 

 Lezen van verkeerssituaties met name tijdens het spoed rijden. Niets is onvoorspelbaarder dan de reactie 

van een  

 medeweggebruiker die een ambulance wel/niet ziet! 

 Voertuigbeheersing baantraining: uitwijken, noodstop, centrifugaal krachten, etc. 

 (Spoed)rijden in het donker. 

 (Spoed)rijden met / zonder patiënt, glijdend vervoer. 

 Wet/regelgeving Wegenverkeerswet. 

 

Medische studie: 

 

 Ademhaling en ademweg. 

 Circulatie, cardiologie, BLS, AED. 

 Disability en neurologie. 

 Traumatologie. 

 Verloskunde en pasgeborene. 

 Geriatrie en psychiatrie. 
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Medisch handelen: 

 

 Casustrainingen.” 

 

Mirjam: “Voor mij betekende dit naar Harderwijk, deze opleiding duurde ongeveer 7 maanden. De opleiding be-

staat uit 9 modules, eerste 5 basis en laatste 4 uit verdieping. Het gehele traject bestaat uit werken bij een RAV 

(Regionale Ambulance Voorziening, red.) en naar de academie gaan, dus werken en leren tegelijk. 

 

Zodra je klaar bent zijn er elk jaar scholingen en kun je je altijd inschrijven op skills-trainingen, Tijdens deze trai-

ningen kun je je eigen leerpunten aangeven en beoefenen.” 

 

Mirjam, jij bent al langer in functie dan Manuela, wat geef jij als het belangrijkste advies door aan 

iemand die net zoals Manuela een jaar of 20 militair is geweest en overstapt? 

 

Mirjam: Je moet jezelf in een leerling rol kunnen plaatsen, ongeacht je leeftijd, kennis en kunde. Flexibel en 

leergierig opstellen, je komt weer binnen in een ander en nieuw team en moet daar weer een plek vinden.” 

 

Manuela, je bent de 40 al eventjes gepasseerd. Had je met het oog op je leeftijd nog twijfels of over-

stappen nog wel zou kunnen? Of was het juist de ideale leeftijd om nog een carrière switch te ma-

ken? 

 

Manuela: “Om eerlijk te zijn: mijn leeftijd heeft mij niet doen twijfelen. Je bent zo oud/jong als je je voelt! 

Het gebrek aan uitdaging / plezier aan mijn werk en het verlies van mijn vader heeft mij tot deze carrière switch 

gebracht. 

 

En ja, het was/is een risicovolle stap: een vaste baan opzeggen voor een contract van 9 maanden. Hier lag mijn 

twijfel!!! 

 

Deze twijfel is uiteraard uitvoerig met het thuisfront besproken: wat als 

ik de opleiding niet haal, wat als ik geen jaar contract krijg, wat als het 

jaarcontract niet wordt omgezet in een vast contract? Maar ondanks 

deze risico’s waren Johan en ik er allebei van overtuigd dat het voor 

mij echt tijd was voor iets anders. 

 

Inmiddels heb ik de opleiding afgerond en heb ik een jaarcontract. Bij 

goed functioneren hoop ik dat dit jaarcontract wordt omgezet in een 

vast contract. En tot op heden heb ik nog geen seconde spijt gehad van 

deze carrière switch! 

 

Het werk is uitdagend en dynamisch. Door de dankbaarheid van patiën-

ten en familie vergeet ik de onregelmatige werktijden en ga ik met een 

voldaan gevoel aan het einde van mijn dienst naar huis. Met een grapje 

een glimlach op het gezicht van zieke mensen toveren of proberen een 

leven te redden: het is zo variërend en het geeft mij voldoening. 

 

Het klinkt misschien stom, maar dit vak is mooi ondanks alle ellende 

die je af en toe ziet.” 
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Mirjam, jij bent al langer in functie. Kun je een paar voorbeelden 

geven van werkzaamheden waar je onder hoogspanning en stress 

hebt moeten functioneren? Manuela, heb jij in de afgelopen periode 

wellicht al stressmomenten meegemaakt die vergelijkbaar zijn met 

spanning tijdens een uitzending? 

 

Mirjam: “Waar ik persoonlijk meer spanning/adrenaline bij krijg, zijn de 

wat 'moeilijkere' casussen met kinderen, en casussen waar familie erbij 

staat, terwijl je bezig bent met hun dierbaren. 

Wat bedoel ik met moeilijker? Dat zijn de meldingen waar (vooraf in de mel-

ding of eenmaal op locatie) blijkt dat het slecht gaat met de patiënt(en).  

 

Op zulke momenten moeten we als team snel handelen en weten van elkaar wat we doen en wat er nog gedaan 

moet worden. Op dat moment kan ik mij goed afsluiten van mijn eigen emoties en de mensen om ons heen, zo-

dat wij als team goed en snel ons werk kunnen uitvoeren. 

 

Echt stress ervaar ik niet tijdens inzetten met de ambulance, je moet goed kunnen werken onder verschillende 

soorten druk, zoals o.a. de emoties van patiënten zelf of de familie.” 

 

Manuela: “Stress ervaar ik niet, maar er zijn zeker spannende momenten geweest. Deze momenten zijn niet 

vergelijkbaar met de spanningen tijdens uitzending, omdat de werkzaamheden totaal niet met elkaar overeenko-

men. 

 

Waar ik onder andere meer spanning en adrenaline bij ervaar, is bijvoorbeeld een (kinder)reanimatie, acuut zie-

ke kinderen en baby’s. 

 

Als jullie achterom kijken, zouden jullie de volgorde CIOS-Sportinstructeur-Ambulancemedewerker 

ook zo gedaan hebben, of zou je (met de kennis van nu) het anders gedaan hebben? 

 

Manuela: “Voor mij geldt dat ik de volg-

orde ALO – LO&S instructeur – Ambulan-

cechauffeur precies in dezelfde volgorde 

zou doen. Met een uitzondering: ik zou 

eerder de dienst in gaan. Ik was 27 jaar 

toen ik de dienst in ging. Ik had dit ach-

teraf 5 jaar eerder willen doen. 

 

Mijn defensie periode heeft mij voor een 

groot deel gemaakt tot de persoon die ik 

nu ben. Mede door Defensie, werk- en le-

venservaring sta ik stevig in mijn schoe-

nen én in het leven.” 

 

Mirjam: “Ik zou het ook niet anders willen 

doen. Er komt van alles op je pad en je 

moet hier mee om kunnen gaan. Dit zou 

ik, zoals ik er nu over denk, niet op jonge 
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leeftijd al mee willen maken. Door de jaren heen, wordt je als persoon gevormd, hierdoor wordt je sterker en 

kom je steviger in je schoenen te staan. Je komt als ambulancechauffeur in veel situaties terecht, waar je beslis-

singen moet nemen en je je ‘mannetje’ moet staan.” 

 

Wat kunnen jullie je nog herinneren van de periode dat jullie als sportinstructeur naaste collega’s 

waren? Zijn jullie in de periode nadat Mirjam bij LO&Sport vertrok elkaar nog blijven volgen? 

 

Mirjam: “Veel gezelligheid! Als naaste collega's deden we al veel dingen samen en waren we ook vaak samen te 

vinden op de sportgroep. Na mijn vertrek is onze band alleen maar sterker geworden en zijn we al jaren beste 

vriendinnen. We gaan elk jaar op vakantie, uitwaaien bij de zee of het vliegtuig in naar Lissabon. Buiten de va-

kantie tripjes om, appen, bellen en doen we bakjes koffie, thee of een borrel. We hebben zelfs matching tattoos!” 
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Manuela: “Wat ik mij voornamelijk herinner van de periode als collega’s bij Defensie zijn: 

 

 Oefeningen in Schotland en DLD 

 Bami soepjes met sambal tot groot afgrijzen van een aantal collega’s 

 Buddy van Mirjam zijn tijdens haar uitzending: familie en vriend ondersteunen 

 Stap avonden met de sportgroep 

 

Mirjam en ik verschillen misschien qua leeftijd, maar qua karakter, denkwijze en hoe we in het leven staan zijn 

wij hetzelfde! 

 

Het klikte vanaf het moment dat Mirjam op de LO&Sportgroep JPK geplaatst werd. Sindsdien delen wij lief en 

leed; zijn we de beste vriendinnen geworden! 

 

Vorig jaar zijn we een weekje naar Oostenrijk geweest om met rugzak door de bergen te trekken. 

 

Op sportief gebied doen we helaas niet zoveel samen vanwege de reisafstand tussen onze woonplaatsen. 

We hebben samen twee maal met een Strong Viking Obstacle Run meegedaan en dit jaar zouden we samen 

deelnemen aan de Alp d’HuZes ter ere van mijn vader.” 

 

In hoeverre zijn jullie momenteel nog sportief actief? 

 

Mirjam: “We waren begin dit jaar in voorbereiding voor de Alpe d Huzes,, maar door de corona crisis ging dit 

helaas niet door. Verder doe ik aan FIT8 militaire fitness, dit is een circuit training met eigen lichaamsgewicht en/

of materialen zoals kettlebell, banden, TRX ect. Zoals ze zelf zeggen: trainen in 'old school' marines style.”  

 

Manuela: “Dit jaar zou voor mij, op sportief gebied, in het teken van mijn recent overleden vader staan. Ik was 

samen met Mirjam volop in training voor de Alp d’HuZes. Ik fietsend en Mirjam lopend. Vervolgens zou ik een 

maand na de Alp d’HuZes nog één keer op de fiets naar Italië gaan. Helaas heeft COVID-19 roet in het eten ge-

gooid en gaat dit allemaal niet door. 

 

Voor degene die mij hebben gesponsord: het geld blijft gewoon bij de KWF. Mijn dank daarvoor! 

 

Of ik deze twee fietstochten doorschuif naar volgend jaar? Ik denk het niet. Op een gegeven moment moet je op 

het gebied van rouw bepaalde dingen los proberen te laten. Hoe moeilijk dit ook is. Het steeds vooruit schuiven 

van deze tochten gaat mij niet helpen in dit proces. 

 

Sinds een klein maandje ben ik weer aan het zwemmen. Een oude hobby die goed bevalt en minder belastend 

voor mijn lichaam is dan hardlopen. 

 

En nu, na een verhuizing, kan ik dan ook eindelijk die bokszak ophangen en lekker HIIT trainingen afwerken in 

onze eigen garage en tuin. Lekker fit worden!” 
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Door Claudia van Kleeff 

 

Wie volgt Ferry op als collega van Claudia? 
 

Als Claudia van Kleeff op onze website verschijnt, gebeurt er wat!!  

De pieken in de leescijfers worden niet alleen hoger,  

de pieken blijven ook langer op hoogte. 

 

Hopelijk gebeurt dat ook nu weer, want Claudia wend zich tot ons  

met een oproep voor een vacature bij haar DBBO.  

 

Die steeds meer op de LO&Sportorganisatie begint te lijken,  

zoals je hier kunt lezen. 
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We werken zoveel mogelijk met het ‘train as you 

fight’ principe. 

 

SGO Casus waarbij een niet meewerkende verdachte 

wordt aangehouden. Wij werken middels het fixe-

ren, controleren, boeien principe, zoals ook bij de 

Nationale politie wordt toegepast. 

Beste LO&Sport Collega’s, 

 

Mijn naam is Claudia van Kleeff, coördinator 

Team IBT DBBO regio Noord. 

 

Wellicht hebben een aantal van jullie al vernomen 

dat er een functie als IBT trainer binnen mijn team 

vrijkomt. Ferry v/d Bend gaat weer terug naar 

LO&sport omdat zijn maximale periode van bijna 5 

jaar er opzit. Na een hele mooie tijd bij ons, gaat hij 

nu ruimte maken voor een andere sportcollega in 

ons team. 

 

Graag willen Ferry, Ronald Dohmen en ik jullie wat 

meer informatie geven over deze functie. Wij komen 

alle drie vanuit de LO&Sportorganisatie, en willen 

jullie attenderen op deze leuke kans! Wij vinden het 

belangrijk om jullie wat meer beeld en geluid te ge-

ven bij deze functie, het is nog relatief onbekend wat 

wij allemaal doen, op deze wijze kunnen we dat een 

beetje wegnemen. 

 

Met ons kleine team van 8 man geven wij in de hele 

Regio-Noord les aan ongeveer 500 bewakers. Oefen-

gebieden waarin wij o.a. in lesgeven: Schieten, Aan-

houdings-en zelfverdedigingstechnieken, Geweldsin-

structie (het juridische aspect) , SGO (Situationeel 

gericht optreden) Met als doel het bewaken en be-

veiligen van de TBB’S (Te Beschermen Belangen) 

van Defensie. Onze mensen zijn vuurwapendragend. 
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Als je interesse hebt  

en meer info wilt hebben  

over deze functie, mail of  

bel ons eens,  

we staan je graag te woord. 

 

Bend, FC, van der, SM,  

DOSCO/DFLB/DBBO/REGIO NRD/REGIO STAF 

FC.vd.Bend@mindef.nl 

 

Kleeff, C, van,  

DOSCO/DFLB/DBBO/REGIO NRD/REGIO STAF 

C.v.Kleeff.01@mindef.nl 

 

Dohmen, RFAC,  

DOSCO/DFLB/DBBO/REGIO NRD/BEVG HVLT/STAF 

BEVG  

RFAC.Dohmen@mindef.nl 

Daarnaast geven we ook EHBO les en theorieles. 

Geweldsinstructie, visitatie, C2000. Een uiteenlo-

pend pakket van werkzaamheden. Doordat we veel 

vrijheid hebben in de regio, kunnen we onze creati-

viteit goed inzetten. We blijven pionieren en delen 

ons enthousiasme en kennis met elkaar. De sfeer in 

ons team is prettig en we staan open voor elkaar, 

dat vergroot het leerrendement. 

Onze persoonlijke missie is om meer vitaliteit binnen 

DBBO te brengen, er wordt nog weinig gedaan aan 

fitheid binnen deze organisatie, daar valt nog veel te 

winnen. Wij maken de lessen dan ook steeds dyna-

mischer, meer naar buiten, meer bewegen en oog 

voor een gezonde lifestyle. Het is even nieuw en 

wennen maar het wordt goed ontvangen. Dit is wat 

DBBO nodig heeft vinden wij, dus daar gaan wij ge-

woon voor! 

 

Dit is ook wat ik zoek in de nieuwe collega die ons 

gaat versterken. Een positieve kracht die graag 

meehelpt onze missie te volbrengen, en net als wij 

wel houdt van een mooie uitdaging! 

 

Wij werken in ‘t Harde, Havelte, Harskamp, Schaars-

bergen en soms ga je het gebied in om te trainen op 

locatie. Ook verzorgen wij opleidingen voor onze 

nieuwe collega’s, daarin zijn we ook een nieuwe weg 

ingeslagen, we gaan voor een fit DBBO! 

Theorieles C2000. 

 

Dit betrof een 2- daagse opleiding voor onze 

groene collega’s van 11 luchtmobiele brigade. 

 

Deze opleiding werd door ons verzorgd t.b.v. 

eventuele steunverlening tijdens de Coronacrisis. 
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