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Voorwoord C-LO&Sportorganisatie

Van de Commandant
C-LO&Sportorganisatie
Luitenant Kolonel
Jeroen Velders Bc. EMSD

en

Stafadjudant LO&Sport

Stipnotering

Het jaar 2020 is bijna voorbij. Een jaar dat ons
waarschijnlijk nog lang zal heugen. Nederland
was in de ban van het COVID-19 virus. En dat
hebben we allemaal gemerkt.
Er waren zorgen.
Zorgen om de gezondheid van onze geliefden, onze
collega’s en van onszelf. Deze zorgen zijn nog niet

Aooi Jan Welling

Wat hierbij het belangrijkste is dat de leercurve-lijn
blijft stijgen.
Vooruitkijkend naar 2021: ook weer een turbulent
jaar, waarbij we niet weten wanneer we terug zijn
bij het ‘normaal’. Niet wetende wat dit ‘normaal’ dan
is…
Maar eerst: KERST 2020!

voorbij.
Wij wensen ons allen een fijne tijd met onze gezinToch bracht dit jaar ook weer nieuwe uitdagingen

nen, een tijd van rust en bezinning.

zowel op persoonlijk gebied maar zeker ook voor de
LO&Sportorganisatie KL. Op welke wijze blijven we
onze waardevolle bijdrage aan de fitheid van de KL

De batterij weer opladen voor 2021.
Wat 2021 ook voor ons allen in petto heeft.

leveren in deze crisis (pandemie). Vandaag goed,
morgen beter.
Terugkijkend een uitdaging waarvoor we glansrijk
zijn geslaagd. De LO&Sportorganisatie staat er sterker voor dan ooit! Dit is een inspanning van ons allemaal, onze dank en oprechte complimenten!
Ging en gaat alles goed? Helaas niet altijd, wijzigingen en veranderingen gaan meestal met de nodige
ups en downs.

Onze gedachten zijn hierbij ook bij diegene die deze
kersttijd doorbrengen in het buitenland omdat de
werkzaamheden daar ook nu doorgaan.
Fijne kerstdagen en tot ziens in 2021.
Blijf gezond.
C-LO&Sportorganisatie KL

SA LO&Sportorganisatie KL

J. Velders Bc. EMSD

J.R. Welling

Luitenant-kolonel

Stafadjudant

WWW.FITFORACTION.NL

Pagina 4

Zandloper

Hoe groen is het gras bij de buren?
Deel 0: Kick-off
Door een leuke en informatieve mailwisseling tussen de redactie en
Lieuwe Wobbema over zijn nieuwe functie op de KMS, ontstond bijna
direct het idee voor een nieuwe rubriek op deze website. Redacteur
Wil Maaswinkel was (zoals bijna altijd) al snel bereid om die uitdaging voortvarend op te pakken en informeert jullie over de nieuwe
serie die medio september gaat starten.
Lieuwe Wobbema

Inleiding:
Een groot aantal LO&Sport collega's dienen hun volledige diensttijd bij de LO&Sport. Maar er zijn er ook die maar
een beperkt aantal jaren bij de LO&Sport dienen en daarna hun geluk zoeken/vinden buiten de Krijgsmacht.
Wat opvalt, de meesten blijven sterk verbonden met de LO&Sportorganisatie. Veel van de collega's die de krijgsmacht verlaten blijven werkzaam in de Lichamelijke opvoeding en sport. Op scholen, bij gemeenten, bij de politie, bij sportscholen en verenigingen of starten als zelfstandige! Geven les en leiding. Besturen organisaties en
verenigingen. Doen een schat aan ervaringen op waar je van kunt leren!
Er zijn er ook die tijdelijk of blijvend bij andere eenheden gaan werken. Het wel en wee van al die collega's is
vaak interessant, leuk en leerzaam om iets over te horen. Ze zijn en blijven deel van de "LO&Sport familie"!
"Hoe groen is het gras bij de buren"?
Op de site fitforaction besteden we geregeld aandacht aan het wel en wee van collega's, ook aan collega's die
buiten de LO&Sportorganisatie werken.
Onze energieke en creatieve hoofredacteur Paul Lindeboom kwam met het idee voor een nieuwe rubriek. Naam:
"Hoe groen is het gras bij de buren".
In deze rubriek interviewen we collega's die tijdelijk of blijvend buitende LO&Sportorganisatie werken. Dus kent u
collega's die geschikt zijn voor deze rubriek, tip Paul.
Boven aan de lijst staat collega Arjan Kreeft. Begonnen aan de basis als LO&Sportinstructeur, in 2003 na de KMA
ingestroomd als LO&Sportofficier. Momenteel werkzaam als Commandant Schoolbataljon Noord. (Mogelijk) de
nieuwe Chef Staf LO&Sportorganisatie lijkt een uitstekende eerste kandidaat voor de rubriek. Dus is hij uitgenodigd op de spits af te bijten.

WWW.FITFORACTION.NL
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Hoe groen is het gras bij de buren?
Deel 1: Arjan Kreeft
Door Wil Maaswinkel
Arjan, vooral de jongste collega's kennen je
niet. Kun je (in het kort) schetsen hoe je in de
LO&Sportorganisatie bent beland? Waar je
hebt gewerkt? Wat je het leukste vind aan werken in de LO&Sport en waar je je goed op je
plaats voelde? Wat belangrijke lessen zijn die
je hebt geleerd?
“Na het afronden van mijn ALO opleiding wilde ik
snel aan het werk als vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Echter, de minister van Defensie dacht daar
anders over. Op 4 september 1995 moest ik mij namelijk melden in Ossendrecht. Samen met onder
andere Rico Lamers, Bart Dassen, Erik Raterink, Paul
Verkleij, Michael Vergunst en Hans Talboom heb ik
daar de algemene militaire opleiding (AMO) en de
algemene kader opleiding (AKO) doorlopen. Dit onder de bezielende leiding van Kay Bosscha, Frank
Paijmans, Marcel vd Borden, Gerard Loontjes en

Een groot aantal LO&Sport collega's dienen
hun volledige diensttijd bij de LO&Sport. Maar
er zijn er ook die maar een beperkt aantal jaren bij de LO&Sport dienen en daarna hun geluk zoeken/vinden buiten de Krijgsmacht.

Humphrey Broos. Na 4 maanden Ossendrecht werd
ik
in
jan uari
19 96
als
d ienstp licht ig
LO&Sportinstructeur geplaatst op de LO&Sportgroep
Kranenburg-Noord te Harderwijk. Deze LO&Sportgroep, met Richard Borecki als commandant, was
een dependance
(Ermelo).

Er zijn er ook die tijdelijk of blijvend bij andere eenheden gaan werken. Het wel en wee van al die collega's is vaak interessant, leuk en leerzaam om iets
over te horen. Ze zijn en blijven deel van de
"LO&Sport familie"!
Boven aan de lijst staat collega Arjan Kreeft. Begonnen aan de basis als LO&Sportinstructeur, in 2003
na de KMA ingestroomd als LO&Sportofficier. Momenteel werkzaam als Commandant School Noord
en vanaf april 2022 de nieuwe Chef Staf LO&Sportorganisatie. Arjan lijkt een uitstekende eerste kandidaat voor de rubriek. Dus is hij uitgenodigd om het
spits af te bijten.
WWW.FITFORACTION.NL
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Hoe groen is het gras bij de buren?
Arjan, hoe ben je op de functie van Commandant School Noord terecht gekomen? Wat
houdt die functie in? Wat is de grootste uitdaging?
“Na 23 jaar LO&Sportorganisatie was ik toe aan een
nieuwe uitdaging. Een andere omgeving waarin ik
weer werd uitgedaagd. Ik wist dat de functie van CSchool Noord vrij zou komen en heb de toenmalige
C-KMS, kol bd Wagemakers, gebeld voor een kennismakingsgesprek. Waarschijnlijk heb ik in dat gesprek een prima indruk achtergelaten, want een
aantal weken later belde hij mij op met de mededeling dat ik de nieuwe C-School Noord zou worden.

In eerste instantie zag ik de dienstplichtige tijd als

School Noord bestaat uit een staf, een logistiek pelo-

hinderlijke onderbreking richting een baan in het
middelbaar onderwijs. Echter, het werk als
LO&Sportinstructeur beviel mij wel. Waar je in het
bewegingsonderwijs steeds dezelfde lessencyclus
moest geven, daar had je als LO&Sportinstructeur

ton, vijf AMO pelotons en vier BPV pelotons. De AMO
pelotons verzorgen de algemene militaire opleiding
(AMO), de algemene militaire opleiding Reservisten
Basis (ARB) en sinds dit jaar is er ook een AMO peloton belast met de initiële vorming onderofficieren

veel meer vrijheid van handelen.

(IVO). De BPV pelotons verzorgen de beroepspraktijk vorming voor de VEVA student. Als commandant
ben ik eindverantwoordelijk voor alle opleidingen.

Mijn eerste plaatsing als beroeps bepaalde tijd (BBTer) was op de LO&Sportgroep PMK in Wezep (zie
foto). Dit is voor mij de mooiste plaatsing binnen de
LO&Sportorganisatie geweest. Een hele hechte groep
die voor elkaar door het vuur ging. Na vijf jaar instructie te hebben gegeven, was het voor mij tijd
voor de volgende stap. Ik wilde graag officier wor-

De grootste uitdaging op dit moment is COVID-19.
De maatregelen die wij in acht moeten nemen, maken het opleiden er niet makkelijker op. Ondanks
dat we her en der concessies moeten doen, zijn de
leerlingen die het AMO certificaat ontvangen startbe-

den. Dat is gelukt. De functies die ik tot nu toe als

kwaam voor hun eerste operationele functie.”

officier binnen de LO&Sportorganisatie heb bekleed,
zijn achtereenvolgens plv C-LO&Sportgroep JWF, CLO&Sportgroep PMK, C-LO&Sportgroep JPK, stafoffi-

Arjan, Wat zou je nog graag doen in volgende
functies. Zijn er ervaringen die je meeneemt

cier Kenniscentrum en regiocommandant Noord.

uit School Noord waarmee de LO&Sportorganisatie zijn voordeel kan doen?

Wat maakt het werken binnen de LO&Sportorganisatie dan zo leuk? Als eerst zijn dat de
collega’s met wie je werkt. Daarnaast de klant
waar voor je werkt. En als laatste de kansen
die je krijgt om jezelf te ontwikkelen, zowel als
persoon als functionaris.
De belangrijkste les die ik de afgelopen 23 jaar als
LO&Sportinstructeur heb geleerd, is dat je duidelijk
moet zijn. Zeg waar het op staat en draai er niet
omheen. Zaken afdoen met de mantel der liefde
werkt niet.”
WWW.FITFORACTION.NL
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Hoe groen is het gras bij de buren?

“Mijn vervolgfuncties binnen de
LO&Sportorganisatie zijn al bekend. Op 1 april 2021 word ik HOTK, een jaar later volg ik de
Chef Staf op.
In mijn huidige functie heb ik een
eigen staf. Dagelijks doorlopen wij
verschillende stafprocessen (cfm
doctrinepublicaties). Dit was voor
mij als LO&Sportinstructeur een
nieuwe ervaring. Ik weet nu wat
er van mij verwacht wordt als
commandant maar ook wat ik van
mijn staffunctionarissen mag verwachten. Deze opgedane ervaringen ga ik zeker succesvol inzetten
als H-OTK en Chef Staf.”

WWW.FITFORACTION.NL
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De lange arm van de adviseur
Personeel LO&Sportorganisatie (2005-2007)
Door Piet Paul

Piet Paul’s pensioenadvies
In de periode dat Piet Paul adviseur P&O
was op de Staf van de LO&Sportorganisatie, van 2005 t/m 2007,
ging Piet in juli 2006 op uitzending naar Afghanistan
en schreef daarover in Zandloper 2007-2 een geweldig leuk artikel
"Taliban uit, altijd lastig" om nog eens terug te lezen.
Daarin zie je dat zijn schrijfkunsten van hoog niveau zijn.
Dat hij dit in 2020 nog steeds niet verleerd is,
en dat je daarmee financieel voordeel kunt hebben
als je al met pensioen bent of binnenkort gaat, kun je hier lezen.

WWW.FITFORACTION.NL
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De lange arm van de adviseur
Beste Collegae,
Hopelijk gaat alles goed met jullie allen.
Dit is een bericht voor de mensen die reeds met pensioen zijn dan wel er vlakbij zitten. Het kan maar zo
zijn dat u recht heeft op een aanvulling van uw pensioen van het ABP en wel een substantiële.
Het ABP kent een aanvulling van uw pensioen toe
indien Uw echtgenoot voor 1995 gewerkt heeft en bij
een ander dan het ABP pensioen heeft opgebouwd.
Bij navraag bleek het te maken te hebben met de toen
te hoog vastgestelde Franchise.
Ga naar ‘Mijn ABP’ zoek het formulier samenvallende diensttijd ( als bijlage gevoegd). Op het formulier wordt aangegeven wat u moet doen

De lange arm van de Adviseur Personeel

Stuur het op naar het pensioenfonds van uw wederhelft en na terugontvangt naar het ABP, het adres

LO&Sportorganisatie (2005-2007)

staat op het formulier.
Piet Paul is er via, via achter gekomen dat

Indien dit voor u van toepassing is en u krijgt een

mensen die hun pensioen bij ABP genieten ( al

brief van ABP met de nieuwe getallen, houdt er dan

mijn collegae dus) recht hebben op een aanvulling.

rekening mee dat ook meneer belasting nog een redelijk deel opeet na invulling van uw belasting aangifte. (Mogelijk dat met belasting middeling van de
laatste 3 jaar hier weer wat van terug zal komen.)

Wanneer; als hun echtgenoot voor 1995 werkte

Mogelijk is dit reeds bekend bij u, echter ikzelf had
en bij enig pensioenfonds pensioen opbouwde.
Piet heeft al collega’s laten meegenieten van

het een keer gelezen, was het vergeten en in de Corona bivak tijd thuis heb ik het opgezocht.

deze regeling maar hij gaat ervanuit dat vele
militairen daar niet zo van op de hoogte zijn.

Als het u lukt, hoop ik van u een bedankje te krijgen, zodat ik weet hoeveel mensen dit niet wisten:

Hieronder zijn advies.

p.paul@ziggo.nl

WWW.FITFORACTION.NL
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De lange arm van de adviseur
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Innovatie Militaire Fysieke Vorming op de KMA
Door Anne-Marieke van Hulst, i.s.m. Jasper Schout

Militaire Fysieke Vorming innoveert in Breda
Mooi dat een van onze vooruitgeschoven posten van de redactie, Jasper Schout, nauwe banden met de KMA
in Breda - de bakermat van de militaire schermsport, dé favoriete sportieve bezigheid van Jasper - onderhoudt. En dat hij mede door zijn functie bij het Expertisecentrum wist van de innovatieve aanpassingen van
de MFV, de opvolger van de voor vele bekende TSF-cursus, waarmee het kader van de eenheid, dus ook de
officieren die opgeleid worden op de KMA, een vooruitgeschoven post van de LO&Sportorganisatie wordt.
Lees hier het artikel over deze MFV-ontwikkelingen van de vaste hand van Anne-Marieke van Hulst. Inderdaad, ook actief in de schermsport!

WWW.FITFORACTION.NL
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Innovatie Militaire Fysieke Vorming(MFV)
De wijze waarop dit vak door LO&Sport KMA werd

De innovatie van de

aangeboden, is in de loop der jaren met regelmaat
veranderd. Het begon met slechts theorielessen in

Militaire Fysieke Vorming (MFV)

het klaslokaal.
Later werd dit 50% in het klaslokaal en 50% in de

op de KMA

praktijk. Sinds 2016 werd de theorie alleen nog
maar in de praktijk aangeboden waarbij er een reader als naslagwerk diende.
De zaken die onveranderd bleven, waren de reader
(nu nog te vinden op intranet) en de theorie
toets. Na 17 jaar deden we op veel vlakken nog
steeds hetzelfde. De grote vraag die we ons als Sectie LO&Sport KMA hebben afgevraagd is; “Sluit deze
wijze nog wel aan bij onze doelgroep en de veranderde manier van opleiding en training?”.
Het antwoord hierop was: “nee”. Tijd voor verandering dus!

Begin 2003 is MFV ingevoerd op de KMA. Toen
heette het nog Taak specifieke Fitheid (TSF).

De leergang MFV is vervolgens tegen het licht gehouden, zowel qua inhoud als aansluiting bij de doelgroep. ‘Blended Learning’ bleek het beste aan te
sluiten. Ervaringen in de praktijk, zowel in het veld
als in specifieke sportlessen, gecombineerd met studie op de computer. Deze combinatie sluit aan op de
manier hoe de huidige Cadet leert. We willen meer
de samenwerking met het opleidingskader, tijdens
de velddiensten zit de Cadet in de context. Dit sluit
tevens
aan
bij
de
doelstelling
van
de
LO&Sportorganisatie KL, basiskennis MFV en vaardigheden aan te leren tijdens de KMA-KMS periode
en tijdens de VTO de specifieke kenmerken voor het

Het doel hiervan was de toekomstige officier

wapen-dienstvak aanreiken.

meer kennis mee te geven over alle facetten
die invloed kunnen hebben op het gereed stellingsproces. Dit voor de invloed die zij hebben
op hun manschappen maar ook zichzelf. De belangrijkste schakel is en blijft de militair zelf
die inzetbaar moet blijven tijdens zijn/haar
gehele loopbaan en daarna.

WWW.FITFORACTION.NL
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Innovatie Militaire Fysieke Vorming(MFV)

Bij het herzien van de MFV bleek dat de reader sterk
verouderd was en niet meer aansloot op de huidige
doctrine van Military Strength & Conditioning. Daarom heeft de sectie LO&Sport KMA in samenwerking
met de designer van de S3 en feeldlab manager NLDA een nieuwe digitale MFV-module gemaakt. Nu
kan de militair vanaf zijn/haar tablet of telefoon informatie opzoeken, filmpjes bekijken en deze gebruiken in de praktijk tijdens sport of optreden te
velde.

count heeft, kan de module in zien. (www.defensievio.nl)
Nieuwsgierig geworden en je wil meer informatie
over de huidige MFV?
Neem een kijkje op VIO of neem contact op met ondergetekende.
Anne-Marieke van Hulst, Aooi O&T sectie LO&Sport
KMA.

Ook de theorietoets was in 17 jaar tijd praktisch onveranderd. Ook hier was het tijd voor verandering,
waardoor de actuele kennis beter getoetst en toege-

www.defensie-vio.nl

past kan worden in de praktijk. Daarom wordt er nu

(Vervolgens kies je DOSCO -> KMA en de button

getoetst door middel van verschillende praktijk opdrachten die we integreren in de militaire opleiding.

met LO&Sport logo.)

Op deze wijze proberen we de praktijk te benaderen
en het nut en belang zichtbaar te maken.
In februari 2020 is de nieuwe module in gebruik genomen. De aftrap hebben we gedaan tijdens een
symposium dat georganiseerd werd door de fieldlab
manager NLDA.
De module was in eerste instantie alleen middels
VIOD in te zien (een applicatie op het intranet, red.).
De MFV-module is nu echter nog breder bereikbaar
op het internet. Iedere militair die in VIO een acWWW.FITFORACTION.NL
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Oprichting special nazorg peloton
Door Maarten Groot & Samuel van Beelen

De formering en gereedstelling van het SNP
Het lijkt alweer zo lang geleden, de zomer was nog niet eens begonnen,
maar tijdens het almaar stijgen van het aantal opnames op de
Intensive Cares afdelingen van de ziekenhuizen werd
op de achtergrond een Special Nazorg Peloton (SNP)
geformeerd met personeel vanuit de LO&Sportorganisatie.

Berichtgeving hierover was tot 1 september departementaal vertrouwelijk
maar nu kun je hier een artikel lezen van Maarten Groot en Samuel van Beelen
over de geschiedenis, formering en gereedstelling van het SNP.

De bij het artikel geplaatste foto's zijn gemaakt tijdens de oefening Cura Speciali.
WWW.FITFORACTION.NL
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Oprichting special nazorg peloton
Tot 1961 was de strategie van de NAVO om met nucleaire wapens te reageren op een mogelijke aanval
vanuit de Sovjet-Unie op West-Europa. Deze strategie van massive retaliation was niet langer meer
geloofwaardig omdat de Sovjet-Unie inmiddels ook
over nucleaire wapens beschikte. Daarom werd in
1962 voor een flexibelere strategie gekozen. Uiteindelijk werd dit concept vanaf 1967 gemeengoed voor
de NAVO. Deze flexible response legde meer de nadruk op conventionele verdediging. West-Duitsland
had de wens uitgesproken voor een ‘voorwaartse
verdediging’ door de NAVO op West-Duits grondgebied.

Met dit artikel hopen wij inzicht te geven in de
formering en gereed stelling van het Speciaal
Nazorg Peloton (SNP) in de periode maart tot
mei 2020. Als inleiding is de ontwikkeling in
het militair operationeel denken vanaf 1961 tot
nu weergegeven. Hierin is ook gekeken naar
welke eenheden een rol speelden bij het omgaan met overledenen. Vervolgens wordt ingegaan op het ontstaan van het SNP, de opleiding
en als laatste enkele persoonlijke ervaringen
uit de opleiding en stand-by periode.

In het kader van het General Defense Plan zijn vanaf
1963 Nederlandse eenheden gestationeerd op de
Noord-Duitse Laagvlakte. Deze vlakte werd gezien
als mogelijk operationeel zwaartepunt van een gemechaniseerde opmars van Sovjet troepen richting
Antwerpen. De taken, werkwijzen en organisatie van
de gravendienst waren dus vooral gericht op het
conventionele gevecht op de Noord Duitse laagvlakte
(de Munnik, 2014).
Met de val van de ‘Berlijnse muur’ in 1989 en het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie, is ook het veiligheidsbeleid van de Nederlandse krijgsmacht gewijzigd. In de eerste Defensienota na afloop van de
koude oorlog wordt een ingrijpende reorganisatie
aangekondigd. Hierbij gaat de landmacht fors inkrimpen en vormen VN-operaties een belangrijk bestanddeel van het Defensiebeleid (Defensie, n.d.).
BIDKL

Voorschrift Gravendienst
Tijdens de vierde conventie van Geneve in 1949, is
opgenomen dat partijen bij het conflict “onverwijld
alle mogelijke maatregelen te nemen om de doden
op te zoeken en te voorkomen dat deze worden beroofd”. Daarnaast is vastgelegd dat strijdende partijen, binnen de kortst mogelijke tijd zullen aanvangen
met het registreren, identificeren en zorgdragen
voor een eerbiedige begrafenis van overledenen.
Deze regelgeving vormde de basis voor het voorschrift Gravendienst, dat de Landmacht in 1967
vaststelde en uitgaf. In dit voorschrift werd ingegaan
op de organisatie, taken en werkwijzen van deze
dienst (Ubachs, 2004).

De verwachting was dat vredesmissies alleen een
tijdelijk en plaatselijk gewelddadig karakter zouden
kennen en er dus geen noodzaak was voor een gravendienstpeloton. Met het opschorten van de opkomstplicht voor dienstplichtigen in 1996, is daarom
geen formele invulling gegeven aan taken van het
gravendienstpeloton. Gravendienst taken op Nederlands grondgebied in vredestijd, zoals het zoeken
naar vermiste personen en identificeren van overledenen, werden uitgevoerd door de Bergings- en
Identificatie Dienst KL (BIDKL). Omdat de kans op
grote aantallen slachtoffers tijdens vredesmissies
uitgesloten was, werden de gravendienst taken belegd bij de geneeskundige eenheden op locatie.

WWW.FITFORACTION.NL
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Oprichting special nazorg peloton
Na de eerste volledige gravendienst opleiding met
aansluitend een stageperiode bij verschillende mortuaria in Nederland, is nog een tweede lichting opgeleid. Deze tweede lichting heeft een kortere opleiding gevolgd omdat ervoor is gekozen geen uitvoering te geven aan de stageperiode. Na deze tweede
opleiding zijn verder geen opleidingen meer verzorgt, in 2014 volgt een memo waarin wordt gesteld
dat de opleiding gravendienst peloton alleen wordt
verzorgt bij daadwerkelijke formatie (Stuut, 2014).
C-Day

In 2004 verschijnt de Beleidsstudie Gravendienst.
Hierin wordt geconcludeerd dat de Nederlandse

Op 31 december 2019 rapporteert een ziekenhuis in

krijgsmacht op dat moment niet in staat is om tijdens vredesoperaties met gewelddadig optreden,

China de uitbraak van een onbekend virus, later
wordt dit virus aangeduid als COVID-19. Op 11

alle taken van een gravendienstpeloton te kunnen
uitvoeren. Hieruit volgt de aanbeveling om een gravendienstpeloton op te richten. Gezien de mentale
zwaarte van de functie zal deze eenheid voornamelijk bestaan uit onderofficieren. Omdat een sportinstructeur beschikt over een goede kennis van het
menselijk lichaam, werd de voorkeur voor deze categorie uitgesproken (Ubachs, 2004). In maart 2004
gaf de legerraad goedkeuring voor het oprichten van
een gravendienstpeloton en in 2006 werd de eerste
gravendienst opleiding gevolgd door instructeurs van
de LO&Sportorganisatie (Spreij, 2006).

maart 2020 karakteriseert de World Health Organisation (WHO) dit virus als een pandemie (WHO,
2020). Omdat het virus in Nederland ook zorgde
voor een toename van IC opnames en sterfgevallen
heeft de regering op 12 maart maatregelen ingesteld
om de verspreiding van COVID-19 tegen te
gaan (Rijksoverheid, 2020).

Sublogistieke functie

Wereldwijd neemt het aantal overleden als gevolg
van COVID-19 zo snel toe dat civiele instanties de
aantallen niet meer kunnen verwerken. In Italië
wordt het leger ingezet voor het transport van overledenen naar de begraafplaatsen (Nu.nl, 2020). Het
Commando Land Strijdkrachten (CLAS) beschikt niet

Het gravendienstpeloton bestond uit 4 officieren en

over de capaciteiten om soortgelijke steun te leveren. De verwachting is dat het opleiden van perso-

34 onderofficieren. Omdat gravendienst een sublo-

neel voor deze taken enkele weken zal duren. Om

gistieke functie is, is het gravendienstpeloton onder
gebracht bij 240 dienstencompagnie van het Opera-

toch steun te kunnen leveren aan de Nederlandse
civiele sector, mocht dat verzoek komen, is opdracht

tioneel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Het
gravendienstpeloton stond onder leiding van 1 offi-

gegeven om een SNP te formeren en gereed te stellen.

cier logistiek. Omdat het overgrote deel van het peloton bestond uit onderofficieren LO&Sport, werd

Uitgangspunt voor het te formeren SNP is het gra-

een officier LO&Sport aangewezen als plaatsvervangend commandant. Daarnaast werden nog 1x officier
arts en 1x officier tandarts toegevoegd voor de iden-

vendienstpeloton. Dit omdat een aantal taken zoals
het afleggen, kisten, registreren en transporteren
van overledenen overeenkomstig is. Naast overeen-

tificatie en vaststelling overlijden.

komsten zijn er ook belangrijke verschillen tussen

Materiaal zoals koel- en mortuariumcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen, aggregaat, voertui-

het gravendienstpeloton en het SNP. Een belangrijk
verschil is dat het gravendienstpeloton pas wordt
geactiveerd als er een inzet komt waarbij een aan-

gen en verbindingsmiddelen werd opgeslagen en
beheerd door 240 dienstencompagnie.

zienlijk aantal doden te verwachten is. De formatie
en voorbereidingstijd hiervan bedraagt 30 dagen.
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Inzet van het gravendienstpeloton vind dan plaats in
het kader van hoofdtaak 1 van Defensie; het beschermen van het eigen grondgebied en dat van
bondgenoten. En hoofdtaak 2; bevorderen van de
(internationale) rechtsorde en stabiliteit. Het SNP
richt zich met name op de 3 e hoofdtaak; het leveren van bijstand bij rampen en crises.
Daarbij vond men dat de term gravendienstpeloton
een negatieve klank had en hierdoor mogelijk tot
angst en onrust onder de bevolking zou lijden.

capability is, liepen ontwikkeling en uitvoering van
de opleiding kort na elkaar. De opleiding werd door
meerdere specialisten verzorgt. Tijdens het algemene deel van de opleiding was er een voorlichting
over het COVID-19 en effecten op overledenen. Verder was er aandacht voor piëteit, oftewel het respectvol omgaan met overledenen. Daarnaast was er
ook aandacht voor het mentale aspect voor het werk
door de geestelijk verzorger. Medewerkers van het
OTCLog verzorgde lessen overnemen en transporteren. Hierbij is uitleg gegeven over de inrichting, wer-

Grote bereidheid

king en storingsreacties van een koel-vriescontainer
voor de opslag van overledenen. Medewerkers van
de BIDKL gaven les in het afleggen, kisten en regi-

Voor het formeren van het SNP waren 28 onderofficieren en 1 officier LO&Sport benodigd. Omdat in het

streren van overledenen.

verleden is gebleken dat het werken met overledenen een grote mentale belasting kan zijn, is er in

Bij het afleggen worden daadwerkelijk handelingen
aan een overledene verricht, zoals het verwijderen

eerste instantie gekeken naar vrijwilligers. De bereidheid van LO&Sportpersoneel om een bijdrage te

van medische apparaten en het toonbaar maken van
de persoon. De duur van de opleiding bedroeg 3 we-

leveren aan de samenleving was zeer groot, zo bleek
uit het overweldigende aantal vrijwilligers dat zich
aanmeldde. Hierdoor was de LO&Sportorganisatie in

ken. In die tijd zijn ook chauffeurs van het B&TCo
basis opgeleid om zo te kunnen ondersteunen bij
een mogelijke inzet. In de laatste week van de oplei-

staat om ook een 2 e batch en 10 reserves op te

ding volgende een keten- en staftraining. Tijdens de

leiden, zodat ook inzet over een langere periode gewaarborgd kon worden.

ketentraining werd het gehele proces beoefend met
alle betrokken medewerkers en materialen. Tijdens
de staf training is gekeken naar de alarmering en

Op 30 maart 2020 is begonnen met de eerste opleiding SNP. Omdat het SNP een nieuw in te richten

inzet van het SNP. Hier waren drie mogelijke
scenario’s van inzet geïdentificeerd:
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voertuig ophalen bij de dichtstbijzijnde poollocatie.
Hiermee zou dan naar de gewenste locatie worden
gereden.
Na afronding van de opleiding ging op 17 april 2020
direct de stand-by periode voor batch 1 in. Tijdens
deze stand-by periode is er een oefening opgezet om
het gehele systeem van activering tot daadwerkelijke inzet te testen. Tijdens de oefening bleek de
meerwaarde van de staftraining tijdens de opleidingsperiode.
De staftraining had een aantal standaard procedures
opgeleverd die de analyse van de opdracht en be-

Drie scenario's

sluitvorming aanzienlijk versnelden wat resulteerde
in een inzet.

Scenario 1: personeelstekort
Ervaringen SNP
In dit scenario zijn zorginstellingen niet in staat om
alle overledenen af te leggen en over te dragen aan
de begrafenisondernemer.
Scenario 2: koelcapaciteit tekort
In dit scenario is de maximale opslagcapaciteit van
zorginstellingen bereikt en zullen er dus koelvriescontainers worden ingezet. Dit scenario zou ook
in combinatie met scenario 1 mogelijk zijn.
Scenario 3: scenario 1 en 2 gecombineerd met een

In de SNP opleiding zijn alle schakels van de keten al
een keer beoefend, dit is echter alleen in een carrouselvorm beoefend. In tegenstelling tot de ketentraining van de SNP opleiding was de oefening ‘Cura
Speciali’ (Latijn voor ‘Speciale Zorg’) ervoor om
daadwerkelijk een mogelijke inzet te beoefenen. In
ons geval ging het om een gecombineerd scenario
waarbij er personeels- en koelcapaciteit tekort was
in 4 woonzorgcentra. De 8 groepen van het SNP bestonden uit 2 buddyparen (3 sergeanten, 1 sergeant-majoor en eventueel een reserve), deze waren

holding area (HA)

ingedeeld op regio en daarbij was de sergeantmajoor tevens groepscommandant. Voor de alarme-

In dit scenario overstijgt het aantal overledenen alle

ring waren afspraken gemaakt om middels een tele-

civiele capaciteit en levert het SNP personele en materiële steun aan zorginstellingen. Om dit langere

foonboom en een WhatsApp-groep de inzet door te
geven aan de leden van het SNP. Daarnaast zijn we

tijd vol te kunnen houden en de koelcapaciteit op te
kunnen hogen wordt op een Defensielocatie centraal

ook middels een waarschuwingsbevel en operatiebevel geïnformeerd.

in Nederland een HA ingericht. Op deze locatie komt
dan personeel en materieel samen. Naast het SNP

Wij kregen als groep een woonzorgcentrum toege-

wordt in de HA ook een Onderhoud Diagnose Berging (ODB) groep, coördinatie cel en ondersteuningsgroep ondergebracht.

wezen waar wij ons moesten melden. Afhankelijk
van je woonplaats kreeg je een PNOD voertuig aangewezen per individu of buddypaar. Aangekomen op
de KVOK in Hilversum (de fictieve locatie van het

Aan de hand van deze scenario’s is nagedacht over
mogelijke wijze van inzet. Voor personeel van de
LO&Sport kwam daar uit dat deze thuis op 48 uur

woonzorgcentrum) kregen de groepen hun eigen
ruimte toegewezen om als mortuarium in te richten.
Dit was nieuw voor ons en dit hadden wij ook niet in

notice to move zouden afwachten. Na activering kon
men dan per buddypaar een gereserveerd PNOD

de opleiding gedaan, we hebben dit dus zo goed mogelijk naar eigen inzicht gedaan. Na het aantrekken
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van de persoonlijke beschermingsmiddelen konden

Breda, Noord Brabant, Nederland: Nederlanse De-

we aan de slag.

fensie Academie.

Bij ons woonzorgcentrum waren er 13 overledenen,

Defensie. (sd). tijdlijn militaire geschiedenis 1990-

na aankomst en het inschakelen van de koelvriescontainer zijn we in buddyparen begonnen om

2001. Opgehaald van Defensiae: https://
www.defensie.nl/onderwerpen/tijdlijn-militaire-

de overledenen af te leggen. Na het afleggen en registreren konden we een overledene in de koel-

geschiedenis/1990-2001-naar-een-expeditionairekrijgsmacht

vriescontainer leggen, een tijdrovend proces. Tussen
het afleggen door kregen we ook te maken met bezoek van de media, hier kon de door de communicatie adviseur afgegeven lijn van woordvoering getest
worden. Het was nuttig om hier ook tips te krijgen
met betrekking tot omgang met media. Ten slotte

Nu.nl. (2020, maart 19). coronavirus. Opgehaald
van Nu: https://www.nu.nl/coronavirus/6038752/
leger-moet-in-bergamo-doodskisten-ophalen-bijovervol-crematorium

zijn de PC SNP en de GV’er ook langs geweest om te
peilen hoe de werkzaamheden werden ervaren.

Rijksoverheid. (2020, maart 12). letterlijke tekst
persconferentie. Opgehaald van Rijksoverheid:

De capaciteit van een als mortuarium ingerichte
koel-vriescontainer is 12 overledenen, hierdoor
moesten we de koel-vriescontainer ook overdragen
aan de chauffeur zodat deze naar de HA gebracht
kon worden. Met name bij het registreren, de overdacht naar de chauffeur en het vastzetten van de
lading waren wat aandachtspunten, dit is in de evaluatie meegenomen voor een mogelijke inzet. Na het
overdragen van de koel-vriescontainers en het
transport ging de oefening verder op de HA, deze
was gepositioneerd op de GMK in Stroe. Hier werd
na ontvangst van de containers een totaallijst van
overledenen op de HA gemaakt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/documenten/
mediateksten/2020/03/12/pensconferentie-ministerpresident-en-minister-bruins-naar-aanleiding-van
de-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-innederland
Spreij, N. (2006, maart). we zijn er nu van. Zandloper, p. 3.
Stuut, H. (2014, juni 16). Uitzendbeleid LO/Sportorganisatie . Utrecht, Utrecht.

Dit was ook de locatie waar
de uitvaartondernemers de
betreffende

overledenen

konden komen ophalen. Na
het ophalen van de overledenen kwam de oefening ‘Cura
Speciali’ ten einde. De oefening was een week voor het
aflopen van de stand -by
periode van batch 1, het is
gelukkig niet nodig geweest
om ons echt in te zetten.
Literatuur
De Munnik. (2014, September18). Ontwikkelingen
'OperationalArt' 1945-1990.
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Nieuwe commandanten LO&Sportgroep 2021
Door Paul Lindeboom

Op maandag 31 augustus zijn drie cadetten vers van de KMA gestart voor hun VTO opleiding tot officier. Vdg Lisa Keuken, Vdg Olav de Ruiter en Vdg Ruben Hensels hebben alle drie een ander traject
doorlopen om tot deze start te komen. Hieronder stellen de drie toekomstige collega’s zichzelf voor.
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Lisa Keuken:
Na ongeveer 23 jaar in Sneek te hebben gewoond
ben ik het afgelopen jaar gaan samenwonen in Mariahout. Voordat ik aan de Korte Officiersopleiding
begon heb ik de hbo bachelor Sport, Gezondheid en
Management afgerond met de ambitie om in de
sportsector te gaan werken.
In februari 2018 ben ik opgekomen voor de Korte
Officiersopleiding op de Koninklijke Militaire Academie. Na het afronden van de KMA ben ik tijdelijk
tewerkgesteld bij de LO&Sportgroep RVS Oirschot
ter beeldvorming van de LO&Sportorganisatie, tot
aanvang van de officiersopleiding LO&Sport.
Mijn ambitie om in de sportsector te werken is ontstaan doordat ik 13 jaar lang actief aan atletiek
(zevenkamp) heb deelgenomen. Momenteel staat
atletiek op een laag pitje en haal ik mijn fysieke
prikkels uit fitness, hardlopen, crossfit, zwemmen en
ook doe ik graag mee aan obstacle runs en outdoor
sporten. Mijn doel is om uiteindelijk atletiek zo snel
mogelijk weer op te pakken.
Olav de Ruiter:
In het Gelderse Druten ben ik grootgebracht met
sporten als voetbal en judo. In het eindexamenjaar
van de HAVO merkte ik affiniteit te hebben met lesgeven toen ik mijn judotrainer assisteerde bij een
‘moeilijke groep’. Vanaf toen zag ik de ALO als een
serieuze vervolgstap. Vrijwel gelijktijdig bracht mijn
beroepsoriëntatie mij ook bij de Koninklijke Landmacht, waar ik met goed resultaat de kennismakingsdagen van 11LMB doorliep. Ondanks dat het
‘dienen’, kameraadschap en het avontuur mij trokken, koos ik voor de HAN ALO in Nijmegen.
Op de HAN ontwikkelde ik mij tot een startbekwame
docent LO. In het derde opleidingsjaar ontdekte ik
dat ik sport liever benaderde als ‘middel’. Werken
aan zaken als fitheid en persoonsvorming boeide
mij, want juist dan is de waarde van sport en bewegen goed zichtbaar. In deze periode leerde ik ook
mijn huidige vriendin kennen waarmee ik nu samenwoon in Malden. Defensie was in de tussentijd niet

September 2019 ben ik gestart aan de KMA te Breda. Hoewel hier geen judo in het sportaanbod zat,
kon ik er wel parachute springen bij de EPV in Bosschenhoofd. Deze nieuwe hobby is op het moment
goed uit de hand aan het lopen. Op opleidingsgebied
is het door de pandemie bij tijden uitdagend geweest. Ondanks dat heb ik het algemene deel succesvol afgerond en begin ik nu vol enthousiasme aan
de vto in Amersfoort.
Ruben Hensels:
Ik ben geboren in Maastricht maar opgegroeid in
België. Hierdoor ben ik herkenbaar aan een
‘Belgisch’ accent. Aansluitend aan mijn middelbare
school carrière ben ik begonnen aan de lerarenopleiding in Hasselt (België), dit met keuzevakken Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie. Eenmaal
afgestudeerd heb ik werk gezocht als leerkracht LO,
maar dit niet gevonden. Met die reden heb ik mijn
eerste jaar gewerkt als leerkracht wiskunde, dit in
combinatie met studie in de avonduren. Na 3,5 jaar
les gegeven te hebben heb ik opnieuw gesolliciteerd
bij defensie, deze keer wilde ik opkomen voor de
sport. In september 2019 ben ik begonnen op de
KMA met het korte model.
Buiten lesgeven ben ik altijd veel bezig geweest met
volleybal. Vanaf mijn 17de heb ik het spelen gecombineerd met training geven. Hierdoor is mijn interesse in sporten algemeen maar vooral het staan voor
een groep gegroeid. Door het drukke programma
tijdens de opleiding ben ik gestopt als trainer, maar
dit hoop ik zo snel mogelijk weer te kunnen oppakken. Gelukkig ben ik wel nog blijven spelen.
Afsluitend
Wij realiseren ons dat we niet uit de cultuur van de
sport komen maar we zijn er van overtuigd dit gat te
dichten. Met ons enthousiasme en de 4 extra weken
in de opleiding kunnen we ons verdiepen en worden
we voldoende voorbereid om te starten als commandant van de sportgroep.

van mijn netvlies verdwenen. Toen de vacature van
Officier LO&S online kwam twijfelde ik dan ook geen
moment.
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Verslag van de Golfdag 2020
Door Nico Lovink

Wedstrijdverslag Golfdag 2020

Kaffee und Küchen. Het is direct duidelijk dat de Golfdag,
georganiseerd door Jan Joosen en Nico Lovink namens
de stichting Vrienden van LO&Sport,
in 2020 op een bijzondere lokatie plaats vond:
bij onze oosterburen.

Met onder de deelnemers een mooie mix van jong & oud
heeft dit evenement zich vast genesteld
op onze activiteitenkalender.

Nico Lovink brengt hier een zonnig verslag uit.
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Verslag van de Golfdag 2020

Verslag van golfdag Vrienden van de LO&Sport
Op 4 september was er weer de jaarlijkse golfdag voor
de Vrienden van LO&Sport. Voor de eerste keer in het
buitenland neergestreken, op het mooie en rustige
Borghees.
Zowel actief dienenden als pensionado’s waren deze
dag actief. Na de koffie “und kuchen” en natuurlijk het
grote reünie gehalte kregen we eerst een golfclinic van
Hugo Klein Gebbinck, deze ging de uitdaging aan met:
“kom maar met de golfclub waar je het minst mee
overweg kan naar binnen, dan gaan we kijken of we
verbeteringen kunnen aanbrengen”.
Die uitdaging is hij bij alle 17 deelnemers aangegaan
en daarin uitermate goed geslaagd. Met behulp van
TRACKMAN kon hij met beeld en de juiste aanwijzing
eenieder verder op weg helpen. De ballen die anders
afdraaien, vlogen na kleine correcties rechtdoor.
Na de clinic werd er nog even een balletje gechipt en
geput en daarna gingen de 6 flights de 18 holes baan
in. We troffen het, het was droog, het zonnetje scheen
en bij diversen werd de lange broek zelfs omgetoverd
in een korte. Na ruim 4 uur was iedereen retour.
Eerst nog gezellig op het terras totdat alle flights binnen waren. Helaas kon Jan van den Dool zijn wisselbokaal niet verdedigen door werkzaamheden elders.
Tom van Zundert is een waardig opvolger en natuurlijk
mag Tom volgend jaar de Golfdag regelen samen met
Michel van Dongen (vrijwillig aangewezen door Jan
Joosen) op 27 augustus 2021.
Uitslag:
Tom van Zundert
Rene van Stokkem

37 ptn
32 ptn (lagere handicap)

Peter Vriesema

32 ptn

Nearest: Wil Alards
Longest: Heren Meine de Boer
Dames Esther Wijffels
Vermeldenswaardig: Esther sloeg de bal vanaf de dames tee 1 meter verder dan Meine.
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Heb je je bandje nog?
Door Femke Brinkhorst
Wedstrijdverslag
Obstacle Run 2020
De
organisatoren,
de
LO&Sportgroep PMK uit
Wezep, weken vanwege
het faillissement van FlevOnice uit naar de terreinen van de Oranjekazerne
en Groot-Heidekamp toen
de Sportcommissie weer
een (beperkte) Sportkalender mocht opstellen en
onder RIVM-voorwaarden
wedstrijden organiseren.
Femke Brinkhorst, sportinstructeur op de Genm
Kootkazerne, brengt hier
verslag uit van deze bijzondere wedstrijd.
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Heb je je bandje nog?
Voorstellen
Mijn naam is Femke Brinkhorst (sportinstructeur in
Garderen) en samen met Jan-Alexander Heins (IBTen sportinstructeur in Apeldoorn), ook wel Heins genoemd, hebben wij deelgenomen aan de Obstacle
Run in Schaarsbergen.
Ontmoeting
Twee jaar geleden, tijdens mijn VTO-opleiding, heb
ik voor het eerst kennisgemaakt met de Obstacle
Run in Biddinghuizen. Wij waren toen voorlopers,
zoals dat tegenwoordig nog steeds word gedaan. Ik
was toen erg enthousiast over het parcours en de
uitdagende obstakels die erin zaten.

Op sportgebied is het een bijzonder jaar. Niet
slechts werden in het eerste deel van 2020 alle
wedstrijden afgelast, de vaste locatie van het
schaatsen, de triathlon en de obstacle run –
FlevOnice in Biddinghuizen – ging ook nog eens
failliet.

De

aangewezen

organisatoren,

de

LO&Sportgroep PMK uit Wezep, weken daarom
uit naar de terreinen van de Oranjekazerne en

Tijdens een afscheid van een collega in Garderen
(november 2019) werd Heins uitgenodigd i.v.m. de
goede contacten die zij met elkaar hebben en hebben gehad als collega’s.
Dit was mijn eerste kennismaking met Heins. Wij
raakten aan de praat en al snel kwam het onderwerp
over Obstacle Runs. Met hier en daar wat alcoholische versnaperingen hadden we een afspraak gemaakt om samen deel te nemen aan een Obstacle
Run. Niet wetende dat afspraak = afspraak bij
Heins!
Augustus 2020 kreeg ik een mail van Heins en inderdaad: hij was onze afspraak niet vergeten. Zodoende hebben wij ons ingeschreven en stonden wij 9

Groot-Heidekamp

toen

de

Sportcommissie

september 2020 om 10:30 uur aan de START.

weer een (beperkte) Sportkalender mocht op-

Obstacle Run en Covid-19

stellen en onder RIVM-voorwaarden wedstrijden organiseren. Femke Brinkhorst, sportinstructeur op de Genm Kootkazerne, brengt verslag uit van deze bijzondere wedstrijd, waarbij
de

kreet

op

de

finish

van de

aanwezige

collega’s steevast “heb je je bandje nog” luidde.

Het zijn nog steeds rare tijden met Covid-19 rondzwevend op deze aardbodem. Dit betekent dat dit
gevolgen heeft voor de organisatie van velen sportkalender activiteiten. De Obstacle Run is één van de
eerste activiteiten van de sportkalender en heeft
maatregelen getroffen om met Covid-19 juist om te
gaan. Een aantal voorbeelden zijn dat er geen gelegenheid was om te douchen, pas 30 minuten vooraf
melden bij het wedstrijdsecretariaat en na afloop het
verzoek om gelijk naar huis te gaan.
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Heb je je bandje nog?
Obstacle Run, de wedstrijd

De route was 10km lang met 49 obstakels. Het was een onverharde en verharde route met diverse obstakels die
wij zijn tegengekomen. Een aantal voorbeelden van de obstakels waren: over schotten heen springen, kruipen
onder camouflagenetten, apenhang, catcrawl, van band naar band en nog veel meer. Afsluitend natuurlijk met
een waterobstakel. De route was duidelijk aangegeven met rood-wit lint. Bij vele obstakels werd er nauwkeurig
gelet op de uitvoering en werd de uitleg van de desbetreffende obstakel met enthousiasme uitgelegd door een
jurylid. Na binnenkomst kregen wij een lunchpakket, bidon en werd ons verzocht naar huis te gaan. Dat was misschien ook wel het grootste verschil met deze Covid-19 omstandigheden. Iets minder sfeer bij de finish en er was
geen prijsuitreiking maar dat mocht de pret niet drukken!
Ik heb een leuk evenement meegemaakt en wil graag alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben hartelijk
danken.
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Logistiek medewerkers vieren jubileum
Door Paul Lindeboom

Logistiek medewerkers vieren jubileum
Het jaar 2020 is al vaker bijzonder genoemd. Maar die kreet klopt van alle kanten, want veel van onze logistieke
medewerkers vieren dit jaar een langdurig jubileum.
Het begon al vroeg dit jaar met Hans Sengers (Strijpse Kamp) die al veertig jaar 'bij de baas' was. September
was daarna de topmaand, want ook Herman den Uil en Wil Fasen mochten hun veertig-jarig jubileum vieren en
René Verkade was na 12,5 jaar op de JPK ook een tevreden jubilaris.
Lees op de volgende bladzijden de verhalen van Herman den Uil, Wil Fasen en René Verkade.
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Logistiek medewerkers vieren jubileum
Herman den Uil
LOGISTIEK JUBILEUM:
HERMAN DEN UIL (40 JAAR DEFENSIE)
Iets meer dan 40 jaar geleden zijn jullie in
dienst gekomen. Van welke lichting zijn jullie,
in welke plaats ben je opgekomen, voor welke
functie werd je opgeleid en in welke plaats/
kazerne heb je daarna je dienstplicht vervuld?
“Ik ben van lichting 79-5, opkomst in Appingedam.
Opgeleid tot monteur wielvoertuigen, daarna naar
Ermelo op de Generaal Spoor Kazerne bij 103 Legerkorps herstel compagnie 6 jaar Technisch Specialist
geweest.”
Wat is de mooiste herinnering aan je diensttijd?

Het voelt als een eeuw geleden dat er tijdens
een

van

de

reorganisaties

bij

“Het samenwerken met de dienstplichtigen in die
tijd, mannen van 18 t/m 30 jaar, geweldig!”

elke

LO&Sportgroep een logistiek medewerker aan
het personeelsbestand werd toegevoegd, om te
zorgen dat de sportinstructeur zich op de ‘core
business’ kon toeleggen. In de afgelopen jaren
is de logistiek medewerker dé stabiele factor
gebleken in een organisatie waar personeelswisselingen aan de orde van de dag zijn. Een
40-jarig jubileum is dan een bijzondere happening die we aangrijpen om deze functionarissen in the spotlights te zetten die ze verdienen.
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Logistiek medewerkers vieren jubileum
Herman den Uil

Het voert te ver door om de hele 40-jarige carrière te belichten. Welke functie was in de afgelopen 40 jaar de mooiste (en waarom)?
“De functies die ik heb vervuld, zijn monteur wielvoertuigen waar van 6 jaar als korporaal en 5 jaar als burger monteur, 17 jaar burger monteur KKW/VBDN
(draagbare
wapens
en
verbindingsmaterieel).
En tot nu toe 12 jaar bij de LO&Sportorganisatie en dit
is toch wel de uitdagendste en de meest afwisselende
functie die ik tot nu toe bij het Ministerie van Defensie
heb mogen vervullen, en ik denk wel de mooiste.”
We mogen de sport niet missen in dit interview.
Welke sport(en) heb je in je gehele leven beoefend? Wat was je persoonlijke hoogtepunt of waren de hoogtepunten of opmerkelijkste ervaringen? Hoe ziet de sportieve beleving er anno 2020
uit?
”Ik ben met 6 jaar op judo gegaan en heb daar tot
mijn 11e opgezeten, ben daar tot mijn groene band
gekomen. Van mijn 11e tot mijn 16e heb ik op turnen
en op trampoline springen gezeten. Van mijn 16e tot
mijn 45e heb ik op voetbal gezeten. Mijn hoogtepunt
was wel het behalen van een 1e plaats met het trampoline synchroon springen bij een regionale springwedstrijd.
Tegenwoordig probeer ik toch 4 keer in de week een
moment op de crosstrainer door te brengen, en zoveel
mogelijk keren een potje te foamen (als de collega’s
ook willen).”
Je bent nog (lang) niet met pensioen!! Maar zijn
er al ideeën hoe je leven er over een paar jaar uit
gaat zien als defensie verlaten moet worden?
“Als mijn gezondheid het toelaat en de sportorganisatie
wil mij nog 10 jaar van werk voorzien, dan zou ik
graag mijn 50 jaar bij defensie vol maken. En daarna
gelijk met pensioen gaan, dan ben ik 68 en hopelijk
nog fit genoeg om van mijn oude dag te genieten. En
mocht defensie dan nog een beroep op mij willen doen
dan sta ik daar vast niet negatief tegen over…...”
WWW.FITFORACTION.NL
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Wil Fasen
LOGISTIEK JUBILEUM:
HERMAN DEN UIL (40 JAAR DEFENSIE)

Interview Wil Fasen
Iets meer dan 40 jaar geleden zijn jullie in
dienst gekomen. Van welke lichting zijn jullie,
in welke plaats ben je opgekomen, voor welke
functie werd je opgeleid en in welke plaats/
kazerne heb je daarna je dienstplicht vervuld?

Met wat lekkere groente- en vleesgerechten. Satésaus en kroepoek met een banaan. Dat werd altijd
zeer gewaardeerd door de manschappen. Natuurlijk
hadden we dan de noodrantsoenen weer over als
ruilmateriaal. Het zorgen en kameraadschap was
altijd een leuke bijkomstigheid. Later op de kazerne
herkenning en waardering door de collega’s.
En het werken in keuken1, ik kwam uit de horeca,
was een hele omschakeling. Later van dienstplichtig
naar burger in de zelfde keuken gaf in eerste instantie ook wel wat problemen. Van opstandig militair

“Ik ben van lichting 80-4, opgekomen in Haarlem

naar leidinggevende van je collega’s. Die je dan gin-

voor de functie van Kpl Kok. Dienstplicht daarna vervuld op de RVS Kazerne in Oirschot.

gen uitproberen. Alles is toch goed gekomen!
”Het voert te ver door om de hele 40-jarige carrière

”Wat is de mooiste herinnering aan je diensttijd?

te belichten. Welke functie was in de afgelopen 40
jaar de mooiste (en waarom)?

Oefeningen in Duitsland met 13 TankBat. We waren
altijd kwartier makers. Dan gingen we vrijdag al op
oefening, bij aankomst opbouwen. Daarna weekend-

“In eerste plaats kok in de OFF-MESS in verbant met
vele diners en partijen. Het contact met de gasten.

break. Dan was de afspraak: noodrantsoen voor de
eerste 24 uur. Maar wij konden met wat kunst en

Nu vooral de Log werkzaamheden bij de sport!

vliegwerk spullen voor een rijsttafel regelen. Dan
kookten we rijst, lieten we afkoelen op vrijdag. Rolden we in een zeil, legden we dan in ZAU en zater-

”We mogen de sport niet missen in dit interview.
Welke sport(en) heb je in je gehele leven beoefend?
Wat was je persoonlijke hoogtepunt of waren de

dag opbakken.

hoogtepunten of opmerkelijkste ervaringen? Hoe ziet
de sportieve beleving er anno 2020 uit?
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Logistiek medewerkers vieren jubileum
Wil Fasen
Ook als clubscheidsrechter altijd eigen jeugd blijven
fluiten. KNVB-scheidsrechter tot de A-top. Trainingen in Tilburg gehad van topscheidsrechters Ignace
van Swieten en John Blankenstijn. Op de Coopertest
liep ik 3500 meter. De trainingen waren altijd zwaar
in het begin, veel lopen en oefeningen. Dan een stuk
theorie. Veel overleg met collega scheidsrechters.
Als laatst een onderlinge wedstrijd, dat ging altijd
van dik hout. Moeilijkste was de wedstrijden onder
de scheidsrechters, en dan moeten fluiten. Altijd
gez… Na afloop weer de beste vrienden.
Geocachen. Dat doen we overal waar we heengaan,
meerdere landen. Vaak stemmen we de vakantie af
op plaatsen waar mooie caches liggen. Er zijn vele

”Buurtvoetbal in het 3de team. (Vermoedelijk een
fenomeen in het zuiden van Nederland: elke buurt
had meerdere teams en die speelden een onderlinge

variaties in caches, oppikkers, multi (dan moet je
meerdere punten aandoen, vaak ook dingen berekenen), mysterie (thuis eerst een oplossing uitvoeren

competitie. Was dus niet georganiseerd vanuit de
bond en bestaat inmiddels niet meer. Red.) Ben
scheidsrechter geworden omdat ik altijd veel praatte
op het veld. De scheidsrechters konden niet altijd
inschatten of het een geintje of serieus was, dan
werd ik vaak van het veld gestuurd.

en dan krijg je een aangepast coördinaat om in het
veld te gaan zoeken), enz.”

Natuurlijk onterecht volgens mij. Na de wedstrijd

“Hopelijk gezond blijven met mijn vrouw en gezin.

overleg met scheids, die zei: ‘ga zelf dan eens
scheidsrechteren!’ Zo gezegd, zo gedaan. Onder het

Misschien opa? En met de camper op pad. Een leuke
vrijwilligersfunctie. Midden in de maatschappij.”

Je bent nog (lang) niet met pensioen! Maar zijn er al
ideeën hoe je leven er over een paar jaar uit gaat
zien als defensie verlaten moet worden?

motto ‘als je iets doet, doe het dan goed’ kwam ik
zodoende bij de KNVB. Je werd altijd beoordeeld en
bij goed functioneren kon je omhoog klimmen. Had
meestal minder problemen dan mijn collega scheidsrechters. Gewoon doen, niet te veel en hard fluiten,
goede afspraken vooraf en consequent handelen
naar eer en geweten. En omdat je veel van de streken, gedrag en kennis had, werd ik een redelijke
scheids.
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René Verkade
LOGISTIEK JUBILEUM:
RENÉ VERKADE (12,5 JAAR DEFENSIE)

Het voelt als een eeuw geleden dat er tijdens
een

van

de

reorganisaties

bij

elke

LO&Sportgroep een logistiek medewerker aan
het personeelsbestand werd toegevoegd, om te
zorgen dat de sportinstructeur zich op de ‘core
business’ kon toeleggen. In de afgelopen jaren

Op 1 april 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.

is de logistiek medewerker dé stabiele factor
gebleken in een organisatie waar personeelswisselingen aan de orde van de dag zijn. Een
12,5-jarig jubileum als logistiek medewerker

Nu, terugkijkend op al best wel mooie jaren, 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 meerwaarde
zijn, gelukkig.

op de JPK (René is al een jaar of 28 bij defenDeze baan is dan ook de functie die ik het langst heb
sie) is dan een bijzondere happening die we
aangrijpen om deze functionarissen in the
spotlights te zetten die ze verdienen.

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.
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Logistiek medewerkers vieren jubileum
René Verkade

Mensen zeggen wel eens: “moet je niet eens wat anders gaan doen”?
Nee!
Alles om ons heen is continu in beweging, collega’s komen en collega’s gaan.
Commandanten wisselen van functie en elke keer hebben we weer een “nieuwe” werkgever.
Werken met jonge mensen en veel vernieuwing houdt 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 appje 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 werken bedanken, en tot we elkaar weer treffen!
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Militaire keuringen in de proeftuin
Door Roy van der Hammen, i.s.m. Luc Diderich en Peggy Manders

Militaire keuring in de proeftuin Vredepeel
Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) op de Luitenant Bestkazerne in Vredepeel (zeer
nabij Venray) is een bijzondere klant van de
LO&Sportorganisatie want de eerste paarse eenheid:
Landmacht en Luchtmacht samengesmeed tot 1 eenheid.
Vanaf september dit jaar is het een extra bijzondere eenheid, want bestempeld tot 1 van de Proeftuinen om de
Militaire Keuring nieuwe stijl uit te testen.
Onze LO&Sportgroep LBK heeft daarin een belangrijke rol.
Een verslag van commandant Roy van der Hammen en
zijn kersverse keuringsteam bestaande uit Peggy Manders
en Luc Diderich lees je hier.
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Militaire keuringen in de proeftuin

Uithangen wandrek
Bron: Omroep Brabant

Het is voor niemand een geheim dat er binnen
de eenheden hoopjes personeelstekorten zijn.
Bij wijzen van ‘pilot’ zijn er een aantal locaties
aangewezen om te gaan experimenteren met

Sgt Diderich en Sgt Manders namen deze dagen de
fysieke keuring af. In de voorbereiding is de
LO&Sportgroep LBK met twee instructeurs afgereisd
naar Amsterdam om twee dagen mee te lopen met
de keuringsassistenten.
Doel was om een goed en duidelijk beeld te krijgen
van de regels en uitvoeringsbepalingen van de test.

nieuwe HR-modellen: de zogenaamde ‘Proef-

Voorheen moesten aspirant militairen meerdere keren afreizen naar Amsterdam om daar gekeurd te

Voornaamste conclusies: er zit enig licht tussen de
uitvoeringsbepalingen en de daadwerkelijke gewenste wijze van afname, en er moest nog e.e.a. aan
materiaal geregeld worden. De juiste rugzakken voor
het marsen, bijbehorende gewichten, ‘vogelhuisjes’
en materialen voor het afnemen van de zaal testen.

worden. Vaak was dat drie dagen, omdat de medische-, psychologische- en fysieke testen niet op één

Luc Diderich en Peggy Manders: “Op maandagoch-

tuinen’. DGLC is één van die proeftuinen.

dag gepland konden worden. DGLC stelde zichzelf
als ambitie om de aspiranten ’s ochtends binnen te
laten komen en nog diezelfde dag, gekeurd en wel,
met een aanstelling de poort uit te laten lopen. En
zo geschiedde.

tend om 08:00 meldde de eerste groep zich bij de
LO&S en begonnen we éérst met de afname van de
2200m loop, daarna de til- en draagtest, gevolgd
door 2 km met rugzak marsen en tot slot gingen we
door naar het binnen parcours.

Het had wat voeten in aarde, maar na vele voorbereidingen gingen de keuringsdagen uiteindelijk tóch
door.
De keuringsdagen vonden plaats van 14 september
tot 16 september. Gevoelsmatig ook eens de drie
heetste dagen van het jaar. Keuringen gaan in principe altijd door, ondanks dat we van (relatief ongetrainde) spijkerbroeken een (relatief) maximale inspanning vragen. De nodige aanpassingen ter voorkoming van hitteletsels waren noodzakelijk.

Werken boven reikhoogte
Bron: Omroep Brabant
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Het parcours dat de deelnemers moesten afleggen bestond uit; klimmen en klauteren op en over kasten, in het
wandrek klimmen en uithangen, schiethoudingen aannemen, kruipen, tijgeren, simuleren van graafwerk en werken boven de macht.”
De sportinstructeurs hebben bij de zaaltesten gekeken of er bijzonderheden waren in de bewegingen. Zijn er bijvoorbeeld bewegingsbeperkingen, beweegt iemand eenzijdig in plaats van tweezijdig, is iemand instabiel in zijn/
haar enkels bij het afspringen, e.d.
Een hele verantwoordelijkheid: want bij deze afnames waren LO&S-instructeurs de ‘ogen én oren’ van de keuringsartsen. “Wanneer wij bijzonderheden zien geven we dit tijdens het verwerken van de gegevens door, zodat
de arts verder onderzoek kan doen op zijn behandeltafel.”
“Wanneer de kandidaten alle testonderdelen uitgevoerd hebben, vertrekken wij richten het gezondheidscentrum.
Hier vulden we de officiële aanstellingspapieren in zodat in de keuringsdossiers staat hoe er bij de fysieke testen
gepresteerd is. Bijzonderheden bespreken we onder vier ogen met de arts, zodat zij een duidelijk beeld hebben
van de deelnemer. Plus, zij kunnen deze info meenemen in het besluit om iemand aan te stellen of juist niet.”
Hoe de instructeurs het ervaren hebben?
“We hebben deze dagen als positief ervaren. Iedere sportinstructeur kent het wel: “Hadden ze dat nou niet kunnen zien bij de keuring?” Nu zijn we aan de voorkant van het proces bij onze eigen, nieuwe klanten betrokken.
We hebben zelf kunnen beoordelen en er op toe kunnen zien dat eventuele blessures of bijzonderheden vooraf
onderkend werden.”
Uiteindelijk zijn er bijna 40 man in één dag militair geworden. Een significante en welkome aanvulling voor de
Landmacht- én Luchtmachteenheden binnen het DGLC. De aangestelde militairen starten op 19 oktober aanstaande aan de éérste Paarse AMO – eveneens waarbij alles binnen de hekken van het DGLC plaats gaat vinden.
Meer zien en lezen? Omroep Brabant, L1.nl en 1Limburg.nl

Aanvang marstest
Bron: Omroep Brabant
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TV Gelderland op bezoek
TV Gelderland brengt bezoek
aan LO&Sportgroep LTK
In de nieuwe serie 'I love de Achterhoek' van TV
Gelderland verlaten Frans Miggelbrink en Willem
te Molder de eigen vertrouwde Achterhoek op
zoek naar de identiteit van Gelderland.
In deze zoektocht brachten beide heren een bezoek aan o.a. de LO&Sportgroep LTK om voor
een dag te ondervinden hoe het is om een militair te zijn.
Middels een aangepaste hindernisbaan les ol.v.
Sgt Jeroen Lodewijks en een interview probeerde
Frans en Willem er achter te komen waar een
militair zich in de regio mee bezig houdt. Tijdens
het interview werd dieper op de rol van de
LO&Sportorganisatie ingegaan.
Na het bezoek aan de LO&Sportgroep LTK werd de dag vervolg bij het Artillerie museum en de Bravo-Batterij, die
op dat moment aan het schieten was op het ASK in t’Harde.

Tweemaal uitreiking bronzen medaille
Tweemaal uitreiking bronzen
medaille op Sportgroep RvS
Op donderdag 17 sept heeft de
Maj Francke samen met de Aooi
Veenstra, ten overstaan van de
LO&Sportgroep RvS, de bronzen
medaille uitgereikt aan Sgt v
Turnhout

en

Sgt1

Laurijssens

(LO&S Natres).
Na het officiële gedeelte is er in
de sporthal nog even 'Coronaproof' genoten van een hapje (uit
de frituurpan) & een drankje.

WWW.FITFORACTION.NL

Pagina 38

Zandloper

Vervolg

LO&Sport kort

Proeftuin Vredepeel
Het is voor niemand een geheim dat er binnen de eenheden hoopjes personeelstekorten zijn. Bij wijzen van ‘pilot’ zijn er een aantal locaties aangewezen om te gaan experimenteren met nieuwe HRmodellen: de zogenaamde ‘Proeftuinen’. DGLC is één van die proeftuinen en op 14/15/16 september
jl. waren de eerste aanstellingskeuringen.
Voorheen moesten aspirant militairen meerdere keren afreizen naar Amsterdam om daar gekeurd te worden.
Vaak was dat drie dagen, omdat de medische-, psychologische- en fysiek testen niet op één dag gepland konden
worden. DGLC stelde zichzelf als ambitie om de aspiranten ’s ochtends binnen te laten komen en nog diezelfde
dag, gekeurd en wel, met een aanstelling de poort uit te laten lopen. En zo geschiedde.
De LO&Sportgroep LBK is in de voorbereiding, gewapend met de handleiding aanstellingskeuringen, naar Amsterdam afgereisd om op locatie in de leer te gaan bij de keuringsassistenten. De uitkomst van alle testen levert de
kandidaten drie mogelijke uitkomsten: aangenomen, afgekeurd of ‘aangehouden’. Aangehouden kan bijvoorbeeld
zijn dat iemand nog fysiek aan bepaalde aspecten moet werken. Hij/zij krijgt daar dan een x-aantal maanden de
tijd voor, alvorens opnieuw gekeurd te worden.
Op uur-U stonden de eerste kandidaten op de stoep. In alle vroegte afgehaald van het treinstation, direct inboeken en de bloeddruk opnemen, daarna linea recta naar de sportaccommodatie voor de fysieke testen. De fysieke
testen beginnen in de zaal, waarin de kandidaten voorschreven stations afleggen. Denk hierbij aan een dieptesprong, het aannemen van verschillende (ongemakkelijke) houdingen of het boven reikhoogte werken. Deze stations hebben hoofdzakelijk als doel om te kunnen zien of kandidaten geen oude blessures hebben.
Na de zaaltesten gaat eenieder naar buiten en vangt de hardlooptest aan: 2200m binnen 12 minuten, zowel voor
mannen als vrouwen. De volgende spreekwoordelijke horde is het ‘tillen en dragen’, zoals deze ook goed gebruik
is binnen de alom bekende FIT. Als laatste sluiten de kandidaten af met een 2km mars met 25kg. Tot zo ver de
fysieke testen – daarna verplaatsen de kandidaten zich naar de MGD om daar psychologisch- en medisch gekeurd te worden.
Deze dagen zijn overduidelijk vanuit het gehele land met argusogen gevolgd. Onder andere de commandanten
van Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO)
en het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf (EGB)
toonde zich uitermate geïnteresseerd in de
wijze waarop LO&S de fysieke testen afnam.
En er was voldoende media-aandacht:
L1.nl, Fok.nl, 1Limburg.nl, Defensie.nl, Omroep Brabant, Intranet.mindef.nl en het Reformatorisch Dagblad.
De eindstand van die dagen: er zijn 55 personen opgekomen, 5 van hen worden aangehouden, 14 zijn er afgekeurd en 36 man is in één
dag militair geworden. In één klap een gevuld
peloton erbij!
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Commanders Coin
Op 14 september 2020 heeft C-LO&Sportorganisatie
afscheid genomen van kapitein René Dekkers, Commandant LO&Sportgroep KCT te Roosendaal.
Kapitein Dekkers gaat binnenkort met FLO.
Het afscheid vond plaats een ongebruikelijke plaats: het
bureau van C-LO&S. Een FLO afscheid verdient eigenlijk
een groter publiek, maar dit was de wens van René Dekkers.
In een goed gesprek tussen lkol Velders en kap Dekkers
werd diens indrukwekkende loopbaan als onderofficier en
de carrière als officier nog eens doorgenomen. Hoewel er
zich natuurlijk ook wel dipjes hebben voorgedaan gaf René aan met trots en voldoening terug te kijken op zijn
tijd als actief dienende van het dienstvak LO&Sport.
Commanders Coin
De commandant verraste vervolgens kapitein Dekkers met de eerste Commanders Coin, hiermee zijn grote waardering tot uitdrukking brengend, voor de betekenis die René Dekkers voor de LO&Sportorganisatie heeft gehad.
Daarnaast was er een beeldje voor de scheidend collega, de waardering voor de fijne samenwerking symboliserend.

Bronzen Medailles Strijpse Kampen
Afgelopen woensdag, 23 september, hebben de Sgt1 Ramon Everduim en de Sgt Leandro de Neef de
bronzen medaille mogen ontvangen.
De ceremonie werd geleid door de
Maj. R Francke en Adj J .Veenstra.
Beide collega’s werden in het zonnetje gezet in het bijzijn van de
LO&Sportgroep Strijpse Kampen,
hun partners en genodigden.
Door de Covid-19 maatregelen
werden de bronzen medailles door
beide partners opgespeld.
Het geheel werd gepast afgesloten met een natje en een droogje.
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Dubbel feest op de GMK
Afgelopen maandag 28 september 2020 was het dubbel feest
op de GMK in Garderen/Stroe.
Sgt Susan Dreijerink en Sgt Quincy
Kersten zijn beide geslaagd voor
hun PVB vwb ECOD opleider. In het
bijzijn van hun O&T begeleider, Aoo
Renate van der Hoek, is er i.v.m. de
COVID-19 maatregelen een mooie
oplossing gevonden om toch de
strepen goed nat te maken.
Daarna heeft Sgt1 Hengst een TB
mogen ontvangen voor zijn goede
werken.
Dit alles werd met een hapje en een
drankje afgesloten.

Bevordering tot kapitein Van Zundert
De

bevordering

van

kapitein

Tom van Zundert, afgelopen
donderdag op Groot-Heidekamp,
mag gerust een stap vooruit in
een bliksemcarriere
worden.

genoemd

Nog niet zo lang geleden was Tom
nog 'gewoon' operator bij het KCT.
Het zal dan ook een prettig weerzien
zijn in Rosendaal, want de functie
van C-LO&Sportgroep EVN per 01
oktober wordt de volgende werkervaring.
De functie van C-LO&Sportgroep
GHK wordt waargenomen door AOO
Oscar Prins, waarna de nu nog TLNT
Maarten Groot (BHK) het roer in
Schaarsbergen gaat overnemen.
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Bevordering SMI Bas van Dreumel
Eindelijk was het zover! Bas van Dreumel
bevorderd tot sergeant-majoor.
Bij een unieke creatieve geest hoort een creatieve bevordering. Bas
gaat invulling geven
aan de functie van
hoofdinstructeur opleidingen & DTCS. Een
functie waarin Bas zijn
kwaliteiten maximaal
kan uitbuiten. Het personeel van de
LO&Sportgroep JPK
wenst hem veel succes!

Sgt Wout Sierkstra bekroond
Op vrijdag 25 september
heeft Sgt Wout Sierkstra,
onder toeziend oog van
onze OTB'er, Adjudant
van der Hoek, zijn examen voor de opleiding
Opleider behaald.
Vandaag, dinsdag 29 september, hebben wij Wouter
'bekroond' en overgoten met
limonade. Voor echt bier
over de schouders moet hij
nog even wachten en flink
zijn best gaan doen.
Wij wensen Wouter veel
succes met het toepassen
van het geleerde uit de opleiding Opleider.
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Bronzen medaille
Op donderdag 1 oktober heeft
Sgt Jeffrey Böckling de bronzen medaille ontvangen.
Sgt Jeffrey Böckling werd binnen
in het zonnetje gezet onder het
toeziend oog van de LO&Sportgroep LTK, Majoor Ham, Adjudant Welling en de vriendin van
Jeffrey. Daarnaast keek zijn familie middels Facetime op de achtergrond mee. Bijzonder aan het
moment was dat de vriendin van
Jeffrey de medaille mocht opspelden i.v.m. de COVID-19 maatregelen. De uitreiking werd afgesloten met een aangepaste receptie
op de LO&Sportgroep.

Weer een klein stapje…
Dat de LO&Sportorganisatie streeft naar het verkrijgen van de Korps-status spreken we bij diverse
gelegenheid uit.
Hierbij de realiteit niet uit het oog verliezend, zeggen we er ook steeds bij dat dit een proces is wat zich op de
achtergrond afspeelt en wat tijd nodig heeft. Zo kan de indruk ontstaan dat er weinig beweging in zit. Toch maken we kleine stapjes in de goede richting. En die willen we uiteraard ook graag met jullie delen.
Met een opmerking van tlnt Roy van der Hammen (LO&Sportgroep LBK, Vredepeel) over DT-knopen werd de SA
LO&Sportorganisatie getriggerd. Korpsen en Regimenten hebben veelal hun ‘eigen’ DT-knopen. Hoewel we de
status van Korps nog niet hebben, maken we wel al deel uit van overlegfora die over Korps- en Regimentszaken
gaan. Hierbij zit ook aan het Bureau Ceremonieel en Protocol van Staf CLAS. Op onze vraag of een eigen LO&S
DT-knoop tot de mogelijkheden behoorde, werd de medewerking toegezegd.
We zijn blij en trots te kunnen melden dat binnenkort aan al het actief
dienend militair personeel, behorend tot het Dienstvak LO&Sport, 4 grote en 6 kleine knopen worden uitgeleverd om op het DT te (laten) zetten.
Grote doelen worden ook gehaald door steeds kleine stapjes te zetten…
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Blijk van waardering
Dinsdag 1 december werd de sgt1 Tom ter Horst verrast door een blijk van waardering door
C-OTCLOG, de kol van Kuijck.
Onverwacht werd hij (als één van de 3) het middelpunt van de belangstelling aangezien hij onder valse voorwendselen naar een bijeenkomst was gelokt.
Enkele zinsneden uit de waardering;
“Door snel en adequaat reageren is mogelijk het leven van de werknemer gered of ernstige schade aan zijn lichaam voorkomen”.
“Volgens het ambulance personeel is het op juiste wijze uitvoeren van de reanimatie cruciaal geweest en heeft in
positieve zin bijgedragen aan de overlevingskansen”.
“Hoewel militairen zijn opgeleid om te handelen als de situatie daar om vraagt, is het niet vanzelfsprekend dat dit
ook gebeurt. De proactieve houding van sgt1 ter Horst dient dan ook als voorbeeld voor collega’s”.
Uit het emotionele dankwoord van de overlevende en de aanwezigheid van zijn familie, sprak de dankbaarheid en
waardering voor het optreden van Tom en zijn medehelpers.
Op de foto’s Tom samen met de twee andere hulpverleners en de overlevende (l)
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Uitreiking Jeneverkruis
Op dinsdagmiddag 8 december zijn 2 Jeneverkruizen uitgereikt en heeft er 1 cijferwisseling plaatsgevonden. Zo hebben majoor Francke en kapitein Steenge hun Jeneverkruis in ontvangst mogen nemen
en heeft majoor van der Linde zijn cijferwisseling (20) in ontvangst mogen nemen.
In verband met de COVID-19 kon dit jaar geen gezamenlijke ceremonie plaatsvinden zoals voorheen in de sportzaal van de BHK. De ceremonie vond plaats in de Traditiekamer van de LO&Sportorganisatie onder leiding van
luitenant-kolonel Velders en stafadjudant Welling. In deze ceremonie werden de drie heren bedankt voor hun
inzet de afgelopen 15 tot 20 jaar als officier maar ook voor de jaren hiervoor. Ook werd er een kleine vooruitblik
gegeven wat voor uitdagingen er nog te wachten staan voor de LO&Sportorganisatie waar de hulp van bovengenoemde officieren bij benodigd is.
Van Harte gefeliciteerd!
Geschiedenis
Het officierskruis is een militaire onderscheiding die wordt uitgereikt aan officieren in de Nederlandse krijsmacht
die ten minste 15 jaar actief officier zijn. De onderscheiding werd op 19 november 1844 ingevoerd door koning
Willem II. De koning wilde vooral subalterne officieren een blijk van waardering geven. Zij moesten toentertijd
namelijk lang op een bevordering wachten. Aan deze gedachte is het te danken dat ook nu nog die officieren die
15 jaar lang op eervolle wijze hebben gediend, een door koning Willem II ingestelde onderscheiding ten deel valt.
In 1844 werd de onderscheiding in het leven geroepen voor de officieren van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en het Indische leger. In de loop der tijd kwamen ook officieren van de schutterijen en reserveofficieren hiervoor in aanmerking. Tegenwoordig ontvangen ook de beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst.
Sindsdien wordt dit uitgereikt op zijn verjaardag, namelijk 6 december.
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Door Jeroen Lodewijk

Hoe word je een sportieve filmster?
In de nieuwe serie van 'I love de Achterhoek' verlaten Frans Miggelbrink en Willem te Molder
hun eigen vertrouwde Achterhoek; ze gaan letterlijk en figuurlijk hun grens over en trekken de Veluwe op.
In tien afleveringen gaan ze op zoek naar de identiteit van de rest van Gelderland.
Dit doen ze door te kijken wat er leeft en werkt en te doen is binnen het gebied.
Ze brachten dan ook een bezoek aan de LTK voor een dag ‘’militair zijn’’.
Jeroen Lodewijk tekent hier zijn debuut in een filmervaring op.
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als the man for the job. Het
leek mij wel leuk om te doen
maar het was voor mij het eerste camera moment ooit. Dit
was toch wel even nieuw en
met een gezonde spanning ben
ik zaken op papier gaan zetten.
Ik wist dat ik ze langdurig zou
spreken hen de ervaring moest
geven als militair. Op sport gebied leek mij de Hindernisbaan
daar het aangewezen middel
voor. Dit spreekt bij de meesten tot de verbeelding van het
‘militair zijn’. Daarnaast geeft
dit mooie beelden voor op tv
van deze twee mannen. Aangezien ze beide wel aardig op
leeftijd waren, heb ik er voor
gekozen hen vooral veel te laten ervaren. Dit als middel te gebruiken waarom
onze sportorganisatie zo belangrijk is voor de militair
of eenheid om fit te maken dan wel te houden.

TV Gelderland brengt bezoek
aan LO&Sportgroep LTK
In de nieuwe serie van 'I love de Achterhoek'
verlaten Frans Miggelbrink en Willem te Molder
hun eigen vertrouwde Achterhoek; ze gaan letterlijk en figuurlijk hun grens over en trekken
de Veluwe op. In tien afleveringen gaan ze op
zoek naar de identiteit van de rest van Gelderland. Dit doen ze door te kijken wat er leeft en

Ongeveer een week van te voren ben ik gebriefd
door Kapitein Daniels van sectie Communicatie.
Hierin gaf hij de do’s en don’t aan die belangrijk waren bij het verschijnen voor de camera. Vooral de zin
‘’het moet natuurlijk lijken’’ en ‘’je eigen verhaal
zijn’’ is mij het meest bij gebleven. Dit vertelt name-

werkt en te doen is binnen het gebied. Ze
brachten dan ook een bezoek aan de LTK voor

lijk het makkelijkst en automatisch het meest natuurlijk. Daarnaast heb ik van Jeroen het Strategisch

een dag ‘’militair zijn’’.

Communicatieplan LO&S gekregen. Dit heb ik gele-

Aangezien er veel militairen werken op de Veluwe

zen, voorbereid en besproken met hem. Hierin staat
kort door de bocht welke kernboodschap wij willen

vallen zij zelf ook onder de ‘’bevolkingsgroep’’ die zij
bezoeken. Ze zijn een onderdeel van de regio Velu-

uitdragen als LO&Sport organisatie, zowel intern als
extern. Dit vond ik nog wel het moeilijkste onder-

we. Ze leven en werken er, ook al wonen velen buiten deze regio. De mannen wisten niet hoe of wie en

deel. Het moet geen ingestudeerd verhaaltje worden
en de boodschap in een les naar voren laten komen

wat ze gingen doen was dan ook een volledige verrassing. Ze startten donderdag 10 september al
vroeg als ‘militair’ bij de LO&Sportgroep LTK.

in een korte tijd is lastig.
Vanuit TV Gelderland heb ik slechts op de ochtend
heel even gesproken met de geluidstechnicus en de

Ik ben gevraagd als lesgever/interviewer door mijn
collega die contact had met Sectie communicatie
Kapitein Daniels. Via een omweg werd ik uiteindelijk

cameraman verteld wat ik van plan was. De regisseur gaf mij nog de tip: “praat vooral met de twee
interviewers en als je contact zoekt met de camera

door mijn commandant Jeroen Hartog aangewezen

kijk hem dan recht aan”.
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Ik ben begonnen met een intropraatje aan de beide deelnemers
over wat de LO&Sportorganisatie
inhoudt en betekent binnen Defensie. Wat is ons doel en wat voor
middelen gebruiken wij daarvoor?
Tijdens de Hiba les/interview probeerden ze er achter te komen wat
een militair ‘beweegt’ in de regio en
wat voor invloed wij als sportinstructeurs daar op kunnen hebben.
Ze legden bijna alle lage hindernissen af, waarin ik ze het zelf liet ervaren of een demo gaf hoe de hindernis genomen moest worden. Dit
was voor deze mannen op leeftijd
(65+) voldoende om te ervaren hoe
het is om een hindernisbaan
‘technisch juist’ te nemen. Ze werden steeds bewuster gemaakt van
hoe belangrijk het is dat je fit en
gezond bent binnen Defensie om je
taak te kunnen doen. Natuurlijk
moet een militair Fit for Action zijn.
Dit ben je als je 21 jaar bent maar
ook 44 jaar of zelfs je pensioenleeftijd hebt bereikt. Zeker in de tijd
van Covid 19 is regelmatig sporten
een eerste ‘bescherming’ om inzetbaar te blijven, als mens en militair.
Na een uur op de LTK sportgroep
waren ze klaar met filmen. Wat hier
verder van overblijft in de aflevering zelf is nog de vraag. Ze waren
blij verrast met het de hindernisbaanles, zowel de deelnemers als
de hele film crew. Hier kreeg ik veel
positieve reacties over. De aflevering zal verder gevuld worden met
het Artillerie museum. Daarna een
bezoek bij de Bravo Batterij die op
dat moment aan het schieten was
op het ASK in ‘t Harde.
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Hoe groen is het gras bij de buren?
Deel 2: Lieuwe Wobbema
Door Wil Maaswinkel

HOE GROEN IS HET GRAS
BIJ LIEUWE WOBBEMA?
"Ik heb altijd opleidingen of cursussen geweldig gevonden; Defensie schoolt je niet
alleen in de kennis en vaardigheden, maar
vormt je vooral! Dit heb ik niet alleen ervaren op de KMS en OCLO, maar vooral de
VAKOL, de ECO en ook de sportopleidingen
VTO, klimopleidingen en MZV- opleidingen.
Deze zijn, naar mijn mening, van hoge
kwaliteit! ". Lieuwe Wobbema had het in
zijn gesprek met Wil Maaswinkel niet
slechts over de LO&Sportwerkzaamheden,
maar ook over zijn huidige functie op de
KMS en zijn toekomstige bij TGTF. Je leest
het hier in de tweede aflevering over het
Groenere Gras bij onze buren.
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Deze keer is de hoofdrol voor Lieuwe Wobbema
in de rubriek "hoe groen is het gras bij de bu-

Lieuwe Wobbema, het begin

ren"? Lieuwe werkt momenteel bij de staf van
de KMS. Daar was hij al eerder want in 1988

Tijdens het CIOS wou ik altijd al militair of militair
sportinstructeur worden. Fysiek bezig zijn, met men-

startte hij zijn opleiding als onderofficier op de

sen werken, en ook dat militaire pak trok mij. Lera-

KMS.

ren van de MAVO en het CIOS adviseerden mij vooral die kant op te gaan. Een aantal van hen waren
ook dienstplichtig of Kort Verband Vrijwilliger geweest, zoals mijn LO-leraar MAVO en Hans Westerhof.
Daarnaast had ik een paar bijzondere leraren op het
CIOS, die fysiek en mentaal ver durfden te gaan,
zoals Tjalling van der Berg, Tjaart Kloosterboer, Foppe de Haan en Henk Gemser. Zij deelden prachtige
trainings- en vormingservaringen als zij terugkwamen van het EK en WK. Dit motiveerde mij nog
meer om ook die ervaringen op te doen.

Men zegt wel: "Wie je bent, wat je doet en wie
je ontmoet, speelt een grote rol in wie en wat
je wordt"! Een korte verkenning leert dan dat

Na mijn CIOS-periode heb ik bijna een jaar moeten
wachten totdat ik dienst in kon. Die tijd heb ik
“opgevuld” als zwemonderwijzer. Kinderen lesgeven
vond ik ontzettend leuk en zinvol om te doen maar
alleen aan het bad staan, in een chloor-omgeving,
vond ik maar niets! Op de avonden gaf ik 2x per
week judo-les en 2x voetbaltraining met coaching op
de zaterdag.

Lieuwe zijn start goed zit. Zijn klasgenoten op
het OCLO in 1989 zijn: Ruud Raijer, René Dekkers, Ton Neppelenbroek, Hans Wakelkamp,
William

Verploegen,

Cor

den

Daas,

Frank

Brocks, Henk Schreiber, Gaby Reichwein en
Adri Carabain!

Wie Lieuwe verder nog aan collega's op het
KCT, de LOSS en de andere plekken waar Lieuwe werkt tegenkomt, hopen we in het interview te ontdekken.
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Militair

Lieuwe naar de KMA

Ik heb direct gesolliciteerd als Beroeps Onbepaalde
Tijd (BOT; nu fase 3). Zoals besproken bij het AAC
(aanname advies gesprek) hoefde ik geen dienst-

Na deze periode kreeg ik de mogelijkheid om officier
te worden. In juni 2016 begon ik op de KMA. Hierna
werd ik C-LO&Sportgroep in Assen. Na 3 prachtige

plicht te doen. Toen ik eind juni op vakantie in
Frankrijk was, en even naar huis belde, bleek toch
de Defensie-envelop op de deurmat te liggen. Vijf
dagen na dat telefoontje, op 4 juli 1988 melden in
Bergen op Zoom, om aansluitend 2 weken op bivak
te gaan. Mijn dienstplicht was een best grote verandering; dit werd ook nog gedaan met zeer strak regime, en excessen zoals een begrafenisritueel. Na
ruim 10 weken nam ik afscheid van mijn peloton, en
meldde ik mij op 5 september 1988 op de KMS in
Weert.

jaren in Assen, lekker hard werken, en doe maar
gewoon met fijne collega’s en een prima sfeer, was
ik toe aan wat anders. Inmiddels had ik alle rangen
van onderofficier gehad; maar ook alle rollen bekleedt: van instructeur, hoofdinstructeur, cursusleider, stafmedewerker en tenslotte manager. Ook had
ik op het KCT 3 jaar fulltime bij de ECO, van 19971999, gewerkt; een zeer goede ervaring. Na gesprekken met CS LO&Sportorganisatie, heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt om belangstelling te tonen voor een aantal functies in OTCo land, zoals
HOZ-functie Assen en Schaarsbergen en Opleiding &

Werken in de LO&Sport

Trainings Zaken KMS. Dat laatste is het geworden.

Ik heb in alle 3 de regio’s gewerkt: gestart op de
LO&Sportgroep JPK, daarna Schaarsbergen, Roosendaal, JPK. Nadat ik 18 jaar op de LO&Sportgroepen
had gewerkt, kreeg ik de kans om op de LOSS te
werken. Nog steeds een baan die me zeer aanspreekt, omdat ik al mijn ervaringen kon delen met
de vaak jongere collega’s. Ook werken in een stafomgeving en samenwerken met EC en BOTO, heeft
me veel inzicht gegeven. Zeker toen ik na 5 jaar
LOSS de OTB (opleiding en training begeleiding)functie ging bekleden. In mijn periode kwam de
kwalificering van de ECOD-leerlijnen pas op gang.
Dit was een enerverende periode!
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te geven. Dit zie ik ook voor mij terug als HI, cursusleider LOSS en OTB. Uiteindelijk moet je eerst
vlieguren maken, voordat je anderen kan leren vliegen.
Ook haalde ik veel motivatie uit het samenwerken
met de eenheid, zoals ik heb gedaan in de SLMB, het
KCT
en
later
met
44
Painf
Bat.
Als
LO&Sportorganisatie kunnen we daar zeer betekenisvol zijn, in de periodisering, de instructie en de
vorming, maar we moeten ons ook niet overschatten. We zijn maar 1 speler in het grote verband. We
moeten het samen doen!

Completer als mens, militair, trainer en vormer
De LO&Sportorganisatie heeft mij een bijna perfecte
periode gegeven. Ik heb er zelf veel voor gedaan en
ik heb er hierdoor ook veel voor terug gekregen. Ik
heb gewerkt met en lesgegeven aan (sportieve)
mensen, die met veel passie en ambitie hun werk
wilden doen! Met mensen die verder durven gaan
dan hun comfort zone. Juist dat heeft het werk afwisselend en uitdagend gemaakt. Het samenwerken
met mensen, vooral in een outdoor omgeving, was
mijn passie!
Ik heb altijd opleidingen of cursussen geweldig gevonden; Defensie schoolt je niet alleen in de kennis
en vaardigheden, maar vormt je vooral! Dit heb ik
niet alleen ervaren op de KMS en OCLO, maar vooral

Nieuwe uitdagingen

de VAKOL, de ECO en ook de sportopleidingen VTO,

Na 31 jaar heb ik de LO&Sportorganisatie, op 1 nov

klimopleidingen en MZV- opleidingen. Deze zijn,

2019 verlaten. Ik ben vorig jarig gestart als stafoffi-

naar mijn mening, van hoge kwaliteit! Ooit zei René
Dekkers tegen me: er bestaat geen mooier lever dan
een cursisten leven. En dit vind ik ook!

cier OTZ PL (Opleiding en Training Zaken; Planning)
op de KMS in Ermelo. Voorheen de Sectie 3 van de
staf. Ik werk specifiek voor de Veiligheid en Vak-

Met al deze opleidingen heb ik daarna geweldige er-

manschap, ofwel VEVA. In de volksmond was dit het
OJKL. Ik adviseer C-KMS en coördineer 1 level up

varingen opgedaan, zoals 3 jaar lang instructeur
Commando- opleidingen. Ik heb door mijn eigen opleiding en dit ook weer te ervaren als instructeur,

naar OTCo en 1 level down naar de InstructieGroepen Beroeps Praktijk Vorming (IG BPV) in Assen,
Schaarsbergen en Oirschot. Wij zijn als KL een er-

ontzettend veel geleerd. Ik ben completer geworden
als militair, als trainer, vormer en als mens. Ik denk

kend leerbedrijf, die jaarlijks 2700 GROP-leerlingen
van in totaal 23 mbo-scholen een stageplaats biedt.

dat opleiden eerst bij jezelf begint, namelijk opgeleid
worden en ervaring op te doen, om het daarna door

Daarnaast biedt de KL nog stageplaatsen aan voor
Logistiek-Transport-Zorg (LTZ).

WWW.FITFORACTION.NL

Pagina 52

Vervolg

Zandloper

Hoe groen is het gras bij de buren?
Deel 2: Lieuwe Wobbema

Naast het vergaderen in diverse overlegfora van defensie en onderwijs, bezoek ik regelmatig de IG BPV
in Assen, Schaarsbergen en Oirschot. Tenslotte is
werkbezoek essentieel om een goed SA (Situational
Awarness, een begrip uit de commandovoering,
red.) te verkrijgen; weten hoe de hazen lopen en
wat de problemen zijn waar iedere IG BPV tegen
aanloopt. In februari en maart was ik ruim 7 weken
Leider der Oefening (LDO) in de Harskamp. Hier
werd het centraal examen voor mbo-niveau 2 en 3
afgelegd. Elke week, uitgezonderd de voorbereidings- en nazorgweek, kwamen er bijna 400 leerlingen uit heel Nederland om hun examen te doen. Met
een kleine staf van 7 man, 20 militairen en 20 docenten als assessoren, en 40 man roleplay, was dit
een organisatie waar hedendaags een bataljon qua
vulling erg jaloers op zou zijn. Hier heb ik wederom
gezien dat leerlingen goede dingen laten zien, zoals
commandovoering en uitvoering van opdrachten,
maar ook evaluatiegesprekken. Naar mijn mening is
dit voldoende niveau voor manschap (AMO) en onderofficiersopleiding (SIVO).
Door COVID is helaas de stage stil komen te vallen.
Van deze situatie hebben we, C-IG BPV, staf KMS en
staf OTCo, gebruik gemaakt om de stageprogrammering van het nieuwe Kwalificatie Dossier (KD)
vorm te geven. We hebben sessies samen met OTCo
georganiseerd om de programmering voor de IG BPV
en MRNS GROP eenduidig te krijgen. Dit is nu nagenoeg afgerond. Om alles goed gecommuniceerd te
krijgen, organiseren we volgende maand een aantal
themadagen voor ROC, BPV en managers. Naast
programmering zijn we ook bezig om nieuw geplaatste BPV-instructeurs een korte cursus aan te
bieden met werkplekleren.
Al deze onderwijsverbeteringen hebben tot doel om
leerlingen in eerst instantie te diplomeren en in
tweede instantie een goed beeld te laten verkrijgen
van Defensie; dit om uiteindelijk hen enthousiast
voor een baan te krijgen. Naar mijn gevoel doen we
goede dingen, maar nog niet de juiste dingen. We
zijn te veel op uitvoeringsniveau aan het veranderen
in plaats van de organisatie te wijzigen.
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Hoe groen is het gras bij de buren?
Deel 2: Lieuwe Wobbema

Als de KL de VEVA-leerling ontzettend belangrijk vindt voor de KL, moet dat zichtbaar worden in de organisatie.
Het oprichten van een VEVA-school, met een centrale aansturing en staf, waarbij leerlingen ook zeker verkorting
krijgen, nadat zij 2-3 jaar militaire lessen en stage weken hebben gedraaid.
Mijn grootste uitdaging in deze functie is om goede invloed te krijgen, op wat er op hoger niveau (OTCo en DCPL)
wordt besloten, maar ook wat er op de IG BPV plaatsvindt. Dit betekent veel overleg en werkbezoek, maar ook
informele gesprekken, zodat ik zo goed mogelijk C-KMS kan adviseren. Naast deze hiërarchische lijn heb je ook
nog een functionele lijn. Het VEVA-speelveld is daarnaast complex omdat het een overeenkomst is tussen het
ministerie van Onderwijs en het ministerie van Defensie. Ook het ministerie van Sociale Zaken is hier nog bij betrokken. Hierdoor lopen processen langer, en is de besluitvorming ingewikkeld en traag. Vandaar dat kleine successen boeken, een lange adem hebben, zoals ik al heb beschreven, voor mij de motivatie en uitdaging zijn.
Verder als Field Lab- functionaris TGTF
Eind december verlaat ik OTZ PL, omdat ik ben gevraagd voor field lab-functionaris bij TGTF. Ik ga mij bezighouden met VTO’n, onderofficieren en officieren, specifiek de manoeuvre. Daar zal ik opnieuw veel bekenden uit de
LO&Sportorganisatie tegenkomen.
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VTO LO&Sportdag 2020
Door Ruben Hensels

Alternatief sportevenement op de Vlasakkers
Eén van de door de Sportcommissie afgelaste evenementen op de Sportkalender
was de crossestafette van 15 oktober jl.
Op dit onderdeel doen elk jaar de toekomstige LO&S onderofficieren en -officieren
mee. Als vervanging voor deze crossestafette kregen de drie vaandrigs in opleiding de opdracht om samen met de VTO Sgt klas een COVID-proof sportdag te
organiseren.
Deze dag zouden de onderofficieren zelf moeten voorbereiden en uitvoeren. Wat
de leerdoelen waren, lees je in dit smaakvolle artikel van Ruben Hensels.
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Omwille van de verscherpte COVID-19 maatre-

De hele week stond in het teken van het organiseren

gelen heeft de Sportcommissie KL besloten om
haar laatste evenementen in 2020 te annule-

van deze sportdag. Met een bevelsuitgifte op dinsdag aan de onderofficieren werden ook zij betrokken

ren. Eén van deze afgelaste evenementen was

tijdens het proces. Op woensdag kwamen er veel

de crossestafette van 15 oktober.

leuke en creatieve ideeën uit de groep en begon de
sportdag snel vorm te krijgen.
Op woensdagmiddag werden de Vlasakkers al toegeeigend door de sport. De onderofficieren begonnen
al snel aan de voorbereiding van de locatie en stuurden Sgt1 Y. Wintjens met de ATB het terrein in om
voor hen te verkennen. Eén van de moeilijkheden
was namelijk dat de groepen zo min mogelijk voorkennis en/of voordelen mochten hebben over hun
eigen opdracht, om gelijke kansen te waarborgen.

Op dit onderdeel doen elk jaar de toekomstige
LO&S onderofficieren en officieren mee. Als
vervanging voor deze crossestafette kregen de
drie vaandrigs de opdracht om samen met de
VTO klas een COVID-proof sportdag te organi-

De dag zelf moest zo veilig mogelijk worden ingericht, rekening houdend met de nieuwe COVID-19
maatregelen. Om dit zo goed mogelijk op te vangen
werd er met duo’s gewerkt. Beginnend met een
Kahoot (multiple choice-quiz via de telefoon) werd
een fasering aangebracht in startmomenten zodat
iedereen op een ander punt in de wedstrijd zat.
Meteen aansluitend aan de kennisronde (waarbij de
kennis getest werd over o.a. sport en anatomie) begonnen de duo’s aan een VTV omloop. Hier was
goed te zien hoe hecht de groep is. Ondanks dat er
al verschillende groepen klaar waren met de opdracht en ze konden genieten van een welverdiende

seren. Deze dag zouden de onderofficieren zelf

pauze, bleef iedereen ter plaatse om de laatste groepen te steunen en aan te moedigen bij het voltooien

moeten voorbereiden en uitvoeren. Het doel

van hun opdracht.

van het kader met deze sportdag was tweeledig. Zo was het de bedoeling dat de toekomstige officieren ervaring konden opdoen met het
aansturen van de onderofficieren. Het tweede
doel was om de toekomstige onderofficieren te
laten ervaren welke aspecten komen kijken bij
het organiseren van een evenement.
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Na de pauze werd er snel gerekend door
de GO’s om een startvolgorde te bepalen
voor het middagprogramma. De namiddag startte met een vaardigheidsomloop.
Op de touwbanen en hindernisbaan hingen verschillende ‘hints’ die de groepen
doorverwezen naar de volgende opdrachten. Eenmaal klaar met deze omloop
volgde een oriënteringsopdracht met de
ATB. Hier kregen de duo’s een deel van
de oriënteringskaart, om de kaart compleet te maken moesten ze naar het juiste punt fietsen. Eenmaal bij het laatste
punt aangekomen was het doel om zo
snel mogelijk terug naar de startlocatie te
gaan om te beginnen aan de laatste omloop.
Uiteindelijk werd de dag afgesloten met
een ludieke activiteit waarbij iedereen
evenveel kans had om te winnen. Het
doel was om uit te komen in het skill
house waar een ‘gouden’ zeskant-plaat
verstopt lag. Hier moesten de groepen
komen door verschillende proeven te
doen slagen. Bij elke proef ontvingen de
groepen een puzzelstukje wat uiteindelijk
leidde tot de laatste opdracht: ‘zoek en
gij zult vinden’.
Het winnende trudy-paar sprak de hoop
uit dat deze activiteit in de toekomst
wordt herhaald en dat zij de eersten zijn
die hun naam hebben toegevoegd op de
wisselbeker.
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De Pen van Luke Kenter
Aflevering 38

De Pen heeft vanaf de aftrap door André Wijnberger vele sportieve omzwervingen gemaakt
en is eerder terecht gekomen in handen van vijfkampers, survivalrunners, politie/KMAR, motorrijders,
landrovercoureurs, commando's, voormalig personeel van de LO&Sportgroepen Bernhardkazerne
en de Van Hornekazerne, CIOS-docenten, NCOI-leerlingen, etc.
Nu ligt De Pen al een flinke tijd in Schaarsbergen en over die bakermat van de Rode baretten
gaat deze 38 aflevering van Luke Kenter bijna volledig.
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Melvin, allereerst bedankt voor het krijgen van

Tijdens de VTO in 2019 kwam de vraag steeds naar

de Pen en de kans om wat te vertellen over
mijn nog korte loopbaan bij Defensie. Ik ken je

voren: ‘naar welke kazerne zou jij willen na de VTO’?
Dan ga je nadenken over een locatie die je snel kan

natuurlijk al een tijd als mijn commandant en

bereiken. Het woon-werk verkeer kan een grote in-

heb een goed beeld van wat je allemaal doet
binnen Defensie, maar het was leuk om te le-

vloed uitoefenen op je leven. Ook werd de vraag
gesteld:
‘ben
je
een
blauwe
of
groene

zen wat je hier buiten nog meer op sportief gebied doet.

sportinstructeur’? Die tweede vraag deed mijn antwoord op de eerste vraag teniet.
De reden dat ik ooit naar Defensie kwam, was om
taak specifiek te kunnen werken in een mooie en
uitdagende werkomgeving. Vanuit het kader werd ik
gevraagd of ik interesse zou hebben in de Oranjekazerne. Dit betekende veel reizen, veel weg en de
VAKOL. Maar goed, als je dan kijkt naar je beweegredenen, dan is de Oranjekazerne toch wel een
geweldige sportgroep waar je uitdaging kan vinden.
Zo heb ik de keuze gemaakt om na de VTO te starten in Schaarsbergen, waar ik op 21 januari 2019
binnen kwam.

Mijn loopbaan is nog kort van duur en draai op het
moment mijn eerste functie bij de LO&Sportgroep
Oranjekazerne. Ik ben in augustus 2017 opgekomen
als spijkerbroek op de KMS. Ik was voor Defensie
een gymdocent op diverse basisscholen in Purmerend en omstreken. Het lesgeven op een basisschool
was net niet wat ik zocht en haalde er niet de voldoening uit die ik voor ogen had. Er was niet genoeg
uitdaging en je zoekt toch vaak naar een balans tussen wat je aan effort in je les steekt en wat je eruit
krijgt. Dat was het moment dat ik besloot te solliciteren bij Defensie. Met een ALO diploma op zak
schoot ik voor het hoogst mogelijke: officier zijn binnen de organisatie leek een geweldige baan. Toen ik
bedacht waar ik mijn voldoening uit haal, bleek ook
dat ik iets meer thuis hoorde in de gymzaal en voor
de groep. Dit was de beste keuze die ik ooit had
kunnen maken, om op de KMS te starten en een
weg te volgen richting sportinstructeur als onderofficier.
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De OK is een sportgroep die net als Groot-Heidekamp vele tradities en gebruiken kent. Bij binnenkomst heb je
even de tijd om te stationeren, maar de tweede week start een pittige maar zeer waardevolle periode. Deze periode van tien dagen (mits je voldoet aan de eisen) is lastig. Het vraagt veel van je op collegiaal, sociaal en evaluerend gebied en flexibiliteit. Maar ook trots, veelzijdigheid en gehardheid komen naar voren. Niet voor niets
staan er bij de ingang van de kazerne grote banners met deze competenties.
Er wordt veel gezegd over deze gebruiken, maar ik heb deze periode zeer waardevol gevonden. Door juist mee te
gaan in deze tradities leer je de collega’s kennen met wie je heel veel gaat optrekken en van huis bent. Je hebt
allemaal hetzelfde doorstaan en dat verbindt. Daarnaast bouw je deze weken direct een netwerk op. Contact zoeken met eenheden, uitzoeken wie welke taken heeft en welke functionarissen van belang zijn voor mij als sportinstructeur. En als laatste: voorbereiden op de VAKOL.
De VAKOL is niet een makkelijke opleiding. Je leert jezelf kennen op een manier die je nooit eerder zag. Je wordt
geconfronteerd met je fouten, je handelingen en je leidinggevende capaciteiten. Ik dacht dat ik mezelf kende,
maar na de opleiding heb je een nog beter beeld van je eigen kunnen, wie je bent als persoon en als leider. Ik
heb geen seconde spijt van deze keuze, want het heeft veel deuren voor mij geopend.
Op de OK zijn er drie clusters: de Zelfstandige Eenheden, het 11e bataljon en het 12e bataljon. Deze clubs zijn
veelvuldig op oefening en ook op uitzending. Dit biedt ook veel kansen voor de sportinstructeur van de eenheid.
Zo zijn er in mijn korte loopbaan bij de OK meerdere oefeningen geweest die ik heb kunnen ondersteunen. Ik
was toegeschreven aan de 11Bevoorradingscompagnie en de 11Genie compagnie. Om een goed beeld te krijgen
van de compagnie en hun taakstelling moet je mee de acties in.
Alleen zo ervaar je wat de kerels ook ervaren en hier kan je wat mee als sportinstructeur. Buiten de oefeningen
met een GVA accent in bijvoorbeeld Fritz Am Sand heb ik een oefening meegedraaid in Wales. Buiten oriëntatie
oefeningen, MZV lessen en andere sportmomenten heb ik mee kunnen draaien in acties en oefeningen. Denk
hierbij aan OVG’en, aanval en verdediging van het konvooi en black-out rijden. Na deze oefeningen in het links
rijdende Wales begreep ik de taakstelling van de compagnie veel beter.
Nu kon ik specifieker lesgeven aan de club, omdat je simpelweg hebt ervaren wat ze daadwerkelijk doen. Ook
kreeg ik de mazzel mee te mogen naar Texas met de 12A compagnie voor American Falcon 20-2. Als sportinstructeur heb je daar iedere ochtend je les om te draaien, maar je bent er ook voor de sport gerelateerde activiteiten. En het mooiste uiteraard om te doen: het wederom meedraaien met de acties. In Amerika heb ik mijn
eerste grote oefeningen mee kunnen pakken. In het oefengebied bij Fort Hood heb je enorme OVG dorpen waar
je na een heli-insertie voorwaarts kan.
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Dan ervaar je pas hoe zwaar een langdurige actie kan zijn en waarom je rekening moet houden met belasting
buiten je sportlessen. Als kers op de taart heeft bijna de gehele sportgroep OK en een aantal sportinstructeurs
vanuit Assen de opleiding kunnen volgen tot ski instructeur niveau 3 bij de NSKIV. Dit alles ten behoeve van een
grote bataljonsoefening in Stubai, Oostenrijk. Ook hier mocht ik aan deelnemen. Wat ik eigenlijk wil zeggen met
dit alles, is dat de LO&Sportgroep OK mij in 1,5 jaar enorm veel geboden en geleerd heeft. Het is investeren geweest, maar het is nooit saai en het is altijd uitdagend.
Kijkend naar de nabije toekomst ligt er nog genoeg voor mij in het verschiet. Ik ben de nieuwe sportinstructeur
van de 11B Stierencompagnie en ben bevoorrecht mee te gaan naar Curaçao voor een gehele rotatie CIDW-35.
Dit biedt meer dan genoeg uitdaging in de komende periode. Helemaal in een periode als deze, waar een virus
voor wat obstakels zorgt. Op de sportgroep zelf heb ik ook wat doelen staan. Ik wil mijzelf verder ontwikkelen in
twee zuilen, namelijk WOH en MZV. Zelf heb ik altijd verschillende vechtsporten beoefend en wil dit ook doen
met de compagnieën. En WOH is, buiten het feit dat het leuk en uitdagend is, ook een prachtig middel om bepaalde gedragingen naar boven te krijgen. Iets dat bruikbaar is voor een individu en voor zijn of haar eenheid.
Als we verder kijken in de toekomst zou ik graag na mijn eerste functie een tweede functie willen draaien op
GHK. De school LMB zou voor mij een nieuwe uitdaging zijn en daar zou ik graag naar toe willen. Als lesgever
kan ik mij ontwikkelen in zaken waar je bij parate eenheden minder aan toe komt. Het lesgeven aan de AMOL,
LOVO en VAKOL lijkt mij uiterst interessant en ik hoop dat ik dit mag doen in de toekomst. En hoe het er verder
uit ziet, weet ik simpelweg niet. Wat ik wel weet, is dat ik mij op mijn plek voel op Schaarsbergen.
Graag geef ik de pen door aan mijn directe collega Jorno de Vries. Je bent net terug van Curaçao met de 11A
Koningscompagnie. Ik ben benieuwd hoe je deze tijd hebt ervaren, aangezien de compagnie ingezet is op het
eiland na de uitbraak van Covid-19. Ook ben ik benieuwd hoe jouw toekomst eruit ziet bij de
LO&Sportorganisatie.
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Wat vinden onze oud-collega’s ervan?
Door Paul Lindeboom

KAMP VAN KONINGSBRUGGE: KCT REACTIES
Zaterdagavond 31 oktober werd de eerste aflevering van Kamp van Koningsbrugge uitgezonden
en daar keken direct al 1,3 miljoen Nederlanders naar.
Onder hen vermoedelijk heel veel oud-collega's van het KCT of voormalige sportinstructeurs
van de LO&Sportgroep Engelbrecht van Nassaukazerne.

De redactie benaderde hen om te vragen wat zij van het (format van het) programma vinden.
Hier leest u de ontvangen reacties van Lion de Frel, Nico Spreij, Jos Antens, Arian van Helden,
Ramon van de Grift, René van Berlo en de iets later nagekomen inzendingen
van Egbert Ruijgrok, Gerard en Piet Paul.
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Lion de Frel
“Dit programma geeft een realistisch beeld van de
kennismakingsdagen tevens de selectie om de juiste
personen aan de start te krijgen van de commando
opleiding. De sociaalvaardige wijze zoals dit gaat
spreekt mij aan, mensen moeten er een positief gevoel aan overhouden en niet het gevoel van falen.
De analyse van de persoonseigenschappen van de
cdo is de basis van de selectie. De toepassing van de
activiteiten middels de kernwaarden geeft de spiegel
voor elk persoon. Het is heel eerlijk en transparant.

Zondag 09 november, een berichtje aan heel

In mijn periode heeft met name Pierre Schoonen
heel veel input gegeven voor deze vorm van kennis-

veel oud-sportinstructeurs van de LO&Sport-

makingsdagen. Ere wie ere toekomt.”

groep EVN: “Vanuit het kijken naar de serie
Kamp van Koningsbrugge, over de 15 burgers
die mogelijk commando kunnen worden, heb ik
onze oud-sportinstructeur John Soekradj – in
de eerste aflevering was hij prominent in beeld
– bereid gevonden een interview te geven voor

Arian van Helden

www.fitforaction.nl over zijn bijdrage aan dit

“Ben nog niet in de gelegenheid geweest het te kijken, maar dat gaat zeker gebeuren. Heb wel de vi-

programma. Weet nog niet of hij dat al mag

deo gezien waarin de eerste (van acht) trainingen
wordt uitgelegd. Heel helder.”

doen tijdens deze serie op tv, of dat het na afJos Antens
loop pas gepubliceerd mag worden.
“Ja, ik vind het fantastisch om naar te kijken, het is
een feest van herkenning! Niet alleen omdat de maLeek mij een leuk idee om vooraf alle oud-collega’s
van de LO&Sportgroep EVN te vragen wat zij momenteel van deze serie vinden. Ben dus benieuwd

nier waarop de cursisten worden aangepakt veel
mooie herinneringen oproept, maar vooral ook omdat ik veel bekende plekjes voorbij zie komen. Zo

naar jouw mening.”

waren ze in de 2e aflevering na de slotenmars aan

Gelukkig ontving ik al snel hele mooie reacties. Geniet van de onderstaande woorden en kijk zaterdag-

het opdrukken en sit-ups aan het maken in een paddenpoel die recht achter mijn huis ligt, hemelsbreed
een klimtorenlengte van mijn huis verwijderd (20

avond naar aflevering 3 op NPO1 om 20:30 uur.

meter).
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den in verband met de veiligheid geen wedstrijden
gedaan, omdat die een meter of 8 hoog was. Wel
deden wij die baan en Bloemendaal en ook al ons
werk op de klimtoren allemaal onbeveiligd, dat is
volgens mij nu niet meer het geval.
In de 2e aflevering liepen ze dus hindernisbaan Arnhem individueel. Er komt vast nog wel een aflevering
waarbij ze de baan groepsgewijs op tijd moeten nemen denk ik. Helaas heb ik de slinger niet voorbij
zien komen, dat was toch wel zo'n beetje de spectaculairste hindernis van baan Arnhem. Je moest daar
groepsgewijs naar boven klimmen en vervolgens van
een hoog plateau naar een schuin landingsvlak slingeren. Op die hindernis had ik altijd nog een leuke
truc.... en zover ik weet was ik de enige die die beheerste, dat was namelijk vanaf het schuine vlak
terug omhoog slingeren naar het verhoogde vlak.
Dat lukte me door op de knoop van het touw te gaan
staan en door het principe van slingerverlenging/
slingerverkorting meer zwaai te krijgen en vervolgens op mijn zitvlak op het plateau te landen...
mooie tijd, als het goed is moet ik er nog een foto
van hebben.

Ik hoop dat er ook nog wat kazernelesjes voorbij
gaan komen, volgens mij wel, want in een voorstukje voor volgende week zag ik de klimtoren al.

Maar zoals gezegd vind ik het dus een erg leuk programma om naar te kijken en bovendien een mooie
reclame voor het KCT en de landmacht in het algemeen!

Natuurlijk weet ik dat zo'n filmprogramma altijd zo
gemonteerd is dat het een leuk verhaaltje wordt, en

Nader: op de bovenstaande foto zie je nog de beschreven actie …… misschien leuk voor de huidige

niet altijd helemaal klopt. Zo zag ik bv. bij de speed-

instructeurs om eens een poging te wagen;)

mars dat ze de beelden niet logisch (chronologisch)
hadden gemonteerd.
Hindernisbaan Arnhem is een tactische baan, die je
groepsgewijs neemt en waarbij je onder vuur genomen wordt door een vijand. Deze baan namen we
alleen groepsgewijs op tijd. Niet individueel. Ik heb
daar dus geen record. Op hindernisbaan Hollandia en
touwbaan Bloemendaal nog steeds wel. Hopelijk komen die ook nog in een aflevering voorbij... al moet
ik erbij zeggen dat de originele houten touwbaan
ondertussen is afgebroken en vervangen is door een
metalen versie. De nog hogere Commandobaan is
helaas al veel langer verdwenen. Op die baan wer-
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Nico Spreij

Ramon van de Grift

“Net als bij het programma Kamp Waes (hetzelfde

“Natuurlijk kijk ik naar het programma, ik vind het

programma met de Belgisch commando’s) geniet ik

erg mooi in beeld gezet. Ik mis het werk en de col-

van het kijken naar de serie Kamp van Koningsbrugge. Ook mooi voor defensie en het Korps dat het een

lega's nog elke dag! Het is een heel krachtige trekpleister voor het KCT, ik hoop dat er veel nieuwe

direct een kijkcijfer hit is.

mensen zich aanmelden. Hoewel ik het wel (tot nu
toe) een gemiste kans vind voor de LO&S organisa-

De ambities en de reacties van de deelnemers tij-

tie, want "onze" werkzaamheden worden nu veelal

dens de opdrachten zijn namelijk heel herkenbaar.
Het roept direct direct herinneringen op uit mijn tijd
in de commando opleiding in de jaren 70. Wat ik zie
in de serie is namelijk heel herkenbaar.

uitbesteedt. Dit is ook te begrijpen, want het gaat nu
om het KCT. Wie weet iets voor in de toekomst?”

Niet de snelste en de fitste haalt het automatisch.
Kameraadschap, de juiste keuze in het teambelang,
je aan de opdracht houden en nooit uit jezelf willen
opgeven, etc. zijn aspecten die vaak een beslissende
rol spelen of je het wel/niet redt.
Je ziet slechts fragmenten van de 8 dagen kennismaking, maar het geeft wel een reëel beeld hoe het
eraan toe gaat tijdens de echte commando opleiding. Hoewel er in 45 jaar veel veranderd is, staan
de kernwaarden van het Korps nog steeds centraal.
Je wordt daar nog steeds op afgerekend en niet alleen hoe sterk en fit je bent.”
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René van Berlo
“Uiteraard heb ik Kamp van Koningsbrugge gekeken
en om eerlijk te zijn vind ik het een feest van herkenning; de oud-collega’s zoals Ray Klaassen (alias

Het ontheffen van mensen in de afleveringen lijkt na
een kort onderonsje tussen de instructeurs bepaald
te worden, maar niets is minder waar in de echte

de graafmachine) die ik nog in de Commando Opleiding als cursist heb gehad, maar ook John Soekh-

opleiding. Hier worden na alle evenementen door de
instructeurs bijzonderheden ingevoerd in een leer-

radj, die nog een hele tijd mijn carpoolmaatje is geweest (en sterkste man van het KCT!) en nog een
aantal andere bekenden.

ling volgsysteem en worden wekelijks alle cursisten
één voor één doorgenomen en wordt vaak ook een
plan van aanpak gemaakt hoe een cursist wel op een
bepaald niveau gebracht kan worden of worden aanvullende taken gegeven aan cursisten die deze taken
nog niet voldoende hebben laten zien.

Stuk voor stuk toppers. En allemaal met een brok
aan operationele- en instructeurservaring. Er staat
echt een prima team!
Daarnaast is hun manier van aanpak met de
“cursisten” zoals het ook in de Commando Opleiding
gaat; weinig geschreeuw, uitleggen waarom je iets
fout doet en altijd de kans om je fout goed te maken
(tenzij het zogenaamde bloedgroepfouten zijn, zoals
liegen, stelen of de kantjes er vanaf lopen).

Vanuit een wervingsaspect is de timing perfect te
noemen. Op zondagavond draait natuurlijk de serie
‘Commando’s’ en we leven in een tijd dat veel mensen thuis zitten en snakken naar beweging en actie
(of ben alleen ik dat?). Pakkende KCT reclames voor,
tijdens en na de serie. Hier is prima over nagedacht
door Werving en Selectie van het KCT! Ik ben erg
benieuwd naar de spin off qua aanmeldingen.

Daarnaast laat het ook vooral zien dat je ongeacht je
achtergrond of voorbereiding nooit 100% zeker kunt

Het kriebelt als ik kijk naar deze serie Paul, dat mag

zijn of je de opleiding haalt. Om de doodeenvoudige
reden dat maar heel erg weinig mensen zichzelf bui-

je best weten. Mooi werk! En vanuit een LO&S bril
bekeken blijft naar mijn mening het vormen van

ten hun eigen comfortzone kunnen plaatsen in hun
training. Er is continu de onzekerheid en druk van de

mensen één van de core activiteiten van ons als organisatie. Als toekomstig C-Sportgroep wil ik hier

instructeurs, een enorme mentale belasting.

dan ook graag een bijdrage aan gaan leveren.

Natuurlijk kan een crossfittraining van twee uur aan
een stuk je helemaal slopen, maar daarna kun je
lekker uitblazen, douchen en ontspannen. Het voor-

Eén van de functies die naast C-Sportgroep nog
hoog op mijn bucketlist staat, is om ooit nog eens CECO te worden. Het fysiek en mentaal testen en be-

uitzicht dat er na een zeer zware inspanning mis-

lasten om uiteindelijk de mens te laten groeien heb

schien een nog zwaardere inspanning komt vreet
sommigen van binnen op en wordt in de ECO ook
veel cursisten “fataal”. Men stopt zelf, vaak uit onze-

ik altijd schitterend gevonden. Sport als middel, niet
als doel op zich. Wie weet wat de toekomst nog gaat
brengen…..

kerheid over zichzelf.
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Egbert Ruijgrok

gooien maar juist de mix van team player, inzicht,

“Deze serie is in meerdere opzichten een schot in de

denkvermogen, discipline, incasseringsvermogen en
scherpte gaan hier de doorslag geven. Waarbij je

roos.

uiteraard ook fysiek in orde moet zijn.

Ten eerste het stukje exposure dat het oplevert in

Als laatste zou ik zeggen dat mensen graag kijken,

een tijd van personeelstekort, hierbij wordt ook slim
gebruik gemaakt van het aantal kijkers en hieraan,

omdat het uiteindelijk toch iets laat zien wat zij in de
huidige maatschappij missen. Dingen zoals open en

voor aanvang, reclames te koppelen.

eerlijk zijn en elkaar hierop ook spiegelen. Zorgen

Verder draagt het bij aan de beeldvorming die heerst
over het opleiden van commando’s speciale operaties. Wat vroeger nog wel eens gezien werd als afknijpen om het afknijpen, zie je hier dat de gekozen

voor elkaar, je kunt niet alles alleen. Het mogen etaleren en gebruiken van je sterktes maar zeker ook
het tonen van je zwaktes. En de normale omgangsvormen die we wel een beetje kwijt zijn; op tijd komen, afspraken nakomen, respectvol met elkaar om-

methodes een doel dienen.

gaan, enz.

Tevens maakt het voor het brede publiek duidelijk
dat het hier gaat om een mix van competenties. Niet
de gedacht fysiek sterke (zie onze fysiek in orde
zijnde free runner), de Rambo figuur, zoals er vaak
ook tegenaan wordt gekeken, gaat hier hoge ogen

Het geeft al met al een mooi inkijkje in een aantal
facetten van de opleiding.”

Adjudant Gerard
“Ja, natuurlijk kijk ik ook. Kamp Van Koningsbrugge
waarin, hoe ze het zelf zeggen, vijftien gewone burgers zoeken die denken dat ze mentaal en fysiek
sterk genoeg zijn om een van de zwaarste opleidingen van Nederland aan te kunnen….
'En waar kijk ik dan naar'? Met in m’n achterhoofd
dat ik in maart 1997 zelf de ECO, VCO en uiteindelijk
in diverse functies tot en met 2010 gewerkt hebt
voor het KCT.
Vooral de herkenning en de erkenning hoe fysieke
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en mentale aspecten benaderd worden. Ook ik koos

Piet Paul

destijds voor avontuur en grenzen opzoeken. Gelukkig heb ik mezelf iets beter leren kennen voordat ik

'Het leek voor mij weer 1971: net terug van de Mil

de Commando opleiding in ging. De ervaringen met

WK Judo en met mijn zootje gedropt bij de oplei-

het volgen van de VAKOL (Voortgezette Algemene
Kaderopleiding Luchtmobiel) in 1996 heeft mij een

ding. Eerste vraag aan mij was: “hoe ben je geëindigd?” Op mijn antwoord “3e met het team” zei de

beter beeld gegeven en het was een prima voorbereiding om te werken aan m’n persoonlijke aan-

sgt “dat is niks, we doen hier alleen aan 1e plaatsen!”. Andere vraag: “waarom ben je eigenlijk in

dachtspunten.

dienst gegaan? Mijn antwoord: “voor de sport, Sgt “.

Je motivatie kan super goed voelen met de gedachten om een mooi en zwaar avontuur aan te gaan.
Maar de werkelijkheid kan het gevoel en de zogenaamde droom snel wegnemen.
Zijn de kandidaten van Kamp Van Koningsbrugge
echt bewust waar ze aan beginnen? Hoe presteer je
nu wanneer je mentaal wordt geprikkeld of
“gesloopt”? Als je nog nooit die ervaring hebt ondergaan weet je ook niet hoe je daar fysiek op gaat reageren.
Wat je in de eerste aflevering goed ziet, is dat met
hele eenvoudige middelen en tools het mentale en
het fysieke op de proef wordt gesteld. Ben je wel in
staat om met die mentale en fysieke beïnvloeding
het doel van de opdracht voor ogen te houden?

Dat heb ik de rest van de ECO geweten, extra opdrukken, rondjes lopen tijden rustpauzes en meer.
De derde aflevering van Kamp van Koningsbrugge
was voor mij heel herkenbaar: slaapdeprivatie, eten
op onmogelijke tijden en onbekend met het programma maar wel met de intentie het kaf van het
koren te scheiden. Ik had dat zelf snel begrepen en
heb het hele spel meegespeeld.
De eigenschappen die voorbij komen geven de grote
binding van het Korps weer, iedereen die het haalt
beschikt hierover en neemt het voor zijn verdere
leven mee.
Prima weergave van de werkelijkheid.'

Zo zie je ook dat in aflevering 2 een sterke fysieke
jongen toch het podium moet verlaten. Hij had geen
focus voor op de opdracht.
Het selecteren en het “keuren” of iemand een opleiding in kan, is mensen werk. Daarom vind ik het
goed dat ervaren mensen met de juiste antennes dit
werk doen. Erg leuk om bekenden te zien en zelfs
collega’s die ik als instructeur de Commando opleiding heb zien passeren.
Eenmaal in het bezit van de groene baret verandert
er ook iets in je DNA.
Ik heb het geluk dat ik in januari 2021 weer terug
mag naar de familie om een functie als Adjudant op
de Sportgroep te vervullen.
Ik kijk uit naar de volgende afleveringen…"
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Interview met TV-instructeur John Soekhradj
Al vier weken lang zien rond de 1,3 miljoen Nederlanders John Soekhradj

op zaterdagavond in actie als hulpinstructeur tijdens de AVRO/TROS hit 'Kamp van Koningsbrugge'.

Eerder lieten we al voormalige sportinstructeurs van onze LO&Sportgroep uit Roosendaal

aan het woord over dit fraai in beeld gebrachte programma,

nu is John zelf aan het woord over zijn deelname en de totstandkoming

van de KCT- en Landmacht promo.

Lees hier het interview met een inmiddels Bekende Nederlander

die van 2008 t/m 2010 werkzaam was als sportinstructeur.
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De proeven die de 15 mannen/vrouwen in de
AVRO/TROS tv-serie Kamp van Koningsbrugge
(elke zaterdagavond om 20:30 uur op NPO1)
moeten ondergaan, is dat ook de standaard
voor degenen die solliciteren bij het Korps
Commando Troepen en daarvoor getest worden? En vind je het een goede zaak om de wijze van sollicitanten af te testen door het KCT
op deze manier in beeld te brengen?
Een aantal proeven komen sterk overeen met de
proeven die het bij het KCT worden gebruikt om de
cursisten te testen. Deze testen komen vooral tijdens de Kennismakingsdagen aan de orde. Het is
moeilijk om een opleiding van 1,5 jaar in 8 dagen te
stoppen. Ik denk dat het een goede zaak is het KCT
op o.a. deze wijze in beeld wordt gebracht. Het gaat
niet zozeer om de testen maar om wat er tijdens de
testen naar boven wordt gehaald, zodat het voor de
kijker duidelijk wordt wat er van iemand wordt verwacht die bij het KCT werkt.

INTERVIEW MET JOHN SOEKHRADJ
DE BEUL VAN KONINGSBRUGGE
John Soekhradj sloot op 31 augustus 2017 voor
het laatst een kazernepoort en was op dat moment 25 jaar bij defensie werkzaam geweest,
waarvan 6 jaar bij het Korps Mariniers en daarna 19 jaar bij het Korps Commandotroepen.
Tijdens die lange periode in Roosendaal werkte
John, in de periode dat Lion de Frel commandant was, van 2008 t/m 2011 een functietermijn als LO&Sportinstructeur. Belangrijkste
ervaring waren echter de drie jaren daarvoor,
toen was John instructeur van de Elementaire
Commando opleiding (ECO). De functie die er

Hoe en wanneer hoorde je dat dit programma
voor op TV gemaakt zou worden en had je toen
het idee dat dit goede promo zou kunnen worden of zag je dat niet zo zitten? (Mede doordat
je dan als commando op TV zou gaan komen.)
Heb je de afgelopen weken al reacties vanuit
directe collega’s vernomen?
Een aantal maanden voor de opnamen werd me gevraagd of ik interesse had om deel te nemen aan het
programma. Ik wist dat ik in beeld zou komen maar
ik en de andere instructeurs werken niet meer bij
Defensie dus dat zou geen probleem opleveren. Direct tijdens de eerste uitzending stroomde de telefoon al vol met positieve reacties.

mede voor zorgde dat hij gevraagd werd voor
het zeer succesvolle tv-programma Kamp van
Koningsbrugge, dat een inkijkje geeft in de
voorselectie om toegelaten te worden tot de
commando-opleiding. Eerder op de website al
vele reacties van voormalige EVN-sportinstructeurs, nu dan een interview met de volgens René van Berlo sterkste man van het KCT!
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Hebben jullie speciale voorbereidingen gedaan
voor dit programma? Of een andere rolverdeling afgesproken dan dagelijks gebruik?
Er is heel veel voorbereiding geweest aan het programma. Dit omdat het een combinatie zou zijn van
entertainment (televisie) maar ook een goed beeld
creëren van het KCT. V.w.b. de rolverdeling komt
het redelijk overeen met de werkelijkheid. Er zijn
altijd een aantal hoofdinstructeurs die hoofdverantwoordelijk zijn voor het met succes begeleiden van
de cursisten en er zijn altijd een aantal hulpinstructeurs.

ven om het in de gekregen tijd te fiksen, en dat
het bij een zeperd de tweede poging dan zeker
niet meer zou gaan lukken. Toch hoorde ik in
het commentaar dat jullie daar een ander gedrag naar boven wilden halen. Hoe voel jij je
zelf bij het afwijzen van iemand die je echt wel
zijn best heb zien doen?
Ten eerste is de test v.w.b. het graven voor heel
veel personen gewoon te halen. Het feit is dat velen
de mindset (nog) niet hebben om de opdracht te
willen behalen. Het gaat er vooral om dat het karakter van de cursisten naar boven komt. De opdrachten van het KCT liegen er dan ook niet om.

Op het dat ik je deze vraag stel, is de eerste
aflevering net geweest. Wat dacht je zelf toen

Ook wordt er gekeken naar hoe ze omgaan met het

je de 15 kandidaten aan zag komen? ‘Die red-

feit dat ze, terwijl ze hun best hebben gedaan, mis-

den het allemaal niet’ of ‘daar zitten misschien
wel een paar goeie koppen tussen’?

schien een negatief oordeel krijgen over de wijze
waarop ze de opdracht hebben uitgevoerd of het

Aangezien ik zelf ECO instructeur ben geweest, was

resultaat van de opdracht. Het zijn allemaal opstapelingen van flink actief zijn, omgaan met teleurstel-

het alsof ik nog steeds instructeur was en op het
moment dat de cursisten aan kwamen lopen dan

lingen, slaapdeprivatie en onzekerheid dat het de
cursisten moeilijk maakt om het einde te behalen.

maak je meteen al een verdeling. Of het terecht is of
niet, je doet dat gewoon. Een gezicht zegt natuurlijk
nog niets maar na het ‘instructeurs uurtje’ kom je al

Hoe vond je het om aan een TV-programma
deel te nemen? Ben je op een of andere manier

een heel eind maar ook dan kan je je weleens ver-

nog “geregisseerd”?

gissen.
We zagen jou in die eerste aflevering vooral in

Een superleuke en geweldige ervaring! Er is nog wel
van tevoren gekeken naar hoe we zullen overkomen

beeld bij het kuilen graven. Zelf kreeg ik het
beeld dat de kandidaten daar echt wel alles ga-

op de televisie. Het mooie aan dit programma was
dat we alles zelf hebben bedacht. De televisiemakers
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wisten niet wat wij precies voor werk deden dus we hebben afgesproken dat we ons ding doen en zij zouden dan
de mooiste beelden eruit gebruiken. Het is anders dan een echte serie waarbij je scripts hebt die je moet volgen.
Wij hebben gewoon gezegd hoe we de dag wilden vullen en de televisiemakers hebben het aangegeven als we
cameratechnisch op een andere plek moesten staan. Het was ook geen probleem om voor de camera te praten
omdat we geen tekst hadden maar gewoon 'ons ding' moesten doen.
Hoe zijn ze met je in contact getreden voor deelname aan Kamp van Koningsbrugge, omdat je dus
niet meer bij het KCT werkte? Was dat de reden dat je gevraagd bent, omdat ze geen actieve KCT-ers
in beeld wilden brengen?
Omdat ik niet meer bij het KCT werk en dus niet meer operationeel ben, mag ik gewoon in beeld komen. Bovendien had het KCT het te druk en konden ze niet de mensen leveren om hieraan deel te nemen. Het is een klein
wereldje dus ik ben gevraagd door Ray Klaassen, een van de hoofdinstructeurs die een team wilde samenstellen
dat goed met elkaar overweg kon.
Ervaar je al iets van het fenomeen Bekende Nederlander als je buiten loopt?
Niet als ik gewoon buiten loop, hoor. Maar er zijn wel heel veel mensen die ik ken die me hebben gecontacteerd
met (gelukkig) positieve berichten.
Moest je tijdens de opnamen ook wel eens terugdenken aan je eigen ECO, en heb jij zelf ook dichtbij
een knakmoment gezeten?
Soms heel even maar eigenlijk is het niet echt te vergelijken met een echte ECO. Sommige onderdelen komen
natuurlijk terug maar het feit dat je weet dat je (in mijn ECO opleiding) 8 weken doorgaat is toch anders dan dat
je weet dat je na 2 weken alweer naar huis gaat. Dat neemt niet weg dat de ‘burgers’ misschien wel het gevoel
hadden dat ze al weken aan het programma meededen.
N.a.v. de 4e aflevering van afgelopen zaterdag 21 nov. de allerlaatste vraag: hebben jullie (als instructeursgroep) vooraf protocollen afgesproken om continue de deelnemers in de gaten te houden
zichzelf niet over het randje te werken?
Moeten instructeurs altijd doen en wij hebben dat dus ook gedaan.
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Negentiende column Leo Losloper

Koen Kusters de nieuwe Frans Künen?
De illustere Leo Losloper is op de een of andere manier goed ingevoerd over het wel en wee
van de huidige LO&Sportorganisatie en ook over het reilen en zeilen van de vroegere jaren.
Nu koppelt hij weer de vooruitgesnelde roem van Koen Kusters,
die roem moet dan wel héél snel zijn, aan de faam van vroegere hardlopende LO&Sporters.
En dan hebben we het niet over de jaren dat Paul Verkleij, Ruud Woord,
Pieter van Beekveld en Rogier Wezeman heel rap waren op de baan.
Nee, echt vroeger. Lees hier de 19e aflevering van Leo.
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LO& Sportofficiersopleiding 8 maanden Hooghalen
Meestal overdrijft Vic maar toen ik op Wikipedia één
en ander controleerde was ik echt geïmponeerd.Vic
vertelde ook nog een mooi verhaal over Frans
Künen. Frans was eerst sportinstructeur maar kreeg
in 1966 (hij was toen 36) de kans sportofficier te
worden. De cursus op de School Militaire Lichamelijke Oefening (SMLO) duurde 8 maanden! Voor Frans
betekende dat elke week van Breda naar het hoge
noorden. In het barakkenkamp werd maandelijks de
"Checkveldloop" gelopen. Alle cursisten deden er aan
mee, het was voor een cijfer dus iedereen deed zijn

Vic vermomd

uiterste best.

Het is niet moeilijk om je te vermommen in deze
Corona tijd. Toch was ik verrast dat ik Vic Vastloper,
mijn oud Sergeant Majoor Instucteur (SMI) niet onmiddelijk herkende. Normaal komt Vic met de racefiets en staat hij (meestal onverwacht) voor je in
rennersoutfit met geschoren benen. Nu stond Vic
voor me met mondmasker, mutsje en elektische
fiets.

Frans Künen speelde het slim

Meningen zijn feiten
Toen hij koffie had ontvangen, begon zijn verhaal. Ik
zal u niet lastig vallen met Vic's meningen (volgens
Vic: feiten). Maar toen we het over hardlopen hadden en ik vertelde over een nieuwe (spijkerbroek)
LO&Sportofficier (Koen Kusters) die snelle rondjes

De docenten/instucteurs waren benieuwd wat Frans
zou lopen bij die veldloop. Maar Frans, die wist dat
ze vooral trots op je zijn als je steeds harder gaat
lopen, speelde het slim. Zijn eerste veldloop liep hij
gedoseerd en werd hij net als bij de zes volgende
edities eerste. Maar de deskundigen viel de tijd van
die eerste veldloop wat tegen. Het oordeel: je kon
nu toch wel zien dat Frans op zijn retour was! Iedere
volgende veldloop liep Frans wat harder. Dat was
voor Frans met zijn tempogevoel en loopkwaliteit
een eitje. De docenten waren heel trots dat Frans,
tijdens een door hen gegeven opleiding, toch weer
zoveel beter was geworden!

draait op de baan (1500 meter in 4.17) brandde Vic
los!
Frans en Haico
Of ik wel eens gehoord had over Frans Künen, een
oud sportofficier? Die kon hardlopen! In 1960 verbrak Frans Künen het Nederlands record op de marathon. Met een tijd van 2:26.07 kwalificeerde hij
zich voor de Olympische Zomerspelen in Rome. Hier
behaalde hij een 36e plaats in 2:31.50. En of de
naam Haico Scharn (oud LO&Sportinstucteur) me
nog wat zei? Die liep op de 1500 een PR met 3.37 en
haalde op de Olympische Spelen van 1972 de 1/2
finale!
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Door Paul Lindeboom

Oud-collega’s: Piet Paul
In de jaren dat de Zandloper nog in papieren vorm op de deurmat viel - de kreet 'vroeger was alles beter,
gaat in deze 100% zeker op -, voerde Richard Wichhart steevast de rubriek 'Waar zijn ze gebleven, onze
oud-collega's?'. Een mooie rubriek waarmee de oudgedienden eer aan gedaan wordt, er waarmee het
dienstvak LO&Sport ook na het FLO overeind blijft. Op onze website blazen we die rubriek nieuw leven in
met een weerzien ten huize van Piet Paul. Lees hier het interview met op zijn zachtst gezegd een markante
persoonlijkheid, vraag maar na bij de vaak ziek, zwak en misselijke dames van onze eigen persoonlijke Pdienst.
Op 11 december is het interview met Piet Paul voorzien van een ingezonden reactie, een markante judoanekdote, door Gène Savelkoul.
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MZV
Voordat ik die vraag beantwoord, eerst even dit. Tijdens het zoeken naar foto’s van het MWK Judo,
kwam ik dit boekje ‘het Ongewapend gevecht’ tegen
uit 1947. Mooist is dat er ondanks die vroege jaren
toch al Lichamelijk Opvoeding boven staat. Lijkt mij
een mooi exemplaar voor in de Traditiekamer.

Piet Paul is een graag geziene gast(redacteur)
voor de redactie. In 2020 leverde Piet al bijdragen i.v.m. pensioenadviezen en Kamp van Koningsbrugge, en in laatstgenoemde viel een
opmerking over zijn deelname aan het MWK
Judo op, waardoor een geannuleerde afspraak
voor een interview in 2016 weer in herinnering
kwam. Piet moest zo nodig naar Spanje….

Als voorbereiding op dit interview worden oudere bijdragen van Piet nog eens nagekeken en
wordt er maandagavond 01 december genoten
van een verslag van zijn deelname aan de rally
Dakar met een golfmaat – ik kon mij niet herinneren die eerder gelezen te hebben – die met
een crash niet goed afliep maar die wel indruk

Golf
Ik ben weer lid geworden bij de golfclub hier in Etten-Leur. Was er even tussenuit vanwege een meningsverschil met het bestuur. Ze zijn een alliantie
aangegaan met een stuk of tien andere banen uit de
regio, waardoor leden van die verenigingen nu ook
gratis op onze baan mogen. Ik had ze eerder al gewaarschuwd dat het te druk op de baan zou worden
door die alliantie- en GreenFee-deelnemers, maar
dat zijn ze niet met mij eens. Er zijn inmiddels al
120 opzeggingen, maar het bestuur ligt hier niet
wakker
van.
Ik
kan
hier
slecht
tegen.
Zelf het bestuur in gaan? Nee, ik ben hier geen type
voor. Ik zeg wat ik denk en daar kunnen vele niet
tegen.

maakte over de fysieke uitdaging die Piet toen
op bijna 60-jarige leeftijd aan ging.

Dubai

Op dinsdag 02 december bel ik aan op de Nach-

Het is wel vermeldenswaardig dat ik clubkampioen
ben geworden, ongeveer 4-5 jaar geleden : in

tegaal in Etten-Leur en vraag ik al vrij snel
waar hij doordeweeks zijn tijd mee doorbrengt.

matchplay (man tegen man wedstrijden) en strokeplay (aantal slagen dat telt). In het golf heb ik geen
les gehad, ik ben autodidact. Rutger Mensen, oudsportinstructeur uit Breda, die geeft trainingen en
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Savelkoul de chef d’equipe. In 1973 heb ik eerst 3
weken gesleten in Assen, er waren maar 2 plekken
in Roosendaal en die werden aan andere vergeven.
Toen er eentje uitviel met enkelklachten, mocht ik
toch naar Roosendaal maar ging gelijktijdig ook het
MWK Judo van start. De ECO zou starten op maandag, maar wilde graag naar Oostenrijk/Wenen want
het MWK Judo startte op donderdag. Ik weet nog dat
de sergeant mij vroeg: “doen we de ECO, of gaan
we judoën?” Ik mocht een week later instromen in
de ECO, de dagen die ik gemist heb, heb ik wel 6x
ingehaald. Heb het geweten dat ik wilde judoën…

wilde mij wel wat leren, maar die ga ik natuurlijk
niet rijk maken!

Het was mijn eerste en enige MWK. Individueel ben

Nu golf ik door corona iets minder, maar normaal 3

ik ergens halverwege het toernooi uitgeschakeld van de latere winnaar heb ik verloren en in die tijd

– 4 keer in de week. Een van mijn hoogtepunten
was het golfen in Dubai. Met hem ook naar de Emirates geweest voor de finale Golf van de European
Tour in Dubai. Hele mooie ervaring en aansluitend
ook nog in een vliegtuigje over die eilanden heen
gevlogen.

werd er gespeeld met eliminatie en waren er nog
geen herkansingen zoals tegenwoordig -, met het
team werden we (over 10 wedstrijden) derde. De
Fransen hadden in die tijd bijvoorbeeld gewoon de
nationale ploeg onder de wapenen geroepen.

Ik ben geboren in Den Haag, daar had in die vroegere jaren elke wijk een eigen clubhuis. Ik ben begonnen met figuurzagen en later daar voor het eerst
judo gedaan (7 of 8 jaar was ik), en trainde twee
keer in de week. Ook wedstrijden, het jaar weet ik

Daarna de ECO gelopen. Als de andere sliepen,
moest ik ’s nachts judogrepen en -worpen laten zien.
(Was een soort van straf omdat ik voor het MWK
gekozen had, maar zag er de lol wel van in en dan
valt het mee.) De ECO uitgelopen met een gebroken
teen en dat is ook nooit meer goed gekomen. (Piet
laat nu zijn vingers zien, die ook schots en scheef
staan door het latere rugby.)

niet meer, en aan de Zuid-Hollandse kampioenschappen meegedaan, werd daar eerste in mijn ge-

En hierna steekt hij zijn tweede sigaret binnen een

Judo

wichtsklasse. Mijn vader had gezegd dat ik niet zou
winnen omdat mijn tegenstander veel groter was…..
Eindigde
dus
op
het
hoogste
podium!

kwartier op…

Ik heb zware botten, want ondanks mijn lengte
(klein) was ik wel relatief zwaar.
Later in het leger terecht gekomen, zat op de KMS,
en zag dat er KL-kampioenschappen georganiseerd
werden. Bij Gods gratie mocht ik als leerling mee
doen, en alles bij elkaar nog geen minuut gespeeld.
(Alle wedstrijden in een paar seconden tijd gewonnen met ippon.)
Ik werd door dit resultaat gelijk uitgenodigd voor de
militaire ploeg. Jan Nagelkerke was trainer, Gene
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Roken

dat Klimmen is het GVA ontstaan, ondanks dat het
idee uit een hogere generaal van de CLAS kwam.

Ja, ik rook nog steeds maar ben wel een keer drie
maanden gestopt. Lukte met pillen van Champix,
kostte 350 euro voor een kuur, heb ik zelf betaald.
Vrouw en dochter waren een week op vakantie in de
Canarische Eilanden en toen keek ik naar de asbak
en zag een paar peuken liggen, waarvan ik niet wist
dat ik die gerookt had. Het smaakte mij niet meer
en toen ben ik maar gestopt.
In 2011 ging ik met mijn golfmaat naar Dakar,
waarvan ik eerst dacht dat het een geintje was, en
hij rookte flink, ook achter het stuur in die rallyauto. Toen heb ik het maar weer opgepakt.

Het GVA is feitelijk voortgekomen uit het Klimmen,
wat we in de LO&Sportorganisatie eerst slechts bij
het KCT deden. Eerder maakte we 100% gebruik
van de Belgen, maar dit gingen we zelf doen. Just
Breinburg was de eerste volledig opgeleide klimmer,
ik was de tweede. Daarna gingen we zelf zorgen
voor het intern opleiden van meer personeel. Was
wel een lastige klus, zeven weken tussen de Walen.
(Spraken geen Nederlands.) Breinburg heeft later
zelfs de ECO in Marche-et-les-Dames gegeven, hij
moest hiervoor ook nog de Belgische commandoopleiding doen.
Later zijn we gestart met het verder professionaliseren van het Klimmen met bijv. Vert- en Rougeopleidingen.
Na de FLO
Hoogtepunt is dat ik tegen een rijke snotnek aangelopen ben. (Peter uit het verhaal van Dakar, een
maatje op de golfclub, red.) Hij had een huis gekocht in Spanje, en ben met hem 45 keer een week
daar geweest om te slopen en weer te bouwen. En
negen van de tien keer hebben we daar ook elke dag
gegolfd. Met hem ben ik twee keer naar de rally van
Dakar geweest, een keer als navigeerder van die

Meer Groen

snotnek en een keer als passagier.
Jos Hesp, de toenmalige C-LO&Sportgroep EVN, had
toentertijd al voorgesteld om nog meer te integreren
in de eenheid. We gingen al wel met oefeningen
mee, en zagen ook wel wat de kerels in de praktijk

Als wij 55 zijn gaat de deur dicht en hoor je nooit
meer wat van Defensie. Ik volg de ontwikkelingen op
pensioengebied daarom zelf.

deden, maar we moesten vaker een rugzak omdoen
en mee met de mannen.
Ik vermoed dat op het OCOSD – vroeger het kleine
broertje van de KMA, op het OCOSD kon je geen
heel hoge officiersrang krijgen - de plannen ontstaan
zijn om Duiken, Parachutespringen en Klimmen gebruikt zijn als vormen om leiderschapskwaliteiten
naar boven te halen. Waarbij Klimmen de goedkoopste vorm is. Jos Hesp (een van de vroegere KwaliteitsBewakers Rotsklimmen/WOH) had op het
OCOSD gezeten en nam dat mee naar de sport. Uit
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Heb mij aangesloten bij de stichting Pensioenverlies. Lees het jaarverslag van het ABP.
Schilderen ben ik ook gaan doen. Ik heb Bob Ross een keer gezien en dacht ‘dat kan ik ook’ (ik had al verteld dat
ik autodidact ben, hè!). Veel mislukkingen maar ook best een paar aardige. Mijn dochter noemt mij Piet Casso.

Reactie Gène Savelkoul
Ik kan mij Piet Paul nog goed herinneren.
Ik woonde vlak bij de KMS en ik pikte Piet op als ik naar de training ging van de nationale judo selectie in Utrecht
De indrukwekkendste herinnering heb ik aan de open Nederlandse judo kampioenschappen van de JBN, waaraan
vele buitenlandse judoka's deelnamen.
Piet stond in de finale met nog 25 seconden te gaan.
Hij kreeg een blessure, een gebroken sleutelbeen.
Normaliter einde wedstrijd, maar niet voor Piet. Na verzorging ging hij gewoon door!
Hij weigerde op te geven.
Zijn tegenstander probeerde gebruik te maken van deze blessure!
Maar Piet hield stand en won de partij en kreeg zijn 1e prijs en kampioen.
Een pracht kerel met de juiste instelling en een voorbeeld voor zijn ploegleden.
Een echte sportman, Chapeau!
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Terug in de tijd: Dienstvakken 2008 en 2010
Door Paul Lindeboom

Weerzien met list&bedrog en the Highlandgames
Het voordeel van ouder worden, is dat de foto's van vroeger steeds leuker worden. Foto's waarop je nog een
balletje kon trappen zonder de volgende dag wakker te worden met rugpijn. Foto's waarop je nog een strak lijf
en een rimpelloze kop hebt. Foto's waarop de contouren van het latere (bier)buikje of het begin van een onderkinnetje nog niet zichtbaar waren. Foto's van de Dienstvakdagen die in 2008 en 2010 georganiseerd werden, en
die nu terug gevonden en gepubliceerd zijn. Lees dit verhaal en ga zo even terug naar die goeie ouwe tijd.
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Het onderstaande komt allemaal door
het programma Kamp van Koningsbrugge, waarvan ik verheugd ben dat
de terugblik van de oud-EVN'ers en
het interview met John Soekhradj erg
goed ontvangen zijn met hoge lezersaantallen.

Tijdens het interview met John schoot
mij te binnen dat ik ooit een foto gezien had van hem, hangend in een van
de touwen van de hindernisbaan.
Maar die kon ik dus niet meer terugvinden...
... totdat ik mij na meerdere vruchteloze
zoekacties ineens een externe harde schijf
van Richard Wichhart kon herinneren.
Hierop maakte jij toentertijd altijd een
backup van al zij bestanden. En aangezien
Richard in de laatste jaren voor zijn FLO
als hoofdredacteur van de Zandloper ook
alle fotograaf-activiteiten in zijn pakket
had, stonden daar dus ook meerdere mappen met foto's geschoten op diverse
Dienstvakdagen.
De makkelijkst vindbare foto's staan al
jarenlang in ons 'dienstvak LO&Sport Fotoalbum', die je op deze website kunt bekijken in het menu Activiteiten hierboven,
maar na wat extra zoekslagen waar de
forensische opsporingsdiensten jaloers op
zullen zijn, heb ik a) de foto van John in de
touwen gevonden en b) nu ook alle foto's
van de Dienstvakdagen 2008 en 2010 in
het Fotoalbum toegevoegd. Extra leuk om
na 10-12 jaar onder ogen te krijgen, met
allemaal strakkere jongere koppen op de
foto's.
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Dienstvakdag 2008
Dit was het jaar dat Bart Steenge nog
de commandant van de LO&Sportgroep
Bernhardkazerne was, en Nico Spreij
het bewind over onze hele organisatie
voerde (met Theo Hunck als zijn stafadjudant).
Het sportieve gedeelte van deze dag
bestond uit authentieke spelletjes, die
vanwege de mogelijkheden voor list &
bedrog tot mislukken gedoemd zijn voor
de juryleden, de sportinstructeurs in
opleiding. Kortom, een zeer leuke dag.
Hieronder een drietal foto's om in de
sfeer te komen, alle foto's in het fotoalbum van 2008 kun je op
www.fitforaction.nl bekijken.

Dienstvakdag 2010
Dit was het jaar dat Rob Burgers zijn
startfunctie had als commandant van de
LO&Sportgroep Bernhardkazerne, en
Henk Stuut Nico Spreij had opgevolgd
(met Nico Spierenburg als zijn stafadjudant).
Het sportieve gedeelte van deze dag
bestond uit echte krachtonderdelen die
deels ontleend werden aan de Highland
Games (vandaar het afmarcheren naar
het sportveld met als voorganger een
doedelzakspeler), zoals jeeptrekken,
hamerslingeren, kettlebellwerpen, rotsblokken versjouwen en zo lang mogelijk
in het touw hangen. Kortom, een zeer
zware dag.
Hieronder een drietal foto's om in de
sfeer te komen, alle foto's in het fotoalbum van 2010 kun je op
www.fitforaction.nl bekijken.
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Vijfkamp-historie binnen de KL
Door André Wijnberger

Vijfkamphistorie Dutch Dolphgin Eric Hoek
De serie over de Militaire Vijfkamp door André Wijnberger mag zich verheugen in een grote populariteit, en dat is
zeer terecht als je terugleest welke internationale successen er geboekt zijn en het wereldwijde aanzien. Dat
mocht je al lezen in de aflevering van Rob Jansen, die zeer hoge internationale functies bekleedde. En die wordt
zo mogelijk overtroffen door Eric Hoek aangezien hij als atleet ook nog eens zeer aansprekende resultaten boekte. Lees hier de zesde en laatste aflevering met Eric Hoek in de hoofdrol.
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First time
Als dienstplichtig Sportinstructeur wordt Eric geplaatst op de LTK in ‘t Harde, waar ene Anton Koteris ook werkzaam is. Anton is actief binnen de Nationale Militaire Ploeg en steekt Eric enigszins aan met
het 5 kamp virus.
Niet onbelangrijk, Eric speelt op dat moment waterpolo in de Hoofdklasse bij het Ravijn in Nijverdal,
tevens zijn woonplaats.
Tijdens de KMS periode in 1985 snuffelt Eric aan zowel de Militaire Vijfkamp, als ook aan de Moderne

In overleg met Paul Lindeboom, aka Redacteur
Sport, sluiten we de serie met interviews over
de Militaire Vijfkamp af middels een bijzonder
interview met Eric Hoek. Bijzonder om een
aantal redenen; onze paden kruisen elkaar al
vanaf 1973 bij het Nederlands Kampioenschap
Zwemmen in Lelystad op de 400 meter vrije
slag. Daarna komen we elkaar tegen in zwembaden tijdens waterpolo wedstrijden en weer
iets later op het CIOS te Arnhem.

Vervolgens allebei vlak na elkaar dienstplichtig
Sportinstructeur, en daar begint zijn verhaal waar
het gaat over de Militaire Vijfkamp. Samen spelen
we ook nog met het Nationale Militaire team Waterpolo op heel wat toernooien en reizen we zo ongeveer de hele wereld over met de Vijfkamp ploeg in
verschillende hoedanigheden. Tegenwoordig werken
we allebei op het Militair Revalidatie Centrum in
Doorn. Hoe krijg ik na zo’n lange inleiding zijn verhaal leesbaar, aangezien zijn 5 kamp geschiedenis
zich uitstrekt over een periode van meer dan 30
jaar. Ik ga mijn best doen, mede dankzij zijn nauwkeurigheid staan er al heel veel feiten op een rijtje!
Geen verhaal met veel puntentotalen en allemaal
ploeggenoten, dan zouden we hier wel een drieluik
van kunnen maken.

Vijfkamp. Zijn voorkeur gaat toch uit naar de eerste
en daar starten we dan ook.
Met een team van de KMS wordt hij in het teamklassement vierde, maar individueel wordt hij eerste in
de regio Zuid, voor de leden van de militaire ploeg!
Logisch dat hij door de toenmalige trainer Frans Bultink benaderd werd om mee te komen trainen met
de nationale ploeg.
We schrijven dan inmiddels 1987 waar hij samen
met zijn maatje Jeroen Hulst op de Newcomers wedstrijd acteert en zichzelf later dat seizoen op een
wedstrijd in München nota bene kwalificeert voor de
WK van 1988 in Beijing.
Een ware belevenis met Peter Rommelse als Chef
d’Equipe, Frans als trainer en Rinus Sense als verzorger. Chef de Mission is de lkol Harry Kok, CLO&Sport-organisatie KL en hij krijgt het onder andere voor elkaar dat na het WK de sporters samen
met hun vrouwen nog een prachtige rondreis maken
door China en naar Hong Kong. Samen met Minus
Schoonen, Theo Hunck, Rik van Trigt, Jeroen Kuiper
en Raimond Julicher draait hij een fantastisch WK en
eindigt als debutant op een tweede plek binnen de
NL ploeg.
Zijn reislustigheid is mogelijk geboren tijdens die
trip, want ook daarna maakt hij samen met zijn
vrouw Margaret (met wie hij op 31 december 1991
trouwde!) nog heel veel mooie reizen over de aardbol.
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Vervolg
Het jaar erna neemt Rob Jansen, met wie we eerder een interview deden het over als trainer van Frans Bultink.
Ad Kragtwijk neemt dan de verzorgersrol over van Rinus Sense. In 1989 is het team ook totaal gewijzigd en
blijkt dit later ook een ploeg te zijn die een heel hechte band heeft en qua niveau ook zeer solide en dichtbij elkaar scoort. Het geheim zat hem misschien wel in het feit dat deze mannen ook buiten de centrale trainingen
heel veel met elkaar omgingen en veel support gaven op deze manier. Een heus vriendenteam met Jeroen Hulst,
Jeroen Kuiper, Marc van Ee, Peter Sturkenboom en Eric zelf. De 6e man wisselde nog weleens, maar vanaf 1991
vormden zij samen met Ron de Vaan een team waarin ieder individueel allemaal minstens 5200 punten scoorde.
Het WK in Venezuela kenmerkte zich naar Erics’ zeggen vooral door veel muggen en lawaai van onder andere de
Brazilianen, met wie de Nederlandse mannen een open kamer deelden. Iets wat in ieder geval de nachtrust niet
echt ten goede kwam . Ook werd er na dit kampioenschap door de ploeg een mooie vakantie aan vast geplakt,
deze keer naar de Andes en een weekje Curaçao.
Het WK in München in 1990 is het begin van het tijdperk dat je je niet kon kwalificeren met een punten totaal
individueel onder de 5200. Dat geeft aan dat het niveau erg hoog was en de ploeg dan ook heel goed meedeed
op de kampioenschappen die tijd. Tevens was dat het jaar dat er bij het slotbanket (in DT) door alle ploegen
sketches werden opgevoerd met de meest waanzinnige acts (foto podium met broeken vol wijnvlekken). Iets wat
over was gewaaid vanuit de Scandinavische landen, die dit tijdens de Nordic kampioenschappen tot een goede
gewoonte hadden gemaakt.
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Nieuw tijdperk
Met de komst van de dames in 1991 ontstond er een
andere sfeer en Eric geeft aan dat hij het als een

nisatie van de Krijgsmacht plaatsvond en men het
een verkeerd signaal vond om dan daarheen te gaan

verrijking heeft ervaren dat zij erbij kwamen. Zoals
ook in mijn interview beschreven, ontstond er een

voor een WK. Ook ons aanbod om de reis zelf te bekostigen werd afgekeurd, heel jammer, want net als

andere dynamiek.

de andere teamleden liet Eric in de wedstrijden in de

De jaren erna, van ‘92, ‘93 en vooral ‘94 hadden

aanloop naar de WK een bloedvorm zien. Het mocht
niet baten, het besluit werd niet terug gedraaid.

mooie aspecten, maar uiteraard ook mindere kanten. Eric zelf scoorde bij de diverse WK’s zeer solide
boven de 5200 punten, maar had ook zijn mindere
momenten met bijvoorbeeld het werpen en het
schieten. Hij kijkt daarin wel terug op een stuk ontwikkeling in zijn eigen mentale weerbaarheid, ook na
een tegenslag bij het volgende onderdeel weer volle
bak er tegenaan!
Dieptepunt in 1994 was het feit dat de politiek vond
dat de ploeg niet naar het WK mocht in Brazilië. De
oorzaak zat hem in het feit dat er weer een reorga
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Dutch Dolphins

Trainers tijdperk

In bovenstaande periode ontwikkelt de Nederlandse

Vanaf 1999 dus weer als trainer aan de slag. In het

mannenploeg grote naam en faam op het zwemon-

begin nog samen met Rob, met ingang van 2002

derdeel; zowel Eric als ook Peter Sturkenboom
zwemmen in die tijd een lage 25 seconden over de

alleen, omdat Rob dan samen met Jeroen Kuiper de
organisatie van het WK in eigen land op zich hadden

50 meter zwemmen met hindernissen! Korte tijd is
het wereldrecord in handen van Peter met een tijd

genomen. Die jaren was het moeilijk om atleten te
vinden, mede omdat commandanten door alle reor-

van 25.4 sec. Dezelfde tijd weet Eric een paar jaar

ganisaties personeel tekort kwamen en er dus min-

later ook te realiseren. De rest van de ploeg nemen
zij letterlijk in hun kielzog mee en zo ontstaat de
bijnaam: the Dutch Dolphins! Op menig kampioenschap zijn zij de winnaars van het onderdeel zwemhiba en wordt er met respect naar onze mannen ge-

der vrijheid was voor sporters en minder support
wat dat betreft. Het WK in eigen land meemaken is
wel extra mooi en de organisatie was door de vele
aanwezige ervaren krachten een enorm succes!

keken door de andere teams.

In het begin van zijn trainerschap had hij vrijwel
altijd na de hindernisbaan geen stem meer, alweer

Wereldspelen

een overeenkomst die we delen

In 1995 zijn de eerste Militaire Wereldspelen in Italië, Rome om precies te zijn. Wij zitten op een totaal
verkeerde plek, midden in de stad op een kazerne.
Reizen ons een slag in de rondte en voor ons hadden
de Spelen geen extra waarde, wij hebben geen enkele andere sport kunnen zien daar. Sportief gezien
een ok wedstrijd zonder uitspattingen. In 1996 zou
Eric afscheid nemen als atleet en dat deed hij met
verve, want ook in Wiener Neustadt, Oostenrijk,
scoorde hij meer dan 5300 punten! Eric geeft daarbij
aan dat deze wedstrijd locatie zijn favoriete stek
was, waarbij de accommodaties dichtbij elkaar lagen

In deze moeilijke periode is er nog wel een prachtige
trainingsstage in Zuid-Afrika voor de ploeg, iets wat
voortkwam vanuit de vele internationale contacten
en het ‘ontwikkelingswerk’ wat Rob had opgepakt.

en vooral de hindernisbaan en het zwemmen bij hem
goed lagen en daarbij altijd goed scoorde.
Het jaar daarna heeft hij zijn rol als trainer van de
herenploeg voor het eerst opgepakt. Dat deed hij
samen met Rob Jansen, en Jeroen Kuiper vormde
toen de combi met mij voor het eerst. In 1998 heeft
Rob gevraagd of Eric toch nog een keer als atleet
een seizoen wilde meedraaien, er had toen een behoorlijke kaalslag binnen de mannenploeg plaatsgevonden en dus trok Eric zijn wedstrijdkleding weer
tevoorschijn om op de WK in Beijing weer een solide
basis te vormen voor het team. Daarna was het toch
echt gedaan en sloot hij een periode af met maar
liefst 35 internationale wedstrijden en een ongehoord aantal WK’s, 9x! Ditmaal dus een definitief
afscheid als atleet, in dit jaar stopte hij ook als actief
waterpoloër.
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Samen met Rob gaat Eric ook naar Abu
Dhabi en India in het kader van ‘train de
trainer’ en als support voor de organisatie van de Wereldspelen in Hyderabad,
India.
Net als het moeilijk was om sporters te
vinden, heeft Eric ook een flink aantal
keren meerdere functies tegelijkertijd
vervuld, omdat er ook in de leiding was
gesneden. Soms zelfs drie petten : trainer, Chef d’Équipe en verzorger, een
nadeel omdat je dit multitalent bezit,
een voordeel om de sporters optimaal te
ondersteunen…
Over de WK’s die volgen in de jaren van
2003 tot zijn laatste jaar als trainer
(2011) een paar bijzonderheden. In Toledo (Spanje) was het f*cking heet en in
Ankara werd ongeveer iedereen hartstikke ziek door een buikgriep of virus,
in ieder geval weinig spetterende sportieve uitschieters. In 2010 wederom een
fantastisch WK in eigen land, een wedstrijd waarvoor Rob Jansen weer het
voortouw had genomen en zelfs mocht
nadienen van de Commandant! Zijn
laatste WK als trainer in Rio de Janeiro
werd ook meteen de overname van de
functie van Rob Jansen als lid van het
CISM Sports Comittee (CSC)voor de
Militaire Vijfkamp.
CSC periode
De periode dat Eric deze functie vervulde, beschrijft hij als volgt: “Moeizame
periode, vooral omdat de contacten
(inter)nationaal moeizaam verliepen en
ik twee keer geprobeerd heb een wedstrijd in Nederland te organiseren. De
medewerking

van

de

(LO/Sport)

organisatie was niet grandioos en ondanks dat de voorbereidingen in een
vergevorderd stadium waren, is het er
helaas niet van gekomen, toch wel een
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bepaalde frustratie achtergelaten daardoor.” Verder ook in die periode veel
andere landen mogen aandoen in het
wedstrijd circuit zoals Zuid-Korea, Rio
de Janeiro en Ecuador, al dan niet samen met zijn vrouw en steun Margaret.
In Ecuador afscheid genomen als CSC
member en het stokje gelukkig overgedragen aan Renate van der Hoek, tevens de eerste vrouw die als CSC Member lid werd van de commissie.
Groot voordeel daarvan is dat Nederland
vertegenwoordigd is in het Comité en
alles uit de eerste hand verneemt.
Anekdotes
Hiermee kan Eric na al die jaren wel een
boek vullen, maar er is ruimte voor een
paar korte memorabele momenten de
revue te laten passeren;
Jeroen Hulst had veel van die momenten kunnen vullen, samen met Eric waren zij menigmaal de Pietje Bells van de
ploeg. Jeroen presteert het onder andere de afsluiter van het wapen uit boosheid te slopen, dat is niet veel andere
mensen ooit gelukt.
Samen hard trainen is ook samen hard
ontspannen, iets dat tijdens vele slotfeesten bij WK dan ook volop gebeurde.
Het gaat te ver om in details te treden
hierin.
Vele vriendschappen die beklijven, zowel in binnen- als ook in buitenland!
Tot zover voor nu, anders wordt dit interview inderdaad een boekwerk. Eric,
bedankt voor je voorbereiding, openheid
en dat ook onze vriendschap nog maar
lang stand mag houden!
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Door gastredacteur Maarten Groot
Luuk Nissen CSCS gecertificeerd
Opgeleid. Hoog opgeleid. Hoogst opgeleid. Allerhoogst opgeleid.
Slechts die laatste kwalificatie is van toepassing op de behaalde certificering door Luuk Nissen. Een prestatie die
Maarten Groot er toe bewoog zich als gastredacteur op te werpen en Luuk het hemd van het krachtige lijf te vragen over o.a. de inhoud van deze opleiding, de voorbereiding op het examen en wat Luuk gaat doen met de opgedane kennis. Alle vragen en antwoorden lees je in dit hoogstaande artikel. Nee, allerhoogststaande artikel!
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Het examen bestaat uit 2 secties: Scientific
Foundations en Practical Applied. De beide
secties zijn weer onderverdeeld in domeinen
met de volgende onderwerpen: bewegingswetenschappen, sportpsychologie, voeding, techniek

van

oefeningen,

ontwikkelen

van

trainingsprogramma’s, organisatie & administratie en het uitvoeren en evalueren van testen & metingen.



De norm is streng, waarbij op er geen enkel
domein lager gescoord mag worden dan een
7. De strenge norm, in combinatie met de bachelor-eis, maken CSCS tot een hoogstaande
en gewaardeerde certificering wereldwijd.

Een punt wat ik al enige tijd geleden aan je
voor wilde leggen, gaat over een artikel voor
de Fit for Action website. Enige tijd geleden
heeft Luuk Nissen het Certified Strength and
Conditioning Specialist examen met succes afgerond en mag zich nu dus CSCS noemen.

Waarom heeft Luuk voor de CSCS gekozen?



dacht. Ik kende een aantal Olympische coaches op Papendal die de CSCS titel voerden.
En ook ‘dichterbij huis’ hebben we uiteraard
TGTF’er Age de Wit (momenteel werkzaam
binnen het Human Performance Team KCT)

Dit lijkt mij een mooie aanleiding voor een interview
waar in de volgende vragen gesteld zouden kunnen
worden:







De CSCS certificering had al langer mijn aan-

die het CSCS diploma heeft. Hij stond dus al
wel op mijn Individueel Ontwikkel Plan om een
keer te gaan doen.

Wat is een CSCS?
Waarom heeft Luuk voor de CSCS gekozen?
Hoe heeft hij zich voorbereid op het examen?
Wat vond Luuk lastig aan de voorbereiding en



Toen ik net begon als stafofficier op het Ex-

wat ging goed?

pertisecentrum, was onze nieuwe trainingslite-

Wat heeft zijn nieuwe kennis hem tot nu toe

ratuur net ‘naar binnen gegooid’ op de
LO&Sportgroepen. Een van die boeken was
het Engelstalige ‘NSCA’s Essentials of Strength

opgeleverd?

Wat is een CSCS?

Training & Conditioning’. Je kan wel zeggen
dat het introduceren van die boekwerken het
begin is geweest van een heus domino-effect



binnen de LO&Sportorganisatie. Verschillende
projecten en werkzaamheden hebben er toe

Antwoorden van Luuk Nissen

CSCS staat voor ‘Certified Strength and Conditioning Specialist’. Het wordt beschouwd als
de hoogste certificering binnen de NSCA. Om
het examen überhaupt te mogen afleggen, is

geleid dat ik ‘het blauwe boek’ vaker in handen heb gehad dan me lief was. Sommige on-

een bachelor diploma een voorwaarde. Internationaal gezien is de CSCS kwalificatie veelal

derwerpen kon ik op een gegeven moment
blind vinden. En laat dit boek nou net hét
brondocument zijn voor het CSCS examen!

een vereiste om als trainer / coach aan te slag
te kunnen gaan in de (professionele) sportwe-

Mijn werkzaamheden op het EC hebben er ook
wel toe geleid dat mijn ‘CSCS ambities’ wer-

reld.

den aangewakkerd.
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van

deze

internationale

certificering.

Mijn

speech op het ICSPP congres was de definitieve aanzet om onze loopbaanbegeleidster te
bellen. Mijn ‘16Bis potje’ werd aangesproken
en ik heb me gelijk ingeschreven voor de opleiding.
Hoe heeft hij zich voorbereid op het examen?



Onze C-LO&Sportorganisatie kwam snel na de
aankondiging van de eerste regeringsmaatregelen om het coronavirus te beteugelen met
een eigen bevel: ‘herschikking capaciteiten’.
Hierdoor kreeg ik de mogelijkheid om samen
met de subject matter experts van het Platform
MS&C
te
werken aan ‘lopende
opdrachten’. De EC-opdracht om verouderde
trainingsdocumentatie te herschrijven is zodoende in een stroomversnelling geraakt. Ik
kan wel zeggen dat het nieuwe ‘handboek Military Strength & Conditioning’ de perfecte Nederlandse samenvatting is geworden van het
Engelstalige boek. Je mag wel stellen dat ik
door deze opdracht veelal heb ‘gestudeerd
onder werktijd’.



Daarnaast hebben we de afgelopen jaren zeer
nauw contact gehad met de NSCA, de organisatie achter de certificeringen. Amerikaanse
professoren en topcoaches zijn bij ons ge-



weest om opleidingen te verzorgen. En zelf
werden we gevraagd om ‘ons Nederlandse
model’ te presenteren op een aantal conferenties. Zo gaf ik in 2019 namens de LO&S een
presentatie op de NSCA Tactical Annual Training in San Antonio. En begin 2020 presenteerde ik samen mét de NSCA op het International Congres On Soldiers Physical Performance (ICSPP) in Canada. In het buitenland,
in Amerika in het bijzonder, zijn aanspreektitels belangrijk. Waar wij ons ‘DT groot model’
uit de kast trekken bij speciale gelegenheden,
is dat daar bij wijze van spreken de standaard. Het viel op dat alle gerenommeerde
sprekers de CSCS certificering met trots droegen en benoemden. Heel eerlijk gezegd zag
‘Luuk de competitieve wedstrijdsporter’ dus
ook wel een mooie doelstelling in het behalen
WWW.FITFORACTION.NL
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het doorlezen van het boek, het maken van
proefexamens, het opstellen van periodiserin-
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gen en trainingsschema’s, zelf uitvoeren van ‘onbekende’ kracht- en agility oefeningen, ‘pocket prep apps’,
bestuderen van bewegingsanalyses op YouTube, etc.
Wat vond Luuk lastig aan de voorbereiding en wat ging goed?



De grote hoeveelheid, soms wel eindeloos lijkende, stroom aan informatie én de Engelse taal maakten het
moeilijk. In feite kun je dagelijks blijven leren en stopt dit nooit. Omdat ik maar weinig mensen ken die het
examen ooit gedaan hadden, miste ik een referentiekader. ‘Wanneer ben ik er klaar voor?’, was een beetje
de hamvraag.

Wat heeft zijn nieuwe kennis hem tot nu toe opgeleverd?



Op deze vraag kan ik heel nuchter en simpel reageren. Het heeft me op korte termijn een euforisch en
trots gevoel gegeven, omdat ik een ‘moeilijk dingetje heb kunnen afvinken’. Maar uiteindelijk is het slechts
een papiertje en gaat het erom wat ik er in de praktijk mee ga doen



En in praktische zin heeft het me de afgelopen tijd absoluut veel gebracht. Op inhoud was ik klaar voor de
projecten die ik op het EC heb gedaan en dat was fijn werken! Ik ben sowieso van mening dat een sportofficier in het algemeen, de stafofficier op het EC in het bijzonder, inhoudelijke kennis van zaken moet hebben. Als je mensen wilt overtuigen of inspireren, gaat dat niet lukken ‘als je onzin staat te verkopen’. En
gelukkig prikt LO&Sportpersoneel daar over het algemeen snel genoeg doorheen!
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Deel 3: Johan Veenstra
Door Wil Maaswinkel

Hoe groen is het gras bij Johan Veenstra?
"Johan: Een eigen sportschool beginnen is in die periode mijn ultieme droom.
Na enige tijd rondkijken naar diverse opleidingen kom ik tot de conclusie dat
het CIOS in Heerenveen precies biedt wat ik zoek; een opleiding met als hoofdkeuze richting ‘Sportschoolhouder’.

Echter was er van vanzelfsprekendheid geen sprake dat je kon beginnen op het CIOS.
Enkele honderden aanmeldingen per jaar met maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen."
Hoe het verder ging met Johan, hoe hij uiteindelijk op de KMS werkzaam is geworden en wat hij daarvan leert,

lees je in dit interview met onze toekomstige Stafadjudant.
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hoe ben je in de LO&Sport beland?
Krachtsportfan
Net als de meeste collega’s heb ik in mijn jeugd veel
gesport. Een van de ‘dingen’ die ik deed was krachtsport. Een eigen sportschool beginnen is in die periode mijn ultieme droom. Na enige tijd rondkijken
naar diverse opleidingen kom ik tot de conclusie dat
het CIOS in Heerenveen precies biedt wat ik zoek;
een opleiding
met als hoofdkeuze
richting
‘Sportschoolhouder’. Echter was er van vanzelfsprekendheid geen sprake dat je kon beginnen op het
CIOS. Enkele honderden aanmeldingen per jaar met
maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Dus
moest ik deelnemen aan een niveaumeting.
Back-up Defensie

Johan Veenstra in
"Hoe groen is het gras bij de buren"

Voor mij was wedden op 1 paard geen optie. Ik wilde een back-up hebben, mocht ik niet geselecteerd
worden voor het CIOS. Mijn back-up werd Defensie.

Veel LO&Sport collega's dienen hun volledige

Samen met een maat van mij hadden wij ons aangemeld bij de Banenwinkel KL. Dat verliep voorspoedig. Alle aanstellingspapieren had ik al binnen. Het
was de bedoeling dat ik groepscommandant werd bij
de infanterie, echter kwam het goede nieuws dat ik

diensttijd bij de LO&Sport. Sommigen dienen
korter en vinden/zoeken daarna hun geluk buiten de LO&Sport. Er zijn er ook die bij andere
eenheden gaan werken. Het is vaak leuk en
leerzaam om over dat werken bij andere een-

mocht starten op het CIOS. De aanstelling bij Defensie werd geannuleerd. Die van mijn maat ook want
hij zakte voor zijn middelbare schoolexamen…..

heden iets te horen. Ook collega's die niet
meer in de LO&Sport werken blijven deel van
de "LO&Sport familie"!

Deze keer interviewen we Johan Veenstra in de
rubriek "Hoe groen is het gras bij de buren".
Johan werkt momenteel op de KMS, maar volgt
volgend jaar onze huidige stafadjudant Jan
Welling op. Mooie kans om Johan Veenstra beter te leren kennen.
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periode in Seedorf is dat ik daar Manuela leerde kennen met wie ik tot op de dag van vandaag gelukkig
getrouwd ben.
Zeven waarde(n) volle jaren op de LOSS
De JWF in Assen is mijn volgende stop. Ook daar
een mooie tijd gehad maar in het begin wel erg
moeten wennen aan de ‘Nederlandse’ mentaliteit.
Waar in Seedorf de laatste les van 16:30u tot
17:20u was, stonden er nu al collega’s om 16:15u

Na het afronden van het CIOS was een eigen sportschool beginnen buiten de mogelijkheden geraakt. Ik
heb een bepaald idee hoe een sportschool eruit moet
zien. In mijn visie is het echt een beleving waar je
een dagje uit van maakt; sporten, hapje eten, sauna
o.i.d. Echter was dat idee financieel voor mij niet

klaar met de rugzak op om naar huis te gaan. Na
een aantal jaren in Assen werd ik daar sergeantmajoor, HI van cluster School Noord. Dat vond ik
lastig... ‘Ineens’ ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongere collega’s. Vanuit mijn hulpvraag die ondersteund werd door onder andere CLO&Sgp JWF, maj Ham, ben ik gaan oriënteren op
de LOSS bij de VTO-1 - de huidige VTO Sgt
LO&Sport). Dit om goed beeld te krijgen hoe de jon-

haalbaar. Het ging om bedragen van miljoenen guldens toentertijd. Ook op dat moment had ik een
plan B; ‘terug’ naar Defensie maar dan als

gere collega’s opgeleid worden om daar tijdens de
begeleiding verder op in te kunnen steken. Dit liep
echter wederom anders. De wereld van opleidingen

LO&Sportinstructeur. Daarvan verliep de selectieprocedure succesvol. Direct na het behalen van mijn
diploma van het CIOS kon ik in ’98 beginnen op de
KMS. Aansluitend aan de KMS de VTO in Amersfoort
gedaan om in februari ’99 te beginnen bij de
LO&Sportgroep van Lpl Seedorf.

heeft mij helemaal binnen gezogen. Het was de bedoeling dat ik voor de duur van een VTO in Amersfoort ge’ttwd (tijdelijk tewerkgesteld) zou worden
maar de werkelijkheid werd anders. Van mijn kant
zag ik echt grote ontwikkelmogelijkheden voor mezelf en dat in combinatie met de vraag van de LOSS

waar heb je gewerkt? Welke belangrijke lessen

of ik wilde blijven, resulteerde in het feit dat ik bijna
7 jaar op de LOSS heb ‘rondgehangen’. Ik ben zeer

Start op de KMS

heb je geleerd?

dankbaar voor die periode. In een fantastisch team
heb ik mezelf daar ontzettend mogen ontwikkelen.

Supertijd Seedorf

Werelds!!

Zoals eerder beschreven, ben ik begonnen in Seedorf. Super tijd!! Ongekende cohesie binnen de
LO&Sportgroep. In die jaren ook de verdieping gezocht in de specialisaties WOH en MZV. Na een aantal jaar wilde ik wel ‘terug’ naar Nederland, echter
door mijn specialisaties kreeg ik het verzoek om wegens organisatiebelang in Seedorf te blijven. Dit was
natuurlijk geen straf….In Seedorf werd ik al getriggerd door o.a. kap Theo Vonk om het beste uit
mezelf te halen. Tot aan sluiting van de kazerne heb
ik uiteindelijk daar gewerkt. Het mooiste van mijn
WWW.FITFORACTION.NL

Pagina 96

Zandloper

Vervolg

Hoe groen is het gras bij de buren?
Deel 3: Johan Veenstra

De collega’s ben ik zeer dankbaar voor de ontwikkel-

tegenover. Echter, het was in een periode waarin de

mogelijkheden en hun bijdrage daaraan. Ik ga geen
namen noemen want ongetwijfeld ga ik dan iemand
vergeten of andere mensen daarmee te kort doen.
Het mooie van een functie op de LOSS is, dat ik alle
collega’s van de LO&Sportorganisatie daar voorbij

LO&Sportorg personeelstechnisch in krapte zat. Dat
ik de organisatie ging verlaten, was geen optie en
zodoende werd ik geplaatst op de LO&Sportgroep
JPK. Ik begreep dondersgoed dat ik daar door een
enkeling met argusogen werd bekeken. ‘Johan van

heb zien komen. Ik heb het geluk gehad dat ik aan
alle opleidingen die de LOSS verzorgt meerdere keren mijn bijdrage heb mogen leveren. Of het nu gaat

de LOSS’ komt hier ‘even laten zien hoe het moet…’
In de jaren daarvoor op de LOSS heb ik diverse malen verteld hoe de LO&Sportorganisatie tegen oplei-

om de specialistische opleidingen; van IKT tot CR /
TWOH, van basisinstructeur MZV tot kerninstructeur

den en trainen aankijkt. Voor mijn gevoel was dat
idee echter snel verdwenen.

MZV, of om alle vaktechnische opleidingen voor zowel onderofficieren als officieren, tot diverse jaarlijk-

Op de zijlijn loopt in die periode ook nog het traject

se bijscholingen, ik heb ik ze allemaal gedaan. Super
uitdagend!

om stafadjudant te worden. Na een aantal selectiestappen te hebben doorlopen, komt er een ontwikkeladvies vanuit Bureau MD. Het ontwikkeladvies

Terug in de praktijk van Havelte

voor mij was met name dat ik breder moet oriënte-

en door naar de SVVO
Na 7 jaar LOSS werd ik ook geacht om de LOSS te

ren dan alleen de LO&Sportorganisatie. Het voorstel
van bureau MD was om op de SVVO te gaan werken.
Daar komen alle wapens en dienstvakken voorbij,

verlaten. Dit met pijn in mijn hart…. De toenmalige
Schooladjudant van de School Verder Vorming Onderoffieren (SVVO), aoo Van Boxtel, kende ik nog

waardoor er een breed beeld ontstaat bij het ‘wat’
en ‘hoe’ van diverse operationele eenheden. Kom ik
toch nog terecht waar ik graag heen wilde. Dat re-

van mijn periode in Seedorf. Wanneer hij vraagt of
ik voor ‘hem’ wil komen werken, sta ik daar positief

sulteert er wel in dat ik maar kort, 9 mnd, in Havelte
heb rondgelopen. Dat vond ik wel jammer…. Met de
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eus na over een functie op de LOSS. Het is enorm
dankbaar werk en het levert jou ook persoonlijke
groei op. Wie durft de uitdaging aan te gaan?
“Showing the flag”
Op de vraag wat ik geleerd heb, is dat LO&Sport’ers
heel makkelijk zijn in het aanpassen aan hun omgeving. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. Het grote
aantal dienstvakkers (actief en oudgediende) dat nu

LO&Sportgroep waren wij een weg ingeslagen waar-

buiten de LO&Sportorg werkzaam is en de sgt(1)’n
die aflopen jaren gesteund hebben op de SIVO.

in ik maar kort mijn bijdrage heb kunnen leveren.
Dat geeft wel gemengde gevoelens.

Overal doen wij het goed. Daar ligt echt onze kracht.
Daarnaast dien je, door buiten de LO&Sportorg te

SVVO “in de jas van opleider”
Hier op de SVVO zit ik weer prima op mijn plaats.
Het opleiden van collega-onderofficieren bevalt mij
prima. Als LO&Sportinstructeur heb je diverse rollen
zoals trainer (geven van trainingslessen), organisator (bv sportdagen), controleur (bv DCP en FIT) en

werken, de organisatie: “Showing the Flag”. Laten
zien dat wij meer kunnen dan slechts ‘een bal
uitgeven’. Ambassadeur zijn voor en van de
LO&Sportorganisatie. Een van de 1ste opmerkingen
die ik hier kreeg van een collega instructeur op de
SVVO, was dat het lesgeven hier echt wel iets anders is dan een bal uitgeven. Dat impliceert voor mij
dat er nog een hoop werk aan de winkel is om te

begeleider (uitvoeren van individuele programma’s).
Opleider is er daar ook een van. De ‘jas’ van opleider
zit mij het lekkerst. Het is leuk en dankbaar werk
wanneer je collega’s iets mee kunt geven waar ze
zowel op professioneel als ook prive vlak iets mee

laten zien dat de LO&Sport zoveel meer is dan de
vereniging van de sportdagen.

kunnen. Vanuit feedback van cursisten, collega’s en
leidinggevende blijkt dat ik het vak van opleider ook
uitstekend beheers.

leren van de LO&Sport?

Wat doe je momenteel op de KMS? Wat kan de
LO&Sport van de KMS leren en wat kan de KMS

Super afwisselend

Levensles: “ga de uitdaging aan”

Momenteel werk ik als instructeur op de SVVO. Hoe

Uit bovenstaande heb je kunnen lezen dat ik het

ik hier terecht ben gekomen heb ik hierboven al beschreven. Ik ben begonnen als instructeur van Pri-

overal naar mijn zin heb. Uiteindelijk bepaal je zelf
je eigen werkvreugde. Mijn grootste leercurve heb ik
gemaakt in Amersfoort op de LOSS. Ik adviseer

maire Vorming (PV). Samen met een collega instructeur, aooi Gerrit Duijts, ben ik verantwoordelijk geweest voor de implementatie van Mentor ECOD in de

collega’s dan ook om die stap te maken. Het is in-

PV. Een zeer leerzaam proces waarbij je met grote

derdaad spannend wanneer je voor het eerst ‘les’
gaat geven aan je eigen, zeer kritische, collega’s.
Echter, je groeit er ook enorm. In het begin heb je

spelers zoals ECOD, KIOT (afd Kennis en Innovatie
voor Opleiden en Training van het LWC) en EC KMS
om de tafel zit. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in

‘buikpijn’, loopt het zweet je dik over de rug en onder de oksels maar ik heb het als enorm dankbaar
werk ervaren. Ik wil dan ook gelijk van de gelegen-

een mooi produkt. Een produkt dat ten grondslag ligt
aan de nota ‘Intrekken nota mentoren CLAS’.

heid gebruik maken om via deze weg collega’s uit te
dagen. Stap eens uit je comfortzone, denk eens seri-

Sinds begin van dit jaar ben ik instructeur van de
Secundaire Vorming (SV). Dit met de dezelfde op-
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dracht: implementeer Mentor ECOD in de bestaande

kunnen geven. Dat ‘iets’ klinkt nog wazig maar dat

SV-opleiding. Vanaf 2021 gaat de SVVO daar een

komt omdat ik voor mezelf nog een beeld aan het

try-out mee draaien. Hoofdzakelijk bestaan mijn taken uit lesgeven en begeleiden van cursisten. Vak-

vormen ben wat het teruggeven precies is en hoe ik
dat dan wil doen. In latere stukken ga ik daar onge-

ken waarin lesgegeven wordt zijn o.a. leiderschap,

twijfeld nog op terug komen.

communicatie en commandovoering. Een opleiding
duurt 7,5 week en in die periode staat persoonlijke

De toekomst zal het leren

groei bovenaan. Kennis en vaardigheden zijn ondergeschikt. ‘Wat wil jij leren?’ i.p.v. ‘Dit moet je leren!’

Daarnaast besef ik ook dat het de laatste functie

Gedurende die weken ben ik instructeur / coach /

binnen de LO&Sportorg voor mij is. Na de functie

begeleider / supervisor/ reflecteur. Super afwisselend!

van stafadjudant ga ik de LO&Sportorganisatie weer
verlaten om door te gaan als ‘onderofficier naast de

“Groen denken” en flexibiliteit

commandant’ in een andere hoedanigheid. Waar dat
gaat zijn is nog onbekend. Mijn focus ligt nu eerst bij

in doen en denken
Van de KMS kunnen wij het ‘groene denken’ leren.
Opdrachtgerichte commandovoering. Vertellen wat
je verwacht i.p.v. hoe. Daarbij de verantwoordelijkheden neerleggen bij de juiste functionarissen, mensen in hun rol zetten en aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Dit klinkt vervelend maar is het

de LO&Sportorganisatie. Het feit dat ik de organisatie dan weer verlaat is, zoals ik eerder heb beschreven, voor mij ook een prima manier om te
LO&Sportorganisatie te dienen. Eén om over na te
denken is dan ook: ‘Ik werk voor mijn commandant
maar ik dien de organisatie’.
Gezien mijn leeftijd verwacht ik dat er nog een peri-

zeker niet. Het geeft meer vorm aan de hiërarchische organisatie. Tenslotte zijn wij een militaire organisatie, LO&Sportorganisatie KL. Daarentegen kan
de KMS leren van de flexibiliteit van de
LO&Sportorg. De KMS zit als instituut met redelijk

ode van een kleine 20 jaar overbrugd moet worden
voor ik met FLO mag. Er gaan dus nog wel een aantal functies volgen. Mijn kracht ligt in het O&iT. Dat
is het speelveld waar ik mij de rest van mijn loopbaan (een officier heeft een carrière en een onderof-

vaste denkpatronen. In mijn beleving is de LO&Sport
sneller in staat om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen.

ficier een loopbaan) in wil begeven. De dienst verlaten als KMS-adjudant maakt de cirkel voor mij wel
rond.
Afsluiten
waar
het
ooit
begon.

Wat zou je nog graag doen in volgende func-

Echter zover is het nog laaaannnnnggggg niet. Eerst

ties?

de volgende stap; stafadjudant LO&Sport. Ik kijk er
echt naar uit om er samen met al het personeel een

De organisatie dienen door iets terug te geven

mooie periode in de geschiedenis van de LO&Sport
van te maken!

Mijn volgende functie wordt stafadjudant van de
LO&Sportorganisatie. Een mooie functie met diverse
uitdagingen zoals de huidige stafadjudant, Jan Welling, ook heeft beschreven in zijn artikel in Zandloper 03-2020. De reden dat ik stafadjudant wil worden, is het feit dat ik graag iets wil teruggeven aan
de organisatie die mij veel heeft gegeven. Ik ben de
LO&Sportorg o.a. dankbaar voor alle ruimte die ik
gehad heb om mezelf te ontwikkelen. In mijn volgende functie hoop ik de organisatie iets terug te
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