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In deze nieuwsbrief: 

- Meet & greet 24 juni 

- Opleidingsaanbod Post HBO 

- even terug naar het verleden 

- HALO Beach Festival 
 

   

 



 
   

 
In de oude docentenkamer 

 

Meet & greet 24 juni 2022 

 

   

 
 

   

 
Op 24 juni a.s. is er een nostalgische ontmoeting in de voormalige docentenkamer van de HALO 

aan de Laan van Poot. 

Ingmar van Oeveren (halo 1993) was de manager van HALO wellness en heeft dat zelfstandig 

voortgezet in de overgebleven delen van de accommodatie aan de Laan van Poot onder de naam 

Health and Sportsclub Westduin. 

Spontaan stelde hij de ruimte beschikbaar toen de Sportcampus bezet bleek. De kans dus voor de 

“oudjes” om nog eens terug te kijken en voor de “jonkies” om eens te zien hoe het vroeger was en 

kennis te maken met het vernieuwde sportcentrum ter plaatse. 

Vanaf 17 uur kun je terecht. Ingang via de toegang tot de atletiekbaan, parkeren voor de deur, op de 

Laan of achter de tribune. 
 

   

 
 

Daar wordt ook om een uur of 18.30 een rijsttafel geserveerd voor de deelnemers die daarvoor 

ingeschreven hebben. 

De borrelhap en drankjes, onbeperkt zolang de voorraad strekt, kosten € 5,-- en voor € 20,-- krijg je 

die ook en bovendien de rijsttafel. 

Aanmelden door (€5 of €20) over te maken op NL76 INGB 0006660612 tnv HALO-genootschap. 

doe dit uiterlijk 19 juni. 

 

   

 
 

   

 

Opleidingsaanbod POST HBO 
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Meer info bij Frank Jacobs 

 

 06-89990166/ 06-58825000 

 f.m.jacobs@hhs.nl 

  

   

 
 

   

 
 

EVEN TERUG NAAR HET VERLEDEN. 

De HALO is van 1961 tot 1987 het opleidingsinstituut geweest waar defensie haar sportofficieren 

heeft laten opleiden. Ruim 20 sportofficieren uit Landmacht, Luchtmacht en Mariniers kregen de 

kans hun vaardigheden en kennis te vergroten. De bekende schaatscoach Leen Pfrommer (1965) 

was één van hen. 

Dat heeft mooie gevolgen gehad. Bijna alle commandanten van het onderdeel kwamen later uit 

deze categorie. 

Zij maakten de LO en Sport in het leger “groen”, dus vakgericht en niet langer een aftreksel van de 

Oostenrijkse Schoolgymnastiek. Zij deden dat, n.m.m. vooral onder de leiding van commandant 

Wil Maaswinkel (1972), zo goed dat LO en Sport een zelfstandig dienstvak werd. 

Later werd het beroep van LO-Sportofficier een afzetgebied van de ALO’s en werden 
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afgestudeerden geworven, en hoefde defensie de relatief dure opleiding niet meer te bekostigen. 

Voor dienstplichtige afgestudeerden was het daarvoor, in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw, 

een mooie mogelijkheid om hun vak al tijdens de dienstplicht uit te oefenen. Daarnaast zijn ook 

veel afgestudeerden van het CIOS en ALO als dienstplichtig sportinstructeur werkzaam geweest. 

Zij kregen een drie maanden durende opleiding op de militaire sportschool en werden dan 

ingedeeld bij een paraat onderdeel. 

Een deel van de professionele sportofficieren opgeleid aan de HALO besloot hun contract af te 

kopen en een loopbaan in de burgermaatschappij te beginnen. Zo is Ben Verkerke (1970) directeur 

van NOC*NSF geworden en Jan Kasper (1972) de directeur technische opleidingen van de KNVB 

en directeur van AZ Alkmaar. Ed van Breukelen (1968) studeerde ook nog fysiotherapie en werd 

zo de hoofdtherapeut van Feijenoord en docent plus fysiotherapeutisch consulent op de HALO. 

Omdat zij al vroeg werden gepensioneerd bij defensie hebben anderen vaak een soms 

indrukwekkende tweede loopbaan gevolgd. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is Donald 

Keus (1983) geweest die in Sierra Leone de spil werd van de wedergeboorte van een 

ziekenhuis, de aanleg van een palmoliefabriek en een naastgelegen plantage, schoon drinkwater en 

een hydro-electriciteitscentrale. 

Later werd hij om die redenen gekroond tot Paramount Chief van het district. 

De eerste die de kans kreeg was Luc van der Wee, die op zijn 36
ste

 begon en een voorbeeld werd 

van doorzettingsvermogen. Dat hadden de meesten wel nodig, want als je in een gevestigde 

levenssituatie opnieuw in de schoolbanken tussen de “jonkies” komt te zitten en het lijf al wel een 

beetje gaat kraken af en toe, heb je het niet altijd eenvoudig. Maar het moet gezegd: de meesten 

deden het voorbeeldig. 

Aanleiding voor dit verhaaltje is dat er onlangs weer een commandowisseling bij het dienstvak 

plaatsvond. De nieuwe commandant is Pieter van der Peet (halo 1995). 

Het HALO-genootschap wenst hem veel succes in deze functie. 

 

   

 
 

   

 
 

HALO BEACH FESTIVAL,  

10 september 2022 bij het Gorsje in Ouddorp 

 

Wij zijn van mening dat het aantal deelnemers dat zich nu heeft gemeld (93) nog met 



minimaal drie moet worden vermenigvuldigd. 

Dat kan o.a. door zelf actief te worden bij je oude klas. Bel, mail, app of schrijf je oude 

studiegenoten om een heerlijke bijeenkomst te hebben met elkaar en vele anderen. Bijna altijd zijn 

de evenementen in Den Haag en komen velen van ver om daarbij te zijn. Laten de Hagenaars ook 

eens flink zijn en het stukje naar de Zuid-Hollandse eilanden, een positie als “de Bob” of eventuele 

overnachting voor lief nemen. 

Michel Nusse (nusse30@gmail.com) heeft een link van de aanmeldingskaart. Die stuurt hij je 

graag toe, om door te zenden, samen met je aanmoedigingen, naar je kornuiten, om mee te doen.  

Mail hem daarvoor!!!! 

Zelf nog niet aangemeld?  klik hieronder en meld je aan! 

 

 

   

 
 

   

 

 

 

 

Klik hier om naar de website te gaan 
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info@halo-genootschap.nl 

 

Aat, Charlotte, Michel, Monique 

Nanny, Richard, Henk 

 

geen mails meer: 

 Unsubscribe  
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