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Maj Pieter van der Peet heeft met ingang van 
1 april 2005 onze LO/Sportorganisatie versterkt. 
Pieter is door de LO/Sportorganisatie benaderd 
om zo de tekorten in de rangen van majoor op 
te lossen, door zijn Luchtmachtstatus te ruilen 
voor die van de Koninklijke Landmacht met als 
startfunctie Hoofd Sie LO/Sport KMA te Breda.

Pieter werkte en behoorde tot die datum als sportoffi cier bij 
de Luchtmacht. Toch was hij niet helemaal een vreemde in 
onze LO/Sportorganisatie. Gedurende vierenhalf jaar was 
hij plv C-LO/Sportgroep op de KMA, onder bewind van 
lkol Kees Meijll en later maj Hans van der Kaaden en dus al 
redelijk ingeburgerd bij onze organisatie. Over het voorstel 
hoefde hij dan ook niet lang na te denken, want de functie 
C-LO/Sportgroep KMA stond boven aan zijn verlanglijstje.

All-rounder
Als Haarlemmer en als jongste uit het gezin, bezocht Pieter 
de MAVO, aansluitend de VHBO (Vooropleiding Hoger 
Beroepsonderwijs) en eindigde op kamers in Den Haag om 
de studie op de Academie Lichamelijke Opvoeding te volgen. 
Sport heeft altijd een belangrijke rol in zijn leven gespeeld. 
Volgens eigen zeggen een all-rounder. Honkbal en karate 
hebben een lange tijd deel uitgemaakt van zijn studenten-
tijd, nu vind je Pieter regelmatig terug op de tennisbaan. 

Lang leve de OV-Jaarkaart

Zijn studiekosten werden bekostigd door allerlei bijbaantjes, 
van aerobics tot ski-instructeur/reisleider, maar hadden 
allemaal wel enige betrekking op sport. In Oostenrijk 

ontmoette hij zijn huidige vrouw. Pieter vertelt een leuke
anekdote die ik u niet wil onthouden. “In Oostenrijk 
vertelde Irma mij dat ze in Delft-Zuid woonde en dus 
goed bereisbaar vanuit Haarlem-Noord. Alle ingrediënten 
waren aanwezig voor een lang en gelukkig leven. Delft-
Zuid bleek Delfzijl te zijn, op ruim tweehonderd kilometer 
afstand. Echter lang leve de OV-Jaarkaart, is onze relatie 
uitgegroeid tot een hecht gezin met twee dochters.”

Tewerkstellingen
De LO/Sportorganisatie had mogelijk al eerder van Pieter 
kunnen profi teren want de dienstplicht riep hem op en de 
meldingsinstructies voor het OCLO lag al op zijn deurmat. 
Echter hij solliciteerde bij de Luchtmacht als BBT-sportoffi cier 
en werd aangenomen. Op dat moment kreeg hij al zijdelings
te maken met onze organisatie. Naast de opleiding op de
KMA en tewerkstellingen (stage), volgde hij ook enkele
modules VTO bij onze LO/Sportorganisatie. 

Uitdaging
Na zijn BBT-tijd op de KMA, vond, na sollicitatie, aanneming 
en plaatsing plaats naar Gilze Rijen (Tactische Helikopter-
groep). Dit was op een BOT-functie met een sportgroep 
van zes man. Nog geen jaar later werd het Woensdrecht. 
Het walhalla van de Luchtmacht, waar alle opleidingen 
plaatsvinden en waar ruim drie duizend man gelegerd zijn. 
De sportloopbaan bij de Luchtmacht is niet te vergelijken met 
de LO/Sportorganisatie en eigenlijk liep de uitdaging van de 
nu 34-jarige Pieter al ten einde of hij moest tot zijn FLO
(Functioneel Leeftijd Ontslag) genoegen nemen met een
beperkt aantal sportfuncties, of zijn heil halen bij algemene
functies bij de Luchtmacht. Gedurende een periode heeft hij
zo’n algemene functie vervuld. Hij werd door de Comman-
dant Vliegbasis Woensdrecht gevraagd om een halfjaar de
functie van Squadron Commandant van het Basis-Squadron
waar te nemen. 

Cultuurshock
Nadelen van deze overstap kan hij niet echt noemen. Pieter 
wil gewoon zijn werk zo goed mogelijk doen. Natuurlijk kun 
je de ‘sportorganisatie’ van de Luchtmacht niet vergelijken 
met de LO/Sportorganisatie. Pieter heeft altijd al ‘groen 
gewerkt en gedacht’ dus de overstap is voor hem geen 
cultuurshock en met de lijfspreuk van zijn vrouw: “brood 
bakken ze overal”, ziet Pieter de toekomst rooskleurig 
tegemoet. “Mocht de LO/Sportorganisatie ooit ‘paars’ 
gaan werken dan voldoe ik aan alle eisen”, merkt Pieter op.
Wij wensen Pieter een prettige tijd toe in onze LO/Sport-
organisatie.

Aooi Richard Wichhart

Uitbreiding LO/Sportorganisatie

Maandag 14 maart kwam bgen Smit in zijn 
hoedanigheid van C-OTCo, samen met zijn staf-
zijn stafadjudant, op bezoek bij de LO/Sport-
organisatie. Na de ontvangst met koffi e en thee, 
was aooi Nico Spierenburg als eerste spreker 
in de spotlights. Hij bracht zijn publiek op de 
hoogte van de lopende pilots in Bad Reichenhall. 

Voor degene die dit allemaal als nieuw klinkt: er is al een 
aantal weken pilots in Zuid Duitsland geweest, waarbij 
personeel uit met name Seedorf in winterse omstandigheden 
getraind werden. Van langlaufen tot skiën, van klimmen tot 
speleologie, alles kwam aan bod in een weekje tijd. Aooi Nico 
Spierenburg gaf hier een vlammend betoog over. Nadat hij 
wat was warm gedraaid, kwam zijn welbekende enthousi-
asme en liefde voor ons vak weer heel duidelijk naar voren. 

Niet toereikend
Een presentatie doorspekt met fraaie foto’s van de situatie
daar in metershoge sneeuw en leuke woordspelingen 
maakten dat zijn spreektijd van een dik uur voorbij zijn 
gevlogen. Competenties, triggers en indicatoren, alles is de 
revue gepasseerd en met name C-OTCo liet uit zijn vragen 
blijken het zeer interessant te vinden. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden heeft Nico weer eens heel duidelijk 
gemaakt hoe wij “samen” met het onderdeelkader de 
mannen en vrouwen van de Koninklijke Landmacht op het 
goede (vormings)spoor kunnen zetten. Duidelijk was ook dat 
we wel een voortrekkersol hebben in dit geheel, maar dat 
we het alleen niet kunnen redden, want die paar uurtjes in 
de week dat wij met ze bezig zijn, is lang niet toereikend!

Zoals hij gebekt is
Na de koffi ebreak was het woord aan onze commandant 
kol Rob Zimmermann. In zijn inleiding gaf hij aan dat het 
niet mee zou vallen om de presentatie van Nico te over-
treffen, maar gelukkig zong ook deze ‘vogel’ zoals hij gebekt 
is: goed dus! Als opening was daar de ontwikkeling van onze 
organisatie vanaf 1990 tot het heden. Globaal komt dat 
hier op neer: van vier regio’s met ongeveer vijftien rayons 
en vijftig LO/Sportgroepen naar twee regio’s met ongeveer 
25 LO/Sportgroepen in 2007. Daarnaast werden de taken 
en de werkwijze van onze LO/Sportorganisatie toegelicht. 
Uiteraard kwam ons model met de bekende pijlers naar 
voren en werden alle items apart onder de loep genomen.

Toekomstperspectief
Vervolgens kwamen de knelpunten en de ontwikkelingen 
naar voren. Buiten wat veel sergeant-majoors en hun 
toekomstperspectief plus hier en daar een veiligheids-
incident waren er weinig knelpunten binnen de organisatie.
Uiteraard kwam de trots van onze kolonel over onze 
LO/Sportorganisatie hier over de tafel en dit werd ook 
goed ontvangen door C-OTCo. Na de mogelijkheid tot 
vragen stellen ging het gezelschap richting lunch en 
aansluitend was er nog de mogelijkheid voor onze staf-
adjudant Lion de Frel en daarna de MC tot een onderhoud 
met C-OTCo. U begrijpt dat dit door onderstaande 
verslaggever niet meer bijgewoond mocht worden.

Smi André Wijnberger

Bezoek C-OTCO aan LO/Sportorganisatie


