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Naar mijn bescheiden mening weer een zeer       

gevarieerde en lezenswaardige editie van de     

Zandloper. 

 

 

Veel leesplezier gewenst! 

 

Op–/aanmerkingen of ideeën over de Zandloper kunt 

u kwijt op het mailadres, welke in de colofon te  

vinden is. 

 

Mocht u niet willen wachten op de nieuwe artikelen 

kijk dan regelmatig op: 

http://www.fitforaction.nl/ 

 

Jan Welling 

Eindredacteur  

April 2015, op de voorplaat van de Zandloper een    

winters tafereel… 

De eindredacteur kon er eigenlijk niet omheen. 

Achterin deze editie nemen we afscheid van de 

‘Zandloperwinter’. 

Een serie winterse artikelen met de IVIDS, schaatsen en 

de Vasaloppet. 

 

Volgens de schrijvers een evenement wat te vergelijken 

is met onze Elfstedentocht. 

De evenementen hebben zeker overeenkomsten:     

winteractiviteiten, massale deelname, allebei loodzwaar, 

tijdsdruk om bepaalde snelheid te houden om niet uit 

de race te worden gehaald. 

 

Toch zijn er ook verschillen: het Zweedse evenement 

werd reeds 91 keer georganiseerd, terwijl het Friese 

spektakel ‘nog maar’ 15 keer is verreden. De eerste op 

2 januari 1909, overigens... 

 

Een overeenkomst is ook dat beide evenementen     

geliefd zijn bij LO/Sportinstructeurs. 

Het Friese evenement wellicht nog wat meer, maar na 

het lezen van de verslagen over de Vasaloppet kan dit 

zo maar eens veranderen... 

 

Naast de winterse verhalen is er natuurlijk nog meer te 

genieten. 

 

In twee artikelen kunnen we weer meer kennis nemen 

van visies op Investeren in Uitblinken.  

 

We lezen dat VAKOL topsport is en dat er in Egmond 

heroïsch is gelopen. 

 

De vorige uitgave zijn we begonnen (of doorgegaan...) 

met de pen, in deze uitgave gaan we daarmee door. 

In maar liefst drie afleveringen vertellen even zovele 

(oud)collega’s iets meer over zichzelf en hun passies. 

 

Een oude bekende laat ons gelukkig ook weer genieten 

van zijn schrijftalent. Inmiddels heeft hij ons land     

verlaten en laat hij ons meegenieten van zijn           

belevenissen in Korea... 

 

De vaste onderwerpen zoals: van de Commandant, 

Stipnoteringen, van de MC en P-aangelegenheden    

ontbreken ook niet. 

 

De onvermoeibare Paul Lindeboom laat ons             

kennismaken met zijn favoriete sportmomenten en   

nodigt anderen uit dit ook te doen.  

 

Ik kan alvast verklappen dat in de volgende Zandloper 

dit ook het geval zal zijn. 

 

 

Van de redactie 
Door: Jan Welling 

http://www.fitforaction.nl/
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Van Commandant LO/Sportorganisatie 
Door: Luitenant-Kolonel Jan van den Dool 

Personeelszorg. 

In mijn speech tijdens de commando-overdracht heb ik aangegeven dat personeelszorg één van mijn         

speerpunten zal zijn.  

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en het is tijd voor een korte terugblik. 

 

Reorganisatie 

Ik heb in 2014 aangegeven dat mijn eerste zorg was dat alle LO/Sportinstructeurs na de reorganisatie een     

passende baan zouden krijgen. Inmiddels is het zo ver dat we geen overtolligheid meer hebben, sterker nog, we 

krijgen al meer vacatures dan we met de nieuwe lichting LO/Sportinstructeurs in 2015 kunnen vullen.          

Overtolligheid is dus niet meer aan de orde. 

Voor mij is de bestandsopbouw, en dan met name in de bovenbouw van de onderofficieren, nog reden tot zorg. 

De verhouding Smi/Aoo is ongunstig voor een goede doorstroom. In september 2015 wordt de opdracht voor een 

nieuwe reorganisatie verwacht en daarin zal zeker aandacht zijn voor een gezonde bestandsopbouw. Of er in die 

reorganisatie ook ruimte is voor uitbreiding, dan wel dat er mogelijk nog bezuinigd moet worden, is afhankelijk 

van de ontwikkelingen op politiek niveau en de wijze waarop deze ontwikkelingen binnen Defensie verwerkt   

worden. 

Laten we hopen dat de eerder gesignaleerde positieve trendbreuk tav Defensie daadwerkelijk door gaat zetten. 

 

Fysiek zwaar 

We moeten aandacht hebben voor de oudere militair en dus ook LO/Sportinstructeur. Ook hier ligt het accent 

met name op de Smi’s. LO/Sportinstructeur is een zwaar vak en voor een oudere (hoofd)instructeur wordt hele 

dagen lesgeven uiteindelijk te zwaar. We zoeken hier de oplossing langs meerdere lijnen. Allereerst de hierboven 

al genoemde bestandopbouw. Als deze meer in evenwicht komt, zal de Smi eerder bevorderd worden en dus  

eerder een fysiek minder zware functie gaan vervullen. Ook gaan we proberen de bevordering te versnellen door 

Aoo’n LO/Sport bij de tweede functie op een algemene stoel buiten de LO/Sportorganisatie te plaatsen. Tot slot 

hebben we inmiddels een aantal Smi-stoelen die fysiek wat minder belastend zijn. Hier krijgen de oudere Smi’s 

meestal voorrang bij plaatsing. 

 

Invloed 

Personeelszorg is ook invloed hebben op en inzicht hebben in je eigen loopbaan. En ruim van tevoren weten waar 

je geplaatst wordt.  

Om dit goed in te richten is er o.a. veel aandacht voor de portfolio’s van het personeel. Van meerdere kanten en 

ook tijdens de werkbezoeken krijg ik positieve signalen dat hier veel tijd en moeite in gestoken wordt. Daarnaast 

werkt de LO/Sportschool er hard aan om de juiste cursussen te realiseren zodat iedereen de cursusplaatsen kan 

krijgen waar op dat moment, o.a. op basis van de portfolio’s, de behoefte aan en noodzaak voor is. 

Iets wat niet goed loopt, wat mij betreft zelfs zeer teleurstellend is, is dat de richtlijnen voor het personeelsbeleid 

binnen de LO/Sportorganisatie nog steeds niet vastgesteld zijn. Bovendien zijn de afspraken, die we met P&O 

gedurende het afgelopen jaar gemaakt dachten te hebben, om meerdere redenen recentelijk door P&O voor een 

groot deel teruggedraaid. Wat precies de effecten hiervan zijn wordt nu door de staf in kaart gebracht.          

Veranderende afspraken zijn echter nooit goed. 

Onze Chef Staf, Lkol Jan Maree, heeft als doel om de richtlijnen voor het personeelsbeleid van de                   

LO/Sportorganisatie zo snel als mogelijk duidelijk en vastgesteld te krijgen.  

Wat wel blijft staan is dat functies in principe een jaar van tevoren worden toegewezen. 

Daardoor weet men in ieder geval op tijd waar men naar toe gaat.  

 

 

Personeelszorg heeft nog veel meer aspecten dan wat hierboven genoemd is.  

In zijn algemeenheid vind ik dat we vooruitgang boeken.  

Ik vind echter ook dat er nog steeds veel ruimte voor verbetering is en personeelszorg 

blijft dan ook een aandachtspunt! 
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Investeren in Uitblinken 
Door: Leo Sannen (i.s.m. Wil Maaswinkel) 

Inleiding 

Is het toeval? Sjors Röttger, Rob Jansen en Leo Sannen schrijven mooie reacties op “Investeren in Uitblinken”. 

Wat hebben ze nog meer gemeen? Ze zijn “omscholers” uit de eerste jaren van het OCLO (zes maanden intern, 

1000 syllabus uren). 

 

Alle drie waren ze ambitieuze, leergierige cursisten, die de kans om LO/Sportinstructeur te worden pakten. Alle 

drie ontwikkelden ze zich tot breed gewaardeerde collega’s en uitblinkers in ons vak. Alle drie werden ze 

“autoriteit” in hun specialisme. Alle drie zijn ze bereid hun ervaring en kennis te delen. 

 

Mooi om te zien hoe toeval een rol kan spelen. Leo Sannen, in 1980 geplaatst op de KMS, kreeg de opdracht om 

maître Frank Monfils, op te volgen. Zijn (scherm) bagage beperkte zich tot de kennismakingslessen schermen op 

het OCLO! 

 

Wat gebeurde er? Met wat steun van Aooi Ruud van Dorsten, pakte hij de uitdaging op. Opmerkelijk snel       

ontwikkelde hij zich tot een gewaardeerd scherminstructeur. 

Prachtig om te zien hoe Leo zich verder heeft ontwikkeld en zich nog steeds ontwikkelt. Lees de 

reactie van Leo Sannen maar. 

 

Investeren in uitblinken, de 10000 uren regel. 

Hoe breder de basis, hoe hoger de top. 

Daarom ook aandacht voor de breedtesport. 

 

Als schermtrainer niveau 5 ben ik werkzaam binnen een lokale schermvereniging en als docent binnen de leraren 

opleiding van de schermbond. Resultaten in 2014: meisje van 13 wint NK sabelschermen, één jongen van 14 

maakt deel uit van de nationale talentenselectie, één dame als nationale kampioen sabel schermen “overgestapt” 

naar degen, nu 5e op de nationale ranglijst Dames degen. 

 

De laatste paar jaar hanteer ik een totaal andere aanpak. Met de jeugd  gebruik ik het Athletic Skills Model en 

voor de methodiek van de schermtraining volg ik de impliciete leermethode. 

 

Athletic Skills Model (voor optimale talentontwikkeling) 

 

10.000 uren training nodig om absolute top te bereiken. 

Topsporters worden niet steeds beter omdat hun genen veranderen maar omdat o.a. het trainingstraject steeds 

beter en effectiever wordt. 

 

De mogelijkheid om je te ontwikkelen tot topsporter hangt af van vele variabelen, o.a. 

 Genetische belasting 

 Intrinsieke motivatie 

 Maand waarin geboren (selectie moment en methode) 

 Leefomgeving 

 Aanmoediging en ondersteuning door ouders 

 Pedagogische en didactische kwaliteiten trainers. 

 

De weg van essentiële basisvaardigheden wordt maar door 1% 

van de NL talenten afgelegd. (Vele potentiële  talenten lopen 

daarom hun mogelijke topsportcarrière mis.) Om het getal 1% te 

verhogen kun je denken aan beter/breder/meer scouten, anders 

selecteren, maar zeer zeker ook het traject in de breedtesport beïnvloeden. 

 

Door het niet meer spelen op straat, het magere bewegingsonderwijs op de scholen, de digitale media, het    

voedingspatroon, etc. is onze jeugd niet meer fysiek intelligent en hebben zij geen stevig veelzijdig                     

beweegprogramma doorlopen. 

 

Door vroege specialisatie (eenzijdig actief binnen een sport), zonder oog voor dit moderne probleem, zijn          

teleurstellingen op een later moment te verwachten. 
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Investeren in Uitblinken (vervolg) 

Bij de schermbond wordt in de lerarenopleiding het Athletic Skills Model (ASM) geïntroduceerd en gehanteerd. 

Het boek raad ik aan voor eenieder die met jeugd op een vereniging actief is (ISBN 978-90-5472-220-5). Het 

beschrijft een wetenschappelijk onderbouwd programma voor kinderen en jeugdigen van 6 tot 24 jaar. Dit model 

is ook toegepast bij de jeugdopleiding van Ajax. 

 

De weg van essentiële basisvaardigheden: (ASM filosofie) 

 Veelzijdig goede beweger 

 Deze goede beweger wordt een atleet 

 De atleet ontwikkelt een specialisatie 

 De specialist binnen de sport is een atleet 

 

Tijdens bepaalde fases van ontwikkeling zijn kinderen meer gevoelig (sensitief) voor het snel leren. (jonge     

kinderen leren snel een tweede taal.) Kinderen in de basisschool leeftijd verkeren in de “gouden periode” voor 

het leren bewegen. (Jammer (open deur) dat we hier geen gespecialiseerde leerkracht in zetten). Zodra de kids 

(jongens 13/14, meisjes 11/12) echt gaan groeien (onset) ontstaat er een gewijzigde situatie. (Voorzichtigheid 

geboden met stop en go acties, landen en springen). 

Zodra jongens 14-16 en meisjes 12-14 jaar worden ontstaat er een 2e sensitieve periode voor coördinatie.  

Het is daarom raadzaam om v.w.b. de keuze oefenstof deze gevoelige periodes te gebruiken.  

 

Als trainer heb ik dit vertaald naar: 

Ander groeperingsvormen 

(kinderen indelen op biologische leeftijd, groeispurt nog wel/niet) 

Minimaal 30% van de trainingstijd actief met “leren bewegen” 

Veel algemene oefenstof gericht op de 7 fases van coördinatie; 

 Aanpassingsvermogen 

 Evenwichtsvermogen 

 Koppelingsvermogen 

 Kinetisch differentiatie vermogen 

 Ruimtelijk oriëntatie vermogen 

 (complex) reactie vermogen 

 ritmisch vermogen 

 

en voorwaarde voor bewegen:  

 

 Behendigheid 

 Lenigheid 

 Stabiliteit 

 Kracht (power) 

 Uithoudingsvermogen 

 

Daarnaast heb ik het aanleren van schermhandelingen ook       

drastisch veranderd. 

 

Voorheen: 

De methodiek verliep langs het traditionele model van Fitts en Posner (1975). Dit model wordt ook bij de LO/

Sportorganisatie nog volop gebruikt. 

Leren via 3 stadia:  

Cognitieve fase: interne focus van aandacht, stap voor stap expliciete uitleg, het doorgronden van de beweging/

actie. (deel > totaalbeweging) 

Assiotatieve fase: van deel naar totaal beweging (versmelten) er ontwikkelt zich kennis van de uitvoering, de 

relatie tussen oorzaak <> gevolg wordt ontdekt. Door intensieve herhaling en inslijpen op naar volgende fase: 

Autonome fase: beweging verloopt vanzelf, nevenopdrachten zijn mogelijk. Expliciete stap voor stap regels zijn 

niet meer nodig. 

 

Nu:  

Ben ik me aan het bekwamen in de impliciete aanpak met een extern gerichte focus van aandacht, werk       
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Investeren in Uitblinken (vervolg) 

nauwelijks meer met lange series maar bied veel meer random acties aan.  

 

Extern gerichte focus wil zeggen: aandacht gericht op resultaat, niet op spiergevoel. 

 

Impliciet wil zeggen: de uitvoering niet zelf kunnen evalueren.  

 

Impliciet leren heeft veel voordelen: 

 Falen onder druk wordt voorkomen (bij een expliciete aanpak wordt vaak teruggegrepen op het bewust      

aansturen van technieken, dit levert altijd een negatief resultaat op) (focus intern, geen aandacht voor       

tegenstander) 

 Men leert op basis van intuïtie en ervaring complexe bewegingen automatisch uit te voeren  

 

In de wetenschap worden er 4 manieren van impliciet bewegingsonderwijs benoemd. 

 Foutloos leren: in de methodiek weinig fouten laten maken zodat evaluatie niet nodig is. (totaal beweging van 

langzaam naar iets sneller, van makkelijk naar iets complexer) 

 Analogie leren: technische aanwijzingen in de vorm van beeldspraak. Op zoek naar metaforen die leiden tot de 

juiste uitvoering. (gebruik je degen als aanwijsstof/voelspriet/dirigentenstok. 

 Differentieel leren: maximaal variëren in de taak, de manier waarop, en 

in de omgeving. (schermen op een dikke valmat, op sokken) 

 Leren met een dubbel taak (tijdens de uitvoering afleiden met cognitieve 

taak (voorkomt bewust sturen van uitvoering) (tafel van 3 opzeggen  

tijdens de oefening) 

 

Reeksen van oefenstof kun je aanbieden in een bepaalde volgorde: 

 Series: telkens dezelfde oefening (inslijpen) 

 Geblokt: een thema afwerken daarna naar het volgende thema 

 Random: onvoorspelbaar. 

 

Door random te werken voorkom je expliciete kennisopbouw. Geen tijd om 

te evalueren, voortdurend reageren op actuele situaties. 

Het aanbod van de diverse keuzes worden wel van makkelijk naar       

moeilijker opgebouwd, ook het tempo en de reactietijd wordt methodisch 

aangeboden. Door deze aanpak kan ik veel meer variëren, veel minder  

problemen met concentratie en de resultaten op de wedstrijden zijn beter.  

 

Na vele jaren werkzaam te zijn als trainer kun je in de valkuil stappen je niet verder te ontwikkelen. (Je kent alle 

slagen van de zweep.) 

De expliciet methodische aanpak zit volledig in je systeem. 

Mijn ervaringen met deze methode (ASM) en de filosofie van impliciete training met een externe focus van     

aandacht zijn zeer positief. 

 

Soms zijn vernieuwingen ook “nieuwe wijn in oude zakken”. 

Als voorbeeld: transfer of training, dwingende oefensituaties, zijn methodes die ik nog volop gebruik en goed 

passen in deze aanpak. 

Als een leerling een leerstijl heeft dat hij /zij bijv. “het naadje van de kous wil weten” dan geef ik uitleg over de 

methodiek, niet over de techniek en leg ook uit waarom ik dat niet doe. 

 

Bovenstaande tekst is verre van compleet. In een paar steekwoorden heb ik getracht een aantal “deurtjes” te 

openen, nieuwsgierigheid op te wekken. Hopelijk ga je op zoek naar meer info. Ik verzeker je dat het de moeite 

waard is. 

 

Het idee: Door meer kinderen de essentiële basisvaardigheden NIET te onthouden, neemt mogelijk het aantal 

talenten toe. 
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De pen 
Door: Peter Sturkenboom 

Tja, een pen in dit digitale tijdperk! 

André, bedankt voor de pen en jouw opdracht. 

Uiteraard geaccepteerd want “de pen” is en blijft een leuk onderwerp voor de Zandloper. 

Met de opdracht heb ik niet zoveel moeite, mede door het feit dat ik nog steeds aan de 

militaire vijfkamp verbonden ben. 

Ook als medewerker van de Marechaussee heb ik nog vele contacten met en bij de 

Landmacht. 

Op ieder sportbureau zit nog wel een bekende uit de LO/Sportinstructeurstijd van 1992 

t/m 1998. Tevens het jaar van mijn overgang van Landmacht naar Marechaussee. 

 

Militaire Vijfkamp : 

In 1985 ben ik in aanraking gekomen met deze uitdagende sport. 

Als broekie werd ik onderhanden genomen door trainer Frans Bultink, maar ook door 

atleten zoals Anton Koteris, Ron van de Boogaard, Minus Schoonen, Theo Hunck, Karel 

Timmermans en Nico Spierenburg. Door een blessure was deze kennismaking maar van korte duur. Gelukkig 

werd ik tijdens een ZMV-afname in 1989 herontdekt door Rob Jansen. 

Van 1989 t/m 1993 mocht ik deel uitmaken van een sportieve vriendenclub waarmee we nu nog steeds contact 

hebben. Met “The Dutch Dolphins” waren we de baas op iedere hindernisbaan in het zwembad. Een individueel 

hoogtepunt was de evenaring van het wereldrecord van 25.5 in het Olympia bad te München (1990). Onlangs is 

deze groep al beschreven in de column van Rob Jansen met de 10.000 uren regel (http://defensiesport.nl/

robjansen-10000uur.html). 

Gelukkig mag ik met deze kanjers van toen nog steeds samenwerken. 

Dit door het organiseren van militaire vijfkamp wedstrijden en de wereldkampioenschappen in 2002 en 2010 in 

Nederland.  

Na 2002 t/m heden ben ik blijven hangen in de begeleiding van de militaire vijfkampploeg.  

Samen met Johan Balk (ook oud-atleet) nemen we de medische zorg voor onze rekening. 

Het blijft een voorrecht om met zulke goede sporters te mogen werken op de meest exotische plaatsen ter we-

reld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Broekie’ Sturkenboom, tweede van rechts.  

De goede kijker ontdekt meerdere (voormalige) toppers uit de vijfkamp wereld. 

http://defensiesport.nl/robjansen-10000uur.html
http://defensiesport.nl/robjansen-10000uur.html
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De pen (vervolg) 

Koninklijke Marechaussee : 

“Met boeven vang je boeven” dus dat leek me wel wat. In 1998 kreeg ik de aanbieding en kans om als opper-

wachtmeester over te stappen naar de IBT-organisatie KMar. Samen met Ron Lippinkhof begon ik mijn blauwe 

carrière als hoofdinstructeur op het opleidingscentrum KMar te Apeldoorn om vervolgens de functie van Grens-

verleggende activiteiten coördinator te bekleden. Mede door deze functie bleef ik veel in contact met de LO/

Sportorganisatie KL. 

Vanaf 2007 belandde ik bij mijn huidige werkgever, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.  

De meest groene en uitdagende club van de KMar. De BSB zorgt voor de beveiliging van hoge militairen die Ne-

derland bezoeken en met de beveiliging van door Defensie aangewezen personen bij crisisbeheersingsoperaties. 

Tevens beveiligt de BSB uitgezonden personeel dat werkzaam is op een aantal Nederlandse diplomatieke- en 

consulaire posten (ambassades en consulaten). Daarnaast levert de BSB producten als Airmarshals, beveiliging 

van waarde transporten en beschermde personen. Ook is er een mogelijkheid om na interne selectie aan het 

werk te gaan bij het arrestatie- of observatie team. 

Na een stevige en veelzijdige opleiding binnen de BSB mocht ik o.a. met Jan Haak, Jon Tak en Leon Kluitenberg 

bij de trainingsgroep aan het werk. 

Hier ben ik nu als 2e teamleider bij O&T nog steeds werkzaam. Nu verantwoordelijk voor de fysieke gesteldheid 

van iedere BSB’er, selectie van nieuw personeel, het aansturen en registreren van trainingen voor geweldsbe-

heersing, aanhouding- en zelfverdedigingstechnieken en schietvaardigheid die voor iedere opsporingsambtenaar 

vereist is. 

Klinkt als goede PR maar de BSB is een eenheid zoals de LO/Sportorganisatie. Altijd in ontwikkeling en afhanke-

lijk van de klant. Daarom werk je daar met altijd gemotiveerde en energieke collegae. 

 

Ik kan nog veel hele mooie verhalen vertellen over vijfkamp en de BSB echter er is een woordbeperking van 400 

stuks opgedragen! 

Met mij gaat het goed maar zou graag willen weten hoe het met Renate van der Hoek gaat. Stiekem weet ik dit 

wel doordat ik haar veelal tref met de militaire vijfkamp trainingen en -wedstrijden. 

Toch heeft Renate veel te vertellen over haar LO/Sport carrière. 

Waar ik benieuwd naar ben is waar deze gedreven sportvrouw over 5 jaar staat. 

Renate, succes met de pen! 
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Investeren in Uitblinken 

Door: Wil Maaswinkel (i.s.m. René Wormhoudt) 

Veel collega’s hebben (uitgedaagd/uitgenodigd) reacties gegeven op “ Investeren in uitblinken”. (De 
10.000 urenregel). 
De reacties zijn een prima bijdrage aan één van de doelen van “Vrienden LO/Sport”: 
kennis en ervaring delen!  
We sluiten af met een (aangepast) artikel dat gaat over het Athletic Skills Model. 
In dit artikel en de (voorafgaande) reacties van (oud)collega’s vindt de (oplettende) lezer             
antwoorden op de vragen, die gesteld werden aan het eind van het artikel “Investeren in Uitblinken” 
http://fitforaction.nl/de-10000-uren-regel.html  
 
1. Wat moet je oefenen? 
2. Wat en hoeveel in welke leeftijdsfase? 
3. Hoe houd je je atleet heel? 
4. In welke fases besteed je tijd aan alzijdige sportieve ontwikkeling? 
5. Hoe en wanneer focus je op (verdere) specialisatie? 
6. Hoe behoud je het (sport)plezier? 
 
Veel lees plezier! 
Wil Maaswinkel.  
 
Rene Wormhoudt, conditie- en hersteltrainer Nederlands Elftal, Optimale talentontwikkeling met het 
Athletic Skills Model 
 
Fundament voor het atletisch vermogen 
Het aanpassingsvermogen van de atleet maakt op 
het allerhoogste niveau het verschil tussen de top en 
de absolute top. René Wormhoudt (50), conditie- en        
hersteltrainer van Oranje, is daarom van mening dat 
een voetballer profiteert van een motorisch        
veelzijdige basis. Vanuit deze filosofie is voetballen 
alleen niet genoeg. Bij zijn vorige werkgever Ajax 
paste Wormhoudt daarom het revolutionaire Athletic 
Skills Model (ASM) toe.  
 
Samen met zijn collega’s Jan Willem Teunissen en 
Geert Savelsbergh schreef Wormhoudt het boek 
Athletic Skills Model. Dit model pleit voor een       
gestructureerd, stevig en veelzijdig oefenprogramma 
als fundament voor het atletisch vermogen. Deze 
basis kan vervolgens worden uitgebreid met sport 
specifieke ontwikkelingen voor zowel de breedte- als 
de topsport. Op dit moment maakt Wormhoudt    
samen met zijn collega’s ASM trainingsmodulen voor 
voetbalclubs in binnen- en buitenland en voor      
verschillende sportorganisaties. Het model is niet 
alleen gericht op voetbal. 

 
Wanneer specialiseren 
Er zijn meerdere manieren om de top te halen. De twee 
uitersten zijn vroege specialisatie én late specialisatie. 
Beide uitersten hebben zich in de praktijk bewezen als 
mogelijke optie. Het ASM voelt echter het meest voor 
het laatste: een combinatie van vroege betrokkenheid 
en een late specialisatie. 
 
Het ASM stelt zich de ideale ontwikkeling als volgt voor: 
eerst wordt een voetballer een allround beweger door 
meerdere sporten te beoefenen en pas later gaat hij 
zich specialiseren in één sport, in dit geval dus voetbal. 
 
“Het ASM is van mening dat je een betere voetballer 
kunt worden door niet alleen maar te voetballen”,     
verduidelijkt Wormhoudt. “Vroeg specialiseren, zorgt 
voor een minder brede ontwikkeling van het atletisch       
vermogen. Het is daarom goed om als trainer ook     
andere motorische elementen aan je spelers aan te   
bieden. Dan doel ik op de andere ‘grondvormen van  
bewegen’.  
Denk aan balanceren, stoeien, gooien, vallen, klimmen, 
zwaaien, glijden en ga zo maar door.” 
 
 

http://fitforaction.nl/de-10000-uren-regel.html
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Investeren in Uitblinken (vervolg) 

Amerikaanse sporten 
Hij geeft een voorbeeld van het nut van een 
brede sportieve opleiding. “Ik ben altijd een 
fan van Amerikaanse sporten geweest. Je ziet 
dat veel van de sporters in die competities 
echte atleten zijn. Dat komt omdat ze in hun 
jeugd meerdere sporten hebben beoefend. In 
de Verenigde Staten is het heel normaal om 
als jonge jongen zowel honkbal, basketbal als 
American Football of ijshockey te spelen. Pas 
op latere leeftijd wordt dan de definitieve  
keuze voor één sport gemaakt. Tijdens het 
beoefenen van die uiteindelijke sport         
profiteren de atleten van hun brede           
motorische basis.” 
 
Vroeg beginnen  
Het ASM is wel van mening dat het van      
essentieel belang is om op vroege leeftijd 
veelvuldig in contact te komen met technische 
vaardigheden van de uiteindelijke sport.  
 
Wormhoudt: “Op zes- en zevenjarige leeftijd 
pikken jongens en meisjes technische      
vaardigheden extra snel op. Dit geldt ook voor de leeftijd van tien tot twaalf jaar. Wanneer een kind in deze   
periodes geen voetbal speelt, is het waarschijnlijk dat hij of zij op latere leeftijd een technische achterstand heeft 
op anderen die dit wel hebben gedaan. Een vroege betrokkenheid bij voetbal is dus zeer gewenst en misschien 
wel noodzakelijk om de top te halen.” 
 
Minder blessures 
De eenzijdigheid van vroeg specialiseren zorgt voor een minder sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen van het 
lichaam en daardoor een verhoogde blessuregevoeligheid. Ook daarom is het ASM van belang. “Uit recent    
Amerikaans onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Chicago, blijkt dat kinderen die één sport doen – in 
vergelijking met kinderen die meerdere sporten doen -, tweemaal zoveel kans hebben op overbelasting en    
blessures.”  
ASM probeert ook op een andere manier het aantal blessures te verminderen. Dat gebeurt door te kijken naar de 
specifieke trainingsbelasting in de groeispurt. “Een kind kan op papier dertien zijn, maar in de praktijk veel    
groter en sterker. Dit zijn biologische verschillen waar rekening mee gehouden moet worden. Op de ASM site 
staat een formule (www.athleticskillsmodel.nl/asm-groeimodel/asm-groeiberekening/, red.) waarmee je kunt 
uitzoeken in welke fase een kind zich bevindt. Dit onderdeel van het ASM geeft een goede indicatie met welke 
intensiteit en trainingsinhoud er getraind kan worden”, aldus Wormhoudt. “De fysieke aspecten van meiden zijn 
ook weer anders en vergen een andere benadering. Hun stabiliteit is normaliter minder.” 
 
Ajax 
Wormhoudt heeft zelf ook een veelzijdige lichamelijke ontwikkeling achter de rug. Als jonge jongen deed hij aan 
judo, voetbal, basketbal en honkbal. Uiteindelijk ging hij zich toeleggen op het voetbal en schopte hij het tot de 
jeugd van Ajax. Hij was 18 jaar toen hij door meesterscout Tonnie Bruins Slot benaderd werd om bij de      
hoofdstedelingen te komen voetballen. Tijdens zijn militaire dienst kwam de jonge Amsterdammer in contact met 
Otto Stibbe, de toenmalige leger- en tevens Ajax-arts. Die was bezig om naast De Meer een sportmedisch     
centrum op te zetten en vroeg Wormhoudt – net afgestudeerd aan de Amsterdamse Jan van Essen Academie – 
om te komen assisteren. Dat was in 1987.  
 
Socceraerobics  
Wormhoudt zou uiteindelijk tot medio 2012 in dienst blijven bij de                 
Amsterdammers en tilde de club in die periode wat betreft fysieke training naar 
een hoger plan. Hij begon begin jaren negentig met het bewegen op muziek met 
jeugdspelers, Socceraerobics noemde hij het. “Voor mij was toen al duidelijk dat 
eenzijdigheid kon leiden tot voorkeurspatronen,  voorspelbaarheid, beperkte 
flexibiliteit en overbelasting. Ik wilde met Socceraerobics het algeheel coördinatie 
vermogen verbeteren. Het was een leuke en zinvolle variatie binnen het         
dagelijkse trainingsregime, maar bewegen op muziek heeft ook zijn               
beperkingen.” 
 
En dus zocht Wormhoudt verder en implementeerde hij in 2006 judo-, gym-, turn- en atletiektrainingen in het 
trainingsschema van de Ajax-jeugd. Dit onder de naam Multi Skills. Geert Savelsbergh, professor motorisch leren 
op de VU in Amsterdam las over dit programma en zocht contact. Een jaar later ontmoette Wormhoudt Jan    
Willem Teunissen, die onder andere had uitgezocht hoe de groeispurt meer specifiek benaderd kon worden. “We 
hadden tot dan toe vrij veel blessures bij onze jeugd rondom de groeispurt”, aldus Wormhoudt. “Vanaf dat     
moment hebben we samen – buiten Ajax om – het ASM doorontwikkeld.” 
 
 
 

http://www.athleticskillsmodel.nl/asm-groeimodel/asm-groeiberekening/
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Investeren in Uitblinken (vervolg) 

Athletic Skills Track 
Tijdens zijn periode bij Ajax heeft Wormhoudt een begin gemaakt met de aanleg van de zogenaamde Athletic 
Skills Track: het felgekleurde en multifunctionele trainingscomplex aan de rand van De Toekomst. Op dat       
parcours kon hij op ideale wijze de veelzijdige oefenvormen 
toepassen. Zo speelde hij met de spelers op speciale kunst-
grasveldjes voetvolley, koptennis, basketbal, frisbee, volleybal 
en badminton. Tevens kon hij op de in het veld aanwezige 
patronen de behendigheid trainen en gebruikte hij een muur 
met elastieken voor loopvormen onder weerstand. Ook   
maakte hij gebruik van een PowerHill, waar op trappen en  
hellingen aan (sprong)kracht en snelheid werd gewerkt. 
 
Dat de methode effect sorteert, kan ook de buitenwereld niet 
zijn ontgaan. Toen bijvoorbeeld Wesley Sneijder doorbrak was 
hij een heel iel mannetje. Nu zie je met Stefano Denswil en 
Joël Veltman dat de jonge talenten al veel meer atletisch zijn. 
 

In de prak-
tijk 
Hoe werkt het 
ASM in de 
praktijk?  
Amateurtrai-
ners hebben 
wellicht maar 
twee keer in 
de week de 
beschikking 
over hun   
spelers en de 
tijd die ze  

hebben, willen ze logischerwijs zo veel mogelijk aan voetbal besteden. Toch zijn er veel manieren om het ASM in 
een training te verwerken. Een van de momenten om het ASM in te zetten is de warming-up.  
 
“Er kan dan gekozen worden voor verschillende spelvormen waarin bijvoorbeeld de oog-hand coördinatie       
centraal staat. Denk aan een tik- of gooi- en vangspel waarbij de materialen (verschillende ballen), de         
veldgrootte en de vorm (rond, driehoek) wisselen. Ook kan er gedacht worden aan oefenvormen waarin         
duelkracht centraal staat. Bijvoorbeeld het verdedigen van een positie of object op het veld waarbij de ander       
probeert de verdediger te verslaan met judo gerelateerde trek-en-duwoefeningen.” 
 
Kunstgras 
Een andere aanpak is de afwisseling van ondergrond. Wormhoudt pleit voor regelmatig afwisselen van           
ondergrond (gras, kunstgras, straat, zaal of zand). “Op één ondergrond spelen, zorgt ervoor dat het             
aanpassingsvermogen minder goed ontwikkeld wordt. Vanuit dit perspectief is het altijd spelen en trainen op het 
‘voorspelbare’ kunstgras een gemiste kans om het aanpassingsvermogen van spelers te ontwikkelen.” 
 
Afgelasting 
Tijdens de wintermaanden kan het ASM ook bijzonder goed van pas komen. Een afgelasting geeft een trainer de 
kans om zijn spelers ook een keer iets anders te laten doen. Het lichaam op een andere manier te prikkelen. 
“Het is zonde om thuis te blijven als een wedstrijd een keer niet door kan gaan”, aldus Wormhoudt. “Je kunt met 
je ploeg dan altijd nog gaan zaalvoetballen of als het ASM echt vorm krijgt binnen de visie van de club,          
bijvoorbeeld gaan schaatsen, hockeyen, trampolinespringen of zwemmen. Andere fysieke prikkels zijn prima 
voor de ontwikkeling en de teamspirit.” 
 
Drop-outs 
Wormhoudt somt nog een ander positief effect van veelzijdige lichaamsontwikkeling op. “Het is bewezen dat  
kinderen die zich vroeg specialiseren eerder willen stoppen met hun sport. Deze zogenaamde drop-outs ontstaan 
vooral door monotonie, of eenzijdige fysieke belasting en trainingsbeleving. Een vraag die je vaak hoort in het 
verenigingsleven is: hoe houd je kinderen van 13 tot 15 jaar op voetbal? Het antwoord is: houd het leuk! En dat 
is een belangrijk onderdeel van waar het ASM voor staat. Dit doe je door gestructureerd te spelen met variatie, 
uitdagingen en plezier. Variatie is en blijft echter wel gewoon een middel, het moet niet een doel zijn.”  
 
Voordoen en uitleggen 
Volgens Wormhoudt zijn er een aantal aspecten die een trainer altijd in ogenschouw moet nemen bij het gebruik 
van het ASM. Hij vindt dat trainers de oefeningen goed moeten kunnen voordoen en goed moeten kunnen     
uitleggen. “Kinderen leren vooral door imitatie, door dingen na te doen. Een uitleg is belangrijk, omdat spelers 
anders het belang van een oefening niet inzien en denken: ik zit toch op voetbal, waarom moet ik dit of dit 
doen?”  
In het ASM-boek wordt dieper ingegaan op alle genoemde onderwerpen. “Als een trainer zich herkent in mijn 
uitspraken, dan is het ASM-boek wellicht een goede aanvulling op zijn visie over trainen met jonge voetballers. 
Het boek geeft verdere verdieping en structuur aan trainingsprogramma’s”, besluit Wormhoudt. 
Meer weten over het Athletic Skills Model. www.athleticskillsmodel.nl/ 

http://www.athleticskillsmodel.nl/
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Personeelsaangelegenheden 

Ambtsjubileum 

Aooi Johan Sanders, de Zilveren medaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzendingen/Tijdelijke tewerkstelling 

Sgt1 Eric Eilander heeft sgt1 Manuela Kruize vervangen in de West. 

Aooi Roel Hessing naar Afghanistan. 

 

Bevordering 

Sgt1 Wijnand Veen tot Sergeant-Majoor. 

Sgt Sam Cross tot Sergeant der Eerste klasse. 

Sgt Rogier Wezeman tot Sergeant der Eerste klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagden 

Een aantal collega’s is de afgelopen periode geslaagd voor een opleiding 
aan het ECOD. Het betreft: Aooi Jeroen Kuiper (Supervisor), Smi          
Anne-Marieke van Hulst (Mentor), Aooi gerard Machielse, Smi Johan Veen-
stra, Smi Erik Hoek, Smi Niek van Gils en Smi Oscar Prins (Conversie SRI 
naar Mentor) 

 

 

 

 

De jubilaris wordt toege-

sproken door C-Regio Zuid, 

Maj Arnold Hofsté 
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VAKOL voor vrouwen is topsport 
Interview met Lieske Dekkers 

Door: Paul Lindeboom 

De VAKOL is een loodzware opleiding. De redactie van         

Fitforaction en de Zandloper is dan ook gepast trots om een 

interview met Lieske Dekkers te presenteren, na Nicole van 

Tuel en Kim van Waversveld pas de derde LO/Sportvrouw die 

de rode baret mag dragen nadat zij eind vorig jaar de VAKOL 

succesvol wist te doorlopen. 

 

Het interview 

Er waren ongeveer 20 sportgroepen waar je ‘gewoon’ naartoe 

had gekund, en dan kies je uitgerekend voor een sportgroep 

waar een loeizware voorbereiding voor vereist is. 

Waar komt die keuze vandaan? 

“Ik hou van uitdagingen en ik heb de VAKOL altijd al ergens in 

mijn achterhoofd gehad. Na een periode van lesgeven aan   

parate eenheden (op de RVS, red.) wilde ik graag aan een   

opleidingen instituut lesgeven en voelde me ook dusdanig sterk 

(fysiek en mentaal) dat ik dacht: ‘het is nu of nooit’.” 

 

Voordat je opleiding begon, heb je toen al specifieke         

voorbereidingen gedaan (voeding, training, etc)? 

“Voor de opleiding begint, doorloop je de zgn ‘VAKOL sport’. 

Deze bestaat uit 3 modules van 6 weken. Module 2 bevat veel 

krachttraining en er wordt een begin gemaakt met           

marstrainingen. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren 

van basistechnieken op de hindernisbaan. 

In module 2 worden de technieken verder uitgebouwd naar het 

nemen van de hindernissen met uitrusting om. Het           

marsschema begint een behoorlijke vorm aan te nemen, incl. 

speedmars trainingen. De rugzak wordt hier al behoorlijk 

zwaar, er wordt dus specifieker getraind. 

In module 3 ga je echt aan de bak met eigenlijk alleen maar 

combinatietrainingen, waarbij je alles omgehangen uitvoert, 

met vaak vooraf en/of aansluitend aan de training je mars training. Hierin wordt je fysiek opgetraind en       

voorbereid op wat er in de VAKOL van je wordt verwacht. Deze trainingsperiode sluit je af met een intest, een 12 

uur durende test waarin bekeken wordt of je fit genoeg bent om te mogen starten aan de opleiding. De         

trainingen zijn behoorlijk zwaar maar bieden een goede voorbereiding op de VAKOL. 

Vwb voeding ben ik er op gaan letten dat ik genoeg at. Je verbrandt superveel calorieën, dus ik heb mijn best 

gedaan om niet af te vallen. Ik zorgde dat ik gezond en gevarieerd at. Maar rust is ook super belangrijk, dan  

herstelt je lichaam ‘t beste! Naarmate de VAKOL dichterbij kwam, ging ik steeds minder op stap, ik lag vaak 

vroeg op bed en dronk nauwelijks nog alcohol.” 

 

Wat vond je het zwaarste deel uit de opleiding? Zijn er momenten geweest dat je het niet meer zag zitten? 

“Ik kan niet echt een ding noemen. Soms had ik het heel zwaar met marsen, lopen met die zware rugzak, maar 

ook het speedmarsen vond ik pittig. Het zwaarst tijdens de KTL weken (KaderTrainingLmb, de weken van de 

‘buiten’ trainingen, red.) waren toch wel de sportlessen, dat waren lange zware sportlessen, dat voelde echt als 

slopen! Zwaar vond ik het ook om met zo weinig slaap geconcentreerd en wakker te blijven tijdens de           

bevelsuitgifte.”  

 

Heb je als vrouw bepaalde elementen in de opleiding als te zwaar ervaren doordat je als vrouw minder        

spiermassa bezit? 

“Ik heb geen idee. Weet niet hoe het voor mannen is. Volgens mij deed ik fysiek niet echt onder voor de kerels. 

Soms was ik wat minder en had ik hulp nodig, en op andere momenten had ik de kracht om anderen te helpen. 

Ik had het idee dat ik explosieve kracht miste in mijn benen (voor speedmarsen en explosieve korte sprints    

tijdens de sportmomenten), maar dat ik voor een vrouw goed kracht had in mijn bovenlichaam, wat op andere 

momenten weer goed van pas kwam.” 
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VAKOL voor vrouwen is topsport (vervolg) 

Heb je als vrouw bepaalde elementen in de opleiding als te makkelijk ervaren doordat jullie geslacht meer      

gewend is aan fysieke pijnprikkels? 

“Ook weer geen idee. Wel fluctueerde mijn prestatievermogen, maar dat was volgens mij bij iedereen wel. Het 

ene moment zat je er doorheen en dacht je dat het allemaal niet meer ging en het volgende moment had je   

ergens toch de kracht gevonden om door te gaan of zelfs anderen te helpen en boven jezelf uit te stijgen.” 

 

Heb je voordeel gehad aan het deelnemen aan survivalruns of maakt een specifieke tak van sport niet uit en gaat 

het meer om algemeen goed fit zijn? 

“Daar heb ik zeker voordeel bij gehad, met name het touwklimmen en `handig’ over en langs touwen bewegen. 

Echter, alles is in de VAKOL omgehangen en dus toch weer heel anders. Ik heb ook vooral voordeel gehad bij 

mijn turnachtergrond en het feit dat ik dus vanaf mijn 4e overal aan hing (bomen klimmen, rekstokken, ringen, 

later ook sportklimmen en survivalruns). De VAKOL is echter meer dan alleen touwwerk. Het lopen met rugzak 

maakt een nog veel grotere belasting. Het rugzak fit zijn en veel op kisten lopen is dus ook superbelangrijk in de 

voorbereiding. Hier had ik echter als `gympie’ niet veel ervaring mee. Met het speedmarsen had ik (vooral in de 

voorbereiding) ook veel moeite.” 

 

Vond je de opleiding vooral fysiek zwaar of juist mentaal? 

“Beide. Het niet weten wat er komt en de zenuwen die daarbij komen vond ik mentaal zwaar. De avond voor een 

KTL week was ik stikzenuwachtig! Fysiek was het natuurlijk ook een hele zware belasting, dat merkte ik vooral in 

de tussengelegen rustweken, dat was echt bijkomen (en bij eten!).” 

 

Hoe reageren de mannen van de LO/Sportgroep en de klanteenheden op ‘de vrouw met de rode baret’? 

“Op zich goed. Er bestaat best waardering voor deze prestatie. Heb nog geen negatieve ervaringen opgedaan 

vanwege mijn geslacht, denk dat de mannen die het er niet mee eens zijn dat ik deze functie uitvoer hun mening 

voor zich houden. Vind de ervaringen tot nu toe dus overwegend positief.” 
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Heroïsch Egmond 
Door: Paul Lindeboom  

De halve marathon van Egmond was in de jaren ’80 en ’90 befaamd vanwege de altijd barre omstandigheden 

rondom deze kustplaats. Na de eeuwwisseling werd er steeds vaker een blakend zonnetje en weer een           

verbetering van het parcoursrecord waargenomen. 

Zondag 11 januari 2015 was het weer als vanouds, en van deze heroïsche omstandigheden waren een flink    

aantal LO/Sportinstructeurs getuige. 

Aan hen werden drie vragen voorgelegd, vooral om een beeld te krijgen van de omstandigheden maar ook om te 

achterhalen of een verschil in aanpak tot een beter resultaat zou leiden. 

Van de JWF waren Klaas-Jan Kin (1:30:45) en Wouter Oostindjer (1:37:32) ook gefinisht, maar van hen werd 

geen reactie ontvangen. 

 

ERIC EILANDER (JWF): 

Was je tevreden over je eindtijd van 1:35:56? Op welke eindtijd had je vooraf gegokt? 

Eric: “Ik ben tevreden met mijn eindtijd. Vooraf gezien wilde ik Egmond puur voor de km’s lopen om later dit jaar 

een marathon te lopen, een gezellig dagje weg met collega’s, het evenement meemaken en de uitdaging 

(elementen in combi met afstand). De tijd waar ik vooraf aan zat te denken was een tijd tussen de 1:35 en 

1:40.” 

 

Hoeveel keer per week heb je een specifieke looptraining afgewerkt en wat was daarbij de verdeling tussen    

duur- en intervaltraining? 

Eric: “Voor Egmond heb ik niet specifiek getraind. Algemene fitheid d.m.v. duurlopen op het werk en 1x interval 

in de week. De fartleklopen die gepland stonden voor de eenheden kwamen voor het specifieke training gedeelte 

wel goed uit. Op zondag loop ik vaak met een aantal vrienden in het bos een duurloop. De omvang van dit     

trainingsmoment heb ik uitgebouwd naar de 15 km.  

Voor mij was de halve marathon een tussen doel . (km maken voor de marathon die ik wil gaan lopen dit jaar) 

Daarnaast een lekker eindje dribbelen, sfeer proeven en een beetje stoempen. (Onze Adjudant hier ter plaatse, 

genaamd JP Bosma, drukt ons ook altijd op het hart: ‘trainen is voor talentlozen… ‘)” 

 

Kun je een kort verslag van maximaal 10 zinnen geven over jouw eigen wedstrijd? 

Eric: “Vanaf het gedrang in het startvak, waarin je staat als een sardientje in een blikje, verplaatst het gedrang 

zich naar het startschot richting de start. Vanaf de start is het middels elleboogwerk een weg door de menigte 

naar voren werken. Zigzaggend tussen de deelnemers door, proberend niet al te veel tijd te verliezen, werken we 

de eerste 3 km door Egmond af. We gaan het strand op, de enige bescherming van huizen tegen de wind valt 

weg. 

De 7 km over het strand gaan beginnen. Het strand is redelijk breed en met het getij eb is de ondergrond niet 

heel zacht. Er staat een goed ‘windje’ vanaf zee. Ook hier is het een plekje zoeken, uit de wind proberen te lopen, 

af en toe met elleboogwerk langs overige deelnemers komen om maar niet al te lang door het mulle gedeelte van 

het strand te lopen… 

Na 10 km eerste leuke klim, strandopgang omhoog. Deze is met de wind in de rug wat het wat makkelijker 

maakt. Hierna volgt een mooi gedeelte door de duinen, waarbij het pad op en neer gaat. Helaas is dit pad niet 

heel breed, dus veelal door het zijterrein je verder een baan omhoog/ naar beneden werken. Na wat klimmetjes 

in de duinen begint het lichaam wat signalen af te geven dat deze het niet altijd even leuk meer vind.  

Eenmaal weer verhard is het prima lopen en kan er weer wat getemporiseerd worden. In de laatste kilometers 
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Heroïsch Egmond (vervolg) 

zitten nog een paar klimmetjes waarvan er een pal tegen de wind is. Beschutting zoekend achter wat andere  

lopers, probeer ik hier zo goed/snel mogelijk naar boven te komen. Nu begint het onderstel goede signalen af te 

geven….. 

Wetend dat de laatste 2 km zijn ingegaan, is het toch nog stoempen richting finish. Dit mede doordat een groot 

gedeelte heerlijk tegen de wind in is en deze wind vandaag goed aanwezig was. De voldoening is er dan ook als 

de finish is gepasseerd. (Deze was nog lastig te zien en was het ook even goed kijken, waar blijft die… (dit    

aangezien er geen bogen waren neergezet i.v.m. de wind)).” 

 

PIETER VAN BEEKVELD (SK) 

1: Mijn eindtijd van 1.14.20 ben ik “redelijk” tevreden mee. Ik had voorafgaand niet 

echt een richttijd in mijn hoofd. Hard starten, snel finishen en zien waar het schip 

strandt!  

 

2: Ik ben net 2 weken gericht aan het trainen voor de marathon van Rotterdam. Na de 

halve marathon op Ameland eind december, heb ik even 2 weken gas terug genomen 

om met volle energie te starten aan deze nieuwe voorbereiding. 

Dus aan de halve van Egmond zat niet echt een specifieke voorbereiding. 

 

3: Het waren pittige omstandigheden, maar ik had het erger verwacht met veel regen 

en wind. De regen was er gelukkig niet maar des te meer wind. De start was zoals   

gewoonlijk “hard”. Gelukkig viel de wind het op het strand mee, waardoor we als lopers 

meer de wind vanaf de zijkant kregen.  

Ik had een mooi groepje waar ik achter kon hangen waardoor anderen de wind redelijk 

opvingen. Na +-8 km voelde ik stijfheid in mijn linker hamstring opkomen, wat wel door m’n hoofd speelde. Ook 

in de duinen was er meer zijwind dan op de kop. Vanaf km 17 kwam pas echt de wind op de kop te staan en was 

het beuken, en heb ik het groepje moeten laten gaan.  

Dit viel mentaal ook zwaar, ook al probeerde ik weer aan te haken wat uiteindelijk niet lukte. Dan maar zelf zo 

goed mogelijk naar de finish. 

 

SIEGER EVERTS (JWF) 

Was je tevreden over je eindtijd van 1:44:47? Op welke eindtijd had je vooraf gegokt? 

“Niet tevreden over de tijd, had getraind voor een tijd van 1:35:00. Tot 17 km lag ik nog op schema daarna was 

het drama.” 

 

Hoeveel keer per week heb je een specifieke looptraining afgewerkt en wat was daarbij de verdeling tussen   

duur- en intervaltraining? 

“2 a 3 keer in de week lopen. Alleen maar duur en af en toe een fartlek training.”  

 

Kun je een kort verslag van maximaal 10 zinnen geven over jouw eigen wedstrijd? 

“Heb vanaf het begin niet lekker gelopen. Kon op zich het tempo wel houden wat benodigd was voor 1:35, maar 

had op het strand een kleine achterstand op het schema. In de duinen liep het wel lekker, achteraf te hard 

(21:00 minuten) tussen 10 en 15 km. Op ca. 17 km moest ik even aan de kant voor een sanitaire stop, toen 

schoot de kramp in de benen. Daarna het tempo niet weer kunnen op pakken en totaal kapot over de finish    

gekomen. Achteraf een combinatie van vorm van de dag en het gebrek van nog 1 a 2 langere duurlopen (18+) in 

de voorbereiding. Wel ten opzichte van vorig jaar een progressie van bijna 4 minuten, dus ik heb hoop voor   

volgend jaar.” 
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De mooiste sportmomenten van... 
Door: Paul Lindeboom 

Mijn drie mooiste sportmomenten komen uit twee verschillende tijdsbestekken, mijn jeugd (logisch) en de laatste 
10 jaar. Die momenten kun je behalve met foto’s en films ook met de woorden karakter, fysieke en mentale 
hardheid en doorzettingsvermogen typeren. 
 
ALLERMOOISTE SPORTMOMENT: PENALTY JOHAN NEESKENS, FINALE WK 1974 
Johan Neeskens is een van de absolute jeugdhelden van jullie redacteur. Een       
toonbeeld van doorzettingsvermogen, wars van vedetteneigingen en hard, bikkelhard. 
Een zinnetje in een artikel over Neeskens’ loopbaan, waarin gerefereerd werd naar een 
rode kaart van Neeskens in de wedstrijd van Nederland tegen Tjecho-Slowakijke op 
het EK 1976, illustreert dat treffend: “….Neeskens, wegens ja, hoe zullen we dat   
noemen: vanwege een poging een rechtopstaande Tjech op kniehoogte in tweeën te 
breken”. 
Neeskens ging altijd de strijd aan, was voor geen tegenstander bang en had een dosis 
werklust en kracht in zijn poten waar ik met weemoed aan terug denk. Neeskens 
kwam altijd vies en vuil het veld uit, stamt uit de tijd van voetballers die het niet het 
belangrijkst vonden dat je haar goed zat….  
 
Johan Neeskens heeft altijd een beetje geopereerd in de schaduw van Johan Cruijff, 
die ten onrechte de beste speler van de wereld genoemd wordt door vele Nederlanders 
en Catalanen. Het is mij altijd een doorn in het oog geweest dat nooit een enkele 
sportjournalist opgemerkt heeft dat Cruijff slechts glorieerde door de aanwezigheid 
van Neeskens. Overal waar Cruijff als speler triomfen vierde, was Neeskens zijn   
schaduw en zijn meesterknecht. Zowel tussen ’70 en ‘74 bij AJAX, bij Barcelona (tot 
1979) en natuurlijk het Nederlands Elftal, waarmee het mooiste voetbal gespeeld 
werd. In Spanje zagen ze overigens in die tijd wel heel scherp de verschillende talen-
ten van Neeskens, in 1976 werd hij verkozen tot Spaans Speler van het jaar. Helaas is 
zijn bijnaam daar nog steeds “Johan Segundo”, Johan de Tweede, maar in Spanje hebben ze wel meer fouten       
gemaakt, vraag maar aan Franco. 
 
Bij het bedenken van deze  
nieuwe rubriek kwam mij als 
allermooiste sportmoment direct 
het beeld voor ogen van de 
snoeihard, bijna met de ogen 
dicht genomen strafschop van 
Johan Neeskens in de verloren 
finale tegen Duitsland en, denk 
hierbij aan de krachten die los 
kwamen, met de beide benen 
los van de grond. Sepp Maier, 
de doelman van Duitsland en 
uitgeroepen tot wereldkeeper 
van dat jaar, wist n.a.v. eerdere 
penalties dat toernooi, wat er 
gebeuren ging maar koos eieren 
voor zijn geld en dus een hoek 
(zie foto en film). En als het om 
de details gaat, kijk dan goed 
naar het opspattende kalk van 
de penaltystip én dat Cruijff in 
de schaduw van Neeskens 
staat.  
Overigens, dat bikkelharde en 
onverzettelijke wat Neeskens 
vroeger in zijn spel had, zie je 
nu nog steeds terug in zijn bijgeplaatste portretfoto in de rol van assistent-trainer. Een uit beton gegoten kop, 
het zinnebeeld van karakter. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=44HvFzhV9xI  
https://www.youtube.com/watch?v=OKRRsty5b24  
 
 
HET BIJNA MOOISTE SPORTMOMENT : JUDOWEDSTRIJD DENNIS VAN DER GEEST  
Tijdens de Olympische Zomerspelen van 2004 in Athene zat ik negen minuten 
lang ademloos te kijken naar de wedstrijd in de kwartfinale tussen Dennis van der 
Geest tegen de Italiaan Paolo Bianchessi. Een strijd tussen twee mastodonten van 
ergens rond de 130 kilo.  
In de aanloop naar de OS had ik al een documentaire gezien over de              
verstandhouding tussen pupil Dennis en vader/trainer/coach Cor van der Geest. 
De trainingsinzet en gedrevenheid – nee, daarmee doe ik ze tekort, het was pure 
passie - maakten bijzondere indruk en zullen zeker meewegen bij mijn keus. 
Daarnaast was en is Dennis van der Geest in de media een plezierige gast,      

https://www.youtube.com/watch?v=44HvFzhV9xI
https://www.youtube.com/watch?v=OKRRsty5b24
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De mooiste sportmomenten van… (vervolg) 

vergelijkbaar met marathonschaatser Erik Hulzebosch. 
De wedstrijd was er eentje om van te smullen. De reguliere “speeltijd van 5 minuten eindigde onbeslist, en   
diende zelfs twee keer verlengd te worden. Tijdens deze wedstrijd was treffend in beeld gebracht hoe           
energieverslindend het judoën is als iemand van meer dan 100 kilo aan je pak gaat hangen en jou beentje wil 
lichten. De zwaargewichten konden niet meer op hun benen staan van vermoeidheid en eindigden allebei    
meerdere malen diep uitgeput op de mat. En nadat ze vlak voor de hemelpoorten weer overeind wisten te      
komen, moesten ze doodvermoeid weer verder. Een ware uitputtingsslag, binnen 10 minuten twee topsporters 
volledig totall-loss. Helaas geen film kunnen vinden, je zult het met tot de verbeelding sprekende foto’s moeten 
doen. 
De wedstrijd verdiende geen verliezer, Van der Geest kreeg die rol toch toebedeeld maar wist via de herkansing 
toch de bronzen medaille te winnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OOK EEN VAN DE MOOISTE SPORTMOMENTEN : SCOTT RIGSBY, IRONMAN     
HAWAII 2011 
Stiekem nomineer ik deze hele 1 uur 4 minuten durende film. In het begin van de 
film worden eerst de favorieten voor de eindzege kort in beeld gebracht, maar op 
2:45 komt hoofdrolspeler Scott Rigsby voor het eerst in beeld. Bekende naam in 
triathlonland? Nee. Bekend in ziekenhuisland? Ja. Bekijk zelf de beelden en     
bedenk hoelang de operaties geduurd hebben. 
 
Daarna de beelden van de zwemstart. Indrukwekkend is een onjuiste typering. 
Op deze manier in beeld gebracht is (in buitenwater) zwemmen misschien wel het 
mooiste onderdeel van de triathlonsport. De onderwaterbeelden zijn van onge-
looflijk gave kwaliteit en soms waan je je in een aquarium tussen tropische vissen en later ook tussen de       
dolfijnen. Op 13:00 zie je Scott Rigsby uit het water klauteren, zonder protheses! 
Niet minder gaaf zijn de beelden van het fietsonderdeel. De ene tijdritfiets is nog mooier dan de ander. S-Works, 
Felt en Cannondale zullen niet klagen over de gratis reclame die hier voor hun peperdure, maar o zo mooie    
fietsen gescoord is. En gefilmd vanaf de zijkant met de zee op de achtergrond en vanaf onder tijdens             -
beklimmingen is het fietsparcours alles behalve saai. Komt o.a. ook door de indrukwekkend zware plaat die    
latere winnares Chrissie Wellington (ENG) rond weet te draaien en de ene na de andere mannelijke deelnemer 
inhaalt of ‘ie stil staat. 
 
Een gewone marathon is al zwaar, op Hawaii is het meervoudig killing. Toch heb ik een aantal jaren in dubio  
gestaan om ooit mee te willen doen. Op 39.00 echter een paar deelnemers die onder de inspanningen en de hitte 
bezwijken, met brancards afgevoerd worden of voor apegapen in een ambulance zitten. Ik stond hierna niet 
meer in dubio. 
Maar dan op 51.00 het avondrood. Toch mooi. En nog mooier op 53.00, Scott Rigsby. Als hij het kan, moet ik het 
toch ook kunnen? Een voorbeeld voor iedereen!!! 
Vanaf 56.50 strijden de termen “indrukwekkend” en “ontluisterend” om voorrang. Vallende deelnemers c.q.    
gepensioneerden. Is dit nog (ethisch) verantwoord of toch ook topsport? Valt waggelen of uit het lood hangend 
en voortstrompelend nog onder hardlopen? In het publiek vallen en toch niet geholpen mogen worden? Ja, om de 
finish te bereiken lijkt alles gerechtvaardigd. De ontlading na een martelgang is bij deze absolute breedtesporters 
zo mogelijk groter dan bij de winnaars. Ontroering in optima forma.' 
P.S. De tussentijdse interviews met kanshebbers en bijzondere deelnemers zijn slechts kortdurend.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NMi_j9R5VYE&feature=g-upl&context=G2d5fcbdAUAAAAAAAAAA  

https://www.youtube.com/watch?v=NMi_j9R5VYE&feature=g-upl&context=G2d5fcbdAUAAAAAAAAAA


Pagina 20       Zandloper 

 

WWW.FITFORACTION.NL WWW.FITFORACTION.NL 

 

Vrienden Dienstvak LO/Sport 

Laten we elkaar bereiken, boeien, binden, 

betrekken en bedienen! 

Ondersteun ons door jaarlijks vijf euro  

bij te dragen. 

 
Natuurlijk kan de Stichting Vrienden Dienstvak  

LO/Sport zonder inkomsten niet bestaan. In de   

toekomst willen we via sponsors en adverteerders 

proberen inkomsten te genereren maar voorlopig 

zijn we afhankelijk van onze vrienden. 

 

Daarom rekenen we op onze LO/Sportvrienden (van 

alle krijgsmachtdelen). 

Ondersteun je de doelstellingen van de Stichting 

"Vrienden Dienstvak LO/Sport"? 

 

Voor slechts vijf euro ben je vriend van de Stichting 

tot 1 januari 2016.  

 

Voor "vrienden" zullen er allerlei voordelen gaan 

komen zoals toegang tot extra informatie op de site 

en financieel voordeel bij activiteiten. Belangrijkste 

doelstelling in de opstartfase is vooralsnog echter 

het ondersteunen van de Stichting. 

 

Inmiddels hebben al een aantal LO/Sportinstructeurs 

en oud-LO/Sporters aangegeven donateur te willen 

worden en de leden van het LO/Sportofficierenfonds 

worden ook allen vriend/donateur. Hopelijk krijgen 

zij veel navolging. 

 

Wil je “Vriend Dienstvak LO/Sport” worden, neem 

dan contact op met penningmeester Michel van  

Dongen via m.vandongen@defensiesport.nl of maak 

€5 over op Rabo-bankrekening 148 44 89 76 van de 

Stichting Vrienden Dienstvak LO/Sport o.v.v.      

donateur en je naam en (e-mail) adres. 

LO/Sport kort 

Katja’s Bodyscan 
Onlangs is het programma Katja’s Bodyscan uitgezonden 
op tv. In dit populair wetenschappelijke programma stelt 
Katja Schuurman haar lichaam ter beschikking aan de  
wetenschap. De onderwerpen die centraal staan hebben 
allemaal met fysieke en mentale gesteldheid te maken.  

In 8 afleveringen ondergaat Katja verschillende testen en 
experimenten en vertellen wetenschappers hoe haar     
lichaam hierop reageert.  

Op donderdag 26 maart. was de 5e aflevering. In deze  
aflevering werd aangetoond wat vasten doet met je      
lichaam en geest. De Sgtn1 Dennis Roeloffzen en Rik   
Wolting van de LO/Sportgroep GMK verleenden hun      
medewerking aan deze uitzending, waarbij de              
hindernisbaan centraal staat.  
Deze uitzending was te zien op do. 26 maart om 
21.25 op NPO1. 

 

Een uitgebreider verslag volgt in een latere Zandloper. 

Katja ondersteunt de collega’s... 

mailto:M.vanDongen@defensiesport.nl
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LO/Sport kort 

Het NMK Cross was niet alleen verplaatst van 't Harde naar Ermelo, maar gaf ook nog een nieuwe afstand te 

zien. Dat alles genereerde meer deelnemers, maar wat vonden zij er van? 

Winnares 10km Kap Cindy Bruls uit de vijfkampequipe: "Het was een mooi parcours, pittig door stukken los zand 

maar genoeg gelegenheid te herstellen op mooie bospaden. De organisatie had her en der extra bochten       

aangelegd om het nog wat uitdagender te maken. De organisatie was als vanouds top: alles goed aangegeven en 

goeie tijdsplanning.  

Graag zie ik de lange cross volgend jaar weer terug komen, al was het maar om mijn titel te verdedigen… 

 

Ook andere dames erover gesproken, zij gaven hetzelfde aan...."tenminste de moeite waard voor een rit", zei 

zelfs een dame. Zij had anders niet deelgenomen. Deze doelgroep die er bij de dames dus is, wordt hiermee  

zeker bedient!"  

Op de foto hieronder loopt Cindy Bruls nog achter Aooi William Verploegen. In de uitslag van de Sportcommissie 

kun je zien hoe het afliep. 

De Regio OL in Oirschot, op woensdag 04 maart, was een ideale gelegenheid om het nieuwe programma SIME uit 

te testen. Deze eenvoudige uitvoering van Sport Ident is, na het aanmaken van de route en het bepalen van de 

posten in OCAD, een prima ondersteuning van wat grotere Orienteringsevenementen. 

Bij de Regio OL waren redelijk wat instructeurs met "klanten" aanwezig om te trainen voor het NMK op 22 april in 

't Harde. O.a. Hennie Kennis, Jenine Binnendijk, Rob Manders, Youri Wintjens, Stef Driessen en Michel van    

Dongen steunden en kreunden na afloop bijna allemaal over de route '8km moeilijk' die baanlegger Davey 

Heesakkers (op de foto links) in het oefenterrein had weten te creëren. Afscheid nemend Kwaliteitsadviseur    

Jurjen Blokzijl, die het stokje overdraagt aan Wil Alards, op 22 april wedstrijdleider, was zeer tevreden over het 

geheel. De uitslag kan op www.fitforaction.nl worden bekeken. 

http://www.fitforaction.nl
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TRAINER GEZOCHT 

Eerder viel in Zandloper 2014, nummer 6 (pagina 12), in het interview met oud-collega Jeroen Meijer, te lezen 

dat het met zijn nieuw gestarte bedrijf zeer voortvarend ging. Dat bleek geen loze opmerking! 

 

Jeroen meldde zich onlangs bij de redactie met de informatie dat INVORMSPORT zich met name richt op Personal 

Training maar ook Smallgroup Training en groepstrainingen. Hij is op zoek naar versterking. 

 

Ben je een ervaren trainer, man of vrouw, denk jij in hun team te passen en heb je de ambitie om door te   

groeien naar fulltime Personal Trainer? Neem dan contact op via info@invormsport.nl  of 06 - 5533 1927. 

 

Je kunt direct starten met 10 uur per week in loondienst met de mogelijkheid om binnen 4 maanden door te 

groeien naar 40 uur. (Dit is geheel afhankelijk van jou als trainer en de groei die INVORMSPORT als bedrijf   

doormaakt. Een verwachting derhalve, geen garantie.) Kijk op www.invormsport.nl voor een indruk van het    

jonge, dynamische bedrijf. 

Aanloop naar de Vasaloppet 
Door: Ed Janssens LO/Sport kort 

LO/Sport kort 

Geschiedenisboek 
 
De tijd doet zijn werk…  

In 2001 konden we met veel trots ons Jubileumboek van de LO/

Sport presenteren. Inmiddels zijn we vijftien jaar verder en bestaat 

het Dienstvak LO/Sport alweer 10 jaar en zal dit jaar het 40-jarig 

bestaan van de LO/Sportorganisatie gevierd worden; iets om trots 

op te zijn. Ook de afgelopen jaren is er LO/Sportgeschiedenis     

ontstaan. Defensie blijft een meer dan beweeglijke organisatie,   

veranderingen raken ook de LO/Sportorganisatie. 

 

De nieuwe uitgave zal gaan over de huidige moderne                  

LO/Sportorganisatie die zal beginnen op 29 december 1975 tot   

heden, welke zal bestaan uit informatie uit het eerste boek,       

aangevuld met de jongste LO/Sportgeschiedenis. 

 

Mocht u suggesties hebben cq aanvullingen, kunt u contact         

opnemen met:  

Aooi Richard Wichhart, M 06-22412928, richard@wichhart.nl 

mailto:info@invormsport.nl
http://www.invormsport.nl/
mailto:richard@wichhart.nl
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De pen 

Door: Renate van der hoek 

Dankjewel Peter Sturkenboom (Schurkenstruik!!) voor het aapje op mijn schouder!  

Ik ben de beroerdste niet en pak met -een rechte rug- de pen aan.  

 

Ik ben in 1998 de LO/Sportorganisatie binnengestapt als LO/S instructrice. 

Daarvoor was ik KPL PLV op een M-109 bij de Rijdende Veldartillerie. Inderdaad, dat is de eenheid met de blauwe 

mutsen en de gele kwastjes. Ik heb daar een prachtige tijd gehad van 1996 t/m 1998, op de Saksen             

Weimarkazerne in Arnhem. Ik had dit nooit willen missen, ondanks dat ik heel graag sportinstructrice wilde   

worden. Het was een verrijking en een goede militaire aanvulling. 

 

In deze periode werd ik door een adjudant (een goede kennis van de Smi Andre Wijnberger) aangesproken over 

het feit dat ik altijd aan het sporten was en of ik ook kon zwemmen en werpen. Ik antwoorde dat ik 10 jaar lang 

als actieve zevenkampster (atletiek) had geacteerd en mezelf prima kon verplaatsen in het water. De opdracht 

van de adjudant luidde: “Vrijdag klaarstaan met een tas met sportspullen, ik ga je naar een militaire sportploeg 

brengen!” Zo ben ik bij de militaire vijfkampploeg terecht gekomen in 1997, twaalf vijfkampwedstrijdseizoenen 

als atlete om daarna –sinds 2009- het trainersstokje over te nemen van de Aooi Jeroen Kuiper. Een prachtige 

militaire sport(-ploeg) waar ik veel van geleerd heb als atlete en vandaag de dag nog steeds veel van leer, maar 

nu als trainer/coach.  

 

MAAR mijn doel en grote wens was “ik wil sportinstructrice worden bij de KL!” 

 

De aanhouder wint! 

In 1998 was het ineens allemaal rond; KMS, VTO-1 en een startfunctie op de sportgroep BHK in Amersfoort. Een 

gretige / leergierige sportgroep met aan het hoofd de grote drijfveer –de toen nog- Aooi Sjors Röttger. Een    

periode van veel leren, hoop lol maar ook met een zwarte bladzijde. Tijdens een GVA oefening van de            

Infanterieschool kreeg de Smi Arno Budel een ongeluk met een dodelijke afloop. Een ongeluk waar ik naast stond 

toen het gebeurde, hierdoor ben ik nog bewuster gaan leven. Genieten van het hier en nu, is het devies! 

 

Iedere LO/Sportgroep heeft zijn charme. 
Van Amersfoort naar Oirschot RvS, een grote sportgroep met een hoop hectiek. Hier gold de regel “rennen of 

stilstaan” wel heel letterlijk. Er waren dagen dat we met z’n allen niet wisten of we van voren en van achteren 

nog leefden, zo druk dat het was. Maar niemand klaagde, iedereen vol gas aan het werk: super ervaring! Nadat 

ik in Amersfoort verantwoordelijk was geweest voor de sportmomenten van de Infanterieschool pakte ik in     

Oirschot 17 PAINF op. 

Terug naar de KMS, 6 maanden, voor het BOT-schap (huidige fase 3), VTO-2 en daarna geplaatst op het IDGO 

(KvOK, Hilversum).  

Op het IDGO heb ik leren differentiëren “to the max” en in gaan zien dat je iedereen op zijn of haar manier kunt 

laten sporten. Een periode die mij completer heeft gemaakt als LO/S instructrice. 

 

Door naar Breda, de KMA. Op de KMA heb ik de doorgroei kunnen maken van Sgt1 naar Smi, naar HI Smi van 

het MWO (Militair Wetenschappelijk Onderwijs, het zogenoemde lang model, 4 jaar) en eind 2013 de VTO-3   

afgerond. 

 

Later als ik groot ben…. 
Er komt straks een moment  dat ik de Sectie LO/S 

KMA moet gaan verlaten. En ik zeg heel eerlijk: ‘met 

pijn in mijn hart!’ Wat een mooie locatie met      

leergierige Cadetten.  

Life goes on en dan wil ik mijn pijlen richten op de 

LOSS, een mooie uitdaging, een grote kans om   

mezelf door te ontwikkelen. 
 

De Pen draag ik over aan Michiel Twigt. Wij hebben 

samen de VTO-3 doorlopen en ik heb begrepen dat 

Michiel zich ontwikkelt op het gebied van voeding & 

lifestyle.  
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Interview met Fred Timmermans 

Door: Paul Lindeboom 

De in het leven geroepen Excel-cursus, maatwerk voor de sportgroepen om hen 
te ondersteunen bij het FMOPT en de uitslagverwerking bij grote                 
sportevenementen, kwam uit bij expert op dat gebied: Fred Timmermans.     
Tijdens de gezellige intro voor deze klus bleek dat Fred nog veel meer in zijn 
mars heeft c.q. had. Interview met een duizendpoot. 
 
Je liet recent aan de redactie weten in welke sporten je allemaal redelijk        
bedreven bent. Wil je die eens volledig opsommen? 
“Ik was..... bedreven in: handbal, (amateur) schoonspringen, jiu-jitsu, ZMV 
(meermaals podium gehaald, PR: op 7 ptn/sec na 5000 ptn...), tennis, squash, 
tafeltennis, volleybal (meerdere keren mee gedaan met KL-Kamp/NMK),       
basketbal (trainer "A"-licentie), scherpschutter MAG, BGHW-goud en biljarten 
(libre, moyenne 1.3).  
Nou dat was TOEN.....  
 
NU: Fitness, zwemmen, Golf (hcp 25) en met name nu nog actief als            
badmintonner zelf en badmintontrainer...  
Badminton spelen doe ik ongeveer al 35 jaar en ik ben zo'n 10 jaar trainer van 3 
teams: 2x Jeugd en 1x volwassenen.” 
 
Al die sporten uit vraag 1 heb je bijna allemaal jezelf eigen gemaakt. Die autodidactische vaardigheden zijn niet 
beperkt gebleven tot sport. Zou je eens kunnen memoreren waarin je behoorlijk vaardig bent zonder opleiding te 
hebben genoten? 
“HTML5 en CSS3 om websites te maken, Excel incl. de programmeertaal VBA, alle versies Windows, van 3.11 tot 
en met Win8 (en binnenkort natuurlijk ook 10). 
Ik ga binnenkort op een Microsoft examen, alles in het Engels, voor MOS (Microsoft Office Specialist, Excel). En 
daarna voor MOE (MS Office Expert). Na mijn FLO wil ik cursussen gaan geven in Excel en/of Windows.... 
Maar ook de hardware interesseert me. Ik "braai" zo een PC in elkaar met alle losse componenten en zorg er dan 
uiteraard voor dat hij het dan ook doet. Ik ben al vanaf 1986 bezig in de ICT. Ik ben 8 jaar ingeschreven geweest 
bij de KvK als "P-Cimple", ICT-hulpverlener. Maar toen men mij op zondagavond ging lastig vallen voor een   
inktpatroon ben ik er toen acuut mee gestopt. 
Omdat ik vanaf 1 jan 2016 met FLO ga, heb ik me weer laten inschrijven onder de naam: Timtec (Timmermans 
Technology), zodat ik een jaar kan opstarten. Maar ja, ik heb het alweer druk genoeg met twee websites, en 
twee excelsheets voor bedrijven en dan niet te vergeten de Excelcursus die ik moet uitwerken voor de           
aanstaande cursussen aan jullie..... "jongens (en meisjes) van de Gym". 
 
Ik kan mij herinneren dat je bij je overgang naar de KMS op een Dienstvakdag, ten overstaan van alle LO/Sport 
collega’s, bedankt werd voor je bijdrage aan de LO/Sportorganisatie. Daarbij werd ook aangehaald dat je (een) 
redelijk pittige uitzending had meegemaakt. Was dat je uitzending naar Libanon? Zo ja, wat is je daar van      
bijgebleven? 
“Ik ben op 2 september 1974 op de KMS als Infanterist opgeleid en heb pas later, als Sgt1, over kunnen stappen 
naar de LO/S-organisatie. Zo ging dat toen. 
Als "broekie" van 21 jaar en al OPC.... van een infanteriepeloton met een dienstplichtige luitenant als PC, ben ik 
eind 1979 op een Peace-keeping (blauwe baret) uitzending geweest naar Libanon. Onder de vlag van UNIFIL. 
Opgeleid in het voeren van het "vertragend gevecht" moesten we na een zeer summiere uitzend-opleiding      
patrouilles gaan lopen tussen 2 vechtende partijen. Nou,... ik ben blij dat we geen direct vuurcontact hebben  
gehad, want dan was de reactie bij lange na niet zo geweest zoals men dat nu leert. 
 
Ik zat met mijn peloton op een ver afgelegen post (Post 7.20 aka "Post-Pappa"). Op zich heb ik een mooie en 
leerzame tijd gehad.... Vijf maanden met ±40 mannen op een stuk grond van nog geen half voetbalveld....      
De helft beschermd door "pre-fabs" en de andere helft in een boogtent....! Ga d'r maar aan staan. 
Er zijn wat akkefietjes geweest, maar ik zelf heb er goed mee kunnen dealen. Toch hebben een paar van mijn 
mannen er PTSS opgelopen. Da's erg jammer. Een zelfs na 24 jaar pas..... Toen er een reünie georganiseerd 
werd en e.e.a. weer ‘boven kwam drijven’.... Erg jammer.” 
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Interview met Fred Timmermans (vervolg) 

Op welke sportgroep en met welke collega’s heb je, voor je  
gevoel, je leukste/mooiste/indrukwekkendste tijd doorgebracht? 
En waar blijkt dat uit? 
“Mijn eerste fie als "Fred Sport" was in Seedorf. Samen met 
Frans Krechting werd ik daar geplaatst. Echt een geweldige tijd, 
ook omdat je te maken had NA de diensttijd met de             
familieleden. Die woonden daar allemaal. Ach ja, je gaf er 
sportles, sportles en nog eens sportles. Geen gezeur aan je kop 
van allerlei FMOTP-docn en afstemmen fysieke belasting...   
Gewoon een lessenreeks maken a.d.h.v. het oefenschema op 
één A4-tje... klaar. En met Frans, heb ik nog steeds contact. 
We zijn van dezelfde KMS-lichting, maar ja... hij is ouder en dus 
al twee jaar met FLO.  
Maar elk jaar zoeken we elkaar meerdere keren op. 

Van Seedorf geen foto’s, wel van zijn groep in Weert. De volgende toppers staan erop: 
VOORAAN: Monique Eemsing, René van Stokkem, Bart Dassen, Remco Smits, Martin Krayo, Roel Bindels, Ron 
Gits, Wiljan van Vijfeijken, Marco Althuizen, Ruud Rayer, Marco Fekkes, Peter ten Brink, Jeroen Bink en Roel  
Cuppen. ACHTERSTE 4: Freek Vermulst, Stefan Allers, Mike Becker en Fred Sport. 
 
Oirschot wil ik ook effe aanhalen.... Dat was ook een hele mooie tijd. Samen met KVV-collega's en om de negen 
maanden met nieuwe dienstplichtige "sportspieren" heb ik ook een hele fijne tijd gehad. Met name in de        
organisatie van allerlei (KL-NMK) evenementen, met als belangrijkst evenement het ZMV. 
In de periode 1994/1999 ben ik werkzaam geweest in Brussum, het toenmalige AFCENT. Daar had ik zoveel tijd 
(over...) dat ik bij bijna elk KL/NMK-evenement met een ploeg aanwezig was. Heel af en toe KL-Kampioen     
geworden, maar de "Olympische gedachte" was veruit de grootste drijfveer. Het ritje van Brunssum naar ASSEN 
om deel te nemen aan het KL-Kampioenschap Parcour-Militair is me ook bij gebleven... 's Morgens om 04:00 van 
huis uit vertrekken en 's avonds om 22:00 weer thuis.... Hoezo, werk- en rusttijdenregeling...  
 
Je bent bij mij, vanuit diverse verhalen van collega’s, het meest bekend als badmintonspeler.  
Wat is daarin je mooiste prestatie? Wat vind je jijzelf je mooiste sportprestatie? 
“Ooit bij een KL-Kamp badminton in Seedorf speelde ik tegen een B-1 speler (niveau 3 tegenwoordig). Na drie 
sets ging ik als overwinnaar van de baan af... Dat vond ik de mooiste prestatie die me is bijgebleven én... wat ik 
boven reeds vermeldde.... de 4993 ptn tijdens een ZMV.... Volle bak schieten, Volle bak Hgrw met 57 mtr      
verteworp, 2 min 22 op de nationale hiba in Veldhoven, 31,2 sec hiba-zwemmen en de verschrikkelijke 8 km 
cross op 36 min 20 (of zo). 
En dat als redelijk ongetrainde jongen "van de Gym" met een peuk van zware "van Nelle" in mijn mond vond ik 
dat ook best wel goed... Stel je eens voor dat ik gericht had getraind... 
En nu.... nu ben ik gezegend met een gezond lichaam, vrijwel zonder blessures, die ik af en toe nog eens pijnig 
met wat fitness, golf, zwemmen en af en toe een partijtje badminton.” 
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Stipnoteringen 
Door: Jan Joosen 

Stafadjudant Jan Joosen 

Teleurstelling 

 

Een vaak gehoorde kreet is “omgaan met teleurstellingen”. Een mooie kreet maar geef daar maar eens invulling 

aan. Je bent immers niet voor niets teleurgesteld.  

 

Het verwerken of er mee om gaan vraagt iets van een mens en in ons geval iets van de militair. Je kunt wel een 

voorbeeld bedenken of een herinnering naar boven  halen waar je teleurgesteld over was of misschien nog steeds 

bent.  

 

De kreet omgaan met de teleurstellingen is snel gemaakt maar er invulling aan geven duurt wat langer.  

Iedereen heeft er ook mee te maken want het is een emotie die bij eenieder voorkomt. De impact van de        

teleurstelling kan wel van verschillend, een kleine of een zware teleurstelling maakt wel verschil. 

 

De reden van dit onderwerp is dat er de laatste periode weer heel wat teleurstellingen langs zijn gekomen. 

Het uitstellen van de uitreiking landmacht medaille, door Lgen de Kruif aan LO/Sport personeel, omdat de       

bureaucratie het heeft gewonnen . 

 

De personeelsaangelegenheden, die we toch anders in moeten gaan richten ondanks we daar al anderhalf jaar 

lang een weg in geslagen waren met toestemming van P&O. 

 

Maar ook individuele teleurstellingen, het niet krijgen van een functie of bevordering.  

Het niet krijgen van een fase 3 aanstelling of een opleidingsplaats op de NLDA. 

 

Teleurstellingen die verwerkt moeten worden maar ook niet eenmalig zijn. We zullen ook in de toekomst weer 

teleurgesteld gaan worden.  

 

Soms omdat beslissingen, uit organisatiebelang, anders uit pakken dan gewenst. Maar ook omdat er altijd keuzes 

gemaakt moeten worden. Een keuze kan positief of negatief uitvallen en daar gaan dus ook emoties mee        

gepaard. 

 

De kreet “ omgaan met teleurstellingen” zal dus ook in de toekomst blijven gelden. Het is aan eenieder om daar 

invulling aan te geven. Ik wens daar iedereen heel veel succes mee. 
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Van Chaam naar Korea 

Door: Paul Lindeboom 

Tijdens zijn VTO-1 ontstond er al een voorzichtige warme band tussen de stoere commando en zijn IV-er. Sinds 

Arian van Helden vlak voor zijn fietstocht (van bijna een jaar) naar Australië in Chaam, bij zijn schoonouders 

vanwege de verkoop van huis en haard, persoonlijk bezocht werd voor een interview is die band closer           

geworden.  

Door het met groot plezier lezen van zijn weblog en herhaald mailverkeer, is dit zelfs uitgegroeid tot een digitale 

intercontinentale vrienschap. Vooral vanwege Arian’s spitsvondige taaltalent, (gelukkig) zijn onvermogen tot kort 

antwoorden en deels vanwege wederzijdse liefde voor de fiets wordt onderstaand vraag– en antwoordartikel met 

een big smile aangekondigd. Veel leesplezier. 

 

Wat was de eerste of belangrijkste trigger om Nederland definitief in 

te ruilen voor een ander land?  

Heb je nog enige twijfels gehad omdat het in dit geval een land 

betrof waarvan je de authentieke taal niet machtig bent? 

Zoals de meesten wel weten, zijn er voor vuur drie elementen 

nodig: een brandstof, een ontbrandingstemperatuur en 

zuurstof. Toen wij in 2010 onze vakantie fietsend             

doorbrachten in Vietnam raakten we zeer                  

geënthousiasmeerd van het intensief ontdekken van andere 

delen van de wereld. Dat was eigenlijk de                  

ontbrandingstemperatuur.  

Het avontuur opzoeken, reizend proberen te ontdekken waar 

'het' om gaat, niet weten wat ik precies wil (maar dat    

uiteindelijk als iets positief durven te zien), vragen stellen om 

me heen maar vooral ook aan mezelf en uit de 'comfort zone' 

willen komen, zit er al in zolang ik me kan herinneren. Dat lijkt me wel een beetje de brandstof. Bij 

terugkomst waren we 'O(die)2', die doen alles op de fiets, liggen liever op de grond dan in een bed, 

etc. 

Vanaf dat moment gingen we het een beetje affirmeren voor onszelf. En dat ging ons goed af. De 

katalysators in het geheel waren, zoals al eens in een ander stuk vermeld, de 'grote drie': kot 

kwijten, auto afstoten en baan bedanken. Als een handgemaakte sneeuwbal werden we boven op de 

Mont Blanc losgelaten, zodat we ons eigen verhaal konden schrijven. Ach, en om het lange antwoord 

maar niet al te veel meer uit te breiden zullen we maar zeggen dat er van ons al een aardige     

sneeuwpop te maken valt.  

Het was voor ons al halverwege onze wereld fietsreis duidelijk dat we niet lang in Nederland zouden 

blijven. Niet perse om Nederland, maar om al het andere. (En de 'langzame' reizigers weten wel wat 

ik bedoel.) 

Twijfel over Zuid-Korea is er nooit geweest, ook omdat we niet wisten waar we aan begonnen. 

(Lekker belangrijk ook. Leren doe je alleen buiten alles wat je al kent en door steeds weer op te 

staan.) Bovendien was de communicatie tijdens het gros van de lange fietsreis al in Sesamstraat   

Engels en gebarentaal. Nou moesten we niet ineens nauw gaan kijken. 

 

Hoe zijn de eerste twee maanden verlopen qua gewenning voor 

twee jonge Nederlanders? Met welk woord of woorden typeer je 

het overall-gevoel m.b.t. het wonen en leven in Z-Korea? 

Gewenning duurt bij ons meestal niet zo lang. Hier was dat 

niet anders. Eigenlijk verliep het heel soepel. Want meestal, 

ongeacht waar je belandt, kom je vrij snel in een         

‘expat-community’. Of je dat nu wilt of niet. Het is alleen 

aan jou hoe sterk je betrokken raakt bij dit clubje. Wij      

bijvoorbeeld dachten van te voren dat we ons 90% met  

Koreanen zouden willen bezighouden. De praktijk is een 

beetje anders, omdat we beiden echt zaken doen met      

andere westerlingen. De reden dat we graag naar de       

Koreaanse kant wilden neigen, was ons idee dat expats 

chronisch lopen te piepen over hoe goed het thuis is en zich 

moeilijk aan kunnen passen aan de locale situatie. Daar 

hebben wij een broertje dood aan. Eerlijk is eerlijk: het valt 
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mee. We steken ook niet al onze tijd in deze groep, maar mengen lekker met Koreanen wat een hoop 

interessante zaken met zich meebrengt. Cultureel gezien.  

 

Ontspannen leven. Met deze woorden vat ik het geheel wel samen. Er is geen stress voor ons. Alles is 

een stuk sneller geregeld. We wonen gratis. Hebben een ruim voldoende inkomen; zijn ook snel  

tevreden en we kunnen de komende tijd allerlei nieuwe dingen ontdekken. 

Quality-time is er nog een. Ieder z’n eigen dingetjes, maar als we vrij zijn dan kunnen we samen op 

pad. Dat doen we dan ook zeer regelmatig, want we lepelen de vrije tijd tot over de rand. 

 

Met welke bezigheden breng je momenteel de dagen 

door en hoe ben je in dat werk verzeild geraakt? 

‘Bezigheden’ is hier het juiste woord, want 

werken mag ik officieel niet. Dat komt goed uit 

ook, want daardoor is het een stuk  

gemakkelijker de balans te houden tussen 

moeten en mogen. Mijn bezigheden bestaan 

voornamelijk uit het verzorgen van circuit- en 

personal training voor andere buitenlanders in 

de omgeving waar wij wonen. Dit kwam de 

tweede week al op mijn pad, omdat het        

‘oude- wijven-gehalte’ hier nog hoger ligt dan in 

Roosendaal. Iemand had namelijk van iemand 

anders gehoord dat iemand vernomen had dat 

die ‘nieuwe knikker’ iets met sport doet. Verder 

schrijf ik voor een lokaal tijdschrift, waarvoor ik 

iedere maand op pad word gestuurd om typisch 

Koreaanse aangelegenheden te ervaren. Zo heb ik voor januari en februari over ‘the two extremes’ 

geschreven. Met aan de equatoriale zijde de Jjimjilbang (laat ik het een sauna noemen) en aan    

poolzijde een Polar Bear swim (lees: een nieuwjaarsduik). Met zo’n 120 graden verschil vond ik die 

titel wel gepast. Dit volgde eigenlijk na een klein introotje dat ‘men wel geinig’ vond voor een artikel 

over fietsen. Iemand had namelijk van iemand iets…..wij met fietsen.  

En dan zijn er nog de losse projecten zoals het ondersteunen van mijn vrouw en een Koreaanse 

vriendin. Beide onderwijsgericht. Ja, hoe rol je daar in? Dienen noemt mijn vrouw het. 

 

Je hebt in de laatste maanden ook al aan diverse persoonlijke sportevenementen meegedaan?  

Kun je twee meest indrukwekkende kort beschrijven? 

Gyeonju marathon: sub drie en m’n eerste trailrun 30 km: 1e plaats. 

Kort genoeg? 

 

Laat ik er maar een klein beetje over uitweiden. Kort nadat we in  

Korea belandden pakte ik het hardlopen weer op. Eerst wat op het 

asfalt, maar al snel de heuvels in. Ook iets wat ik bedacht had vlak 

voordat we emigreerden: ik ga trailrunnen. Dit rennen ging niet van 

een leien dakje, doordat ik door het lange fietsen en weinige rekken 

wat problemen ondervond in de lies/heup streek. Dat probleem 

mocht even duren. Alhoewel het niet volledig goed zit, is het nu     

prima te doen. De eerste wedstrijdjes vielen in de categorie ’10 km’. 

In de eerste driehonderd meter zat er al een gat van tweehonderd. 

Terwijl ik me nog aan het bedenken was welke geinponem het       

collectief zover had weten te krijgen mij dit gevoel te geven (om me 

vervolgens aan alle kanten voorbij te lopen), wist deze kopgroep de 

voorsprong op het peloton uit te breiden. Met twee keer winst en 

tijden rond de 36 minuten wist ik ook wel dat dit niet de top was die 

daar liep. Toch was ik wel tevreden, gezien het feit dat ik precies zes 

keer gerend had voorafgaand. De basis was er dus nog. Al snel      

herinnerde ik mij de eerste (en enige) marathon. Die van Rotterdam. 

Tijd 3 uur 11 en een bietje. Op advies van Ruud Woord (en zijn      

advies nam ik toch altijd wel serieus) heb ik die marafun ‘rustig’ 
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gelopen. Gewoon volgens het schemaatje ‘eindigen op 3 uur 15’…je weet misschien wel…met zo’n 

sticker op je horloge band; op vier kilometer die tijd, op vijf die, etc. Nooit meer een andere gelopen 

daarna. Wel altijd gedacht….als….dan een snellere. Onder de drie uur leek me altijd wel reëel. Ik kon 

geen beter moment kiezen. Anderhalve maand in dit klimaat, vijf weken kunnen trainen en ik 

kon alweer rechtop staan. Gas op die zuigers! Nou….die deed pijn kan ik je verklappen... 

Maar ook weer niet pijn genoeg, want ik kreeg de smaak hierna echt te pakken. Maandje later 

dus de eerste trailrun in de omgeving van Seoul. Heuveltje op, heuveltje af. "Dat ik dit niet eerder 

ontdekt heb!”, bleef ik maar roepen tegen mezelf. “Dit is mijn ding!” Op de weg zal ik nooit de snelste 

worden. Te zwaar. Te mesomorf. Geef het een naam. Maar hier, ‘golvend’ door het terrein, kwamen 

die paar kilo extra benen goed van pas. Een nieuwe hobby was geboren. 

Nu ben ik vooral kilometers aan het maken. Door de heuvels hier achter het huis, maar ook over de 

weg. Gepland staan een aantal ‘wandelingen’ op 28 februari (50 km, ’s nachts) en aansluitend de  

marathon van Ulsan. Zou dat ook pijn gaan doen? (Denk wel een beetjes stijfjes van dat uurtje in de 

auto tussendoor). Verder begin mei een 80 km trailrun in de prachtige omgeving van Jeju eiland. 

 

Jeroen Pauw heeft een interessant programma om iemand te interviewen over hoe hij denkt over 5 jaar in het 

leven te staan. Hoe denk jij dat over 5 jaar je (sport)leven er uit ziet?  

Had je 5 jaar geleden gedacht geëmigreerd te zijn? 

Jeroen Pauw en een interessant programma vraagteken, over. 

 

Laat ik even met het laatste gedeelte   

beginnen. Vijf jaar geleden had het net 

als op dit moment alle kanten op kunnen 

gaan. Echter, toen dacht ik nog dat ik ooit 

een hele goede LO/S-instructeur zou 

worden. Niet alles in mijn leven blijkt 

even SMART. Wat ik er eigenlijk mee wil 

zeggen, is dat veel uit mijn leven      

voortvloeit uit impulsieve acties. En 

ergens zal ik wel eens tegen de lamp lo-

pen. Tot op heden gaat het me heel goed 

af en voelen grote (impulsieve) beslis-

singen net aan als ‘wel of geen melk in 

m’n koffie’. Dom? Misschien wel. Maar 

weet je wat het is: wanneer je jong bent 

heb je zin en tijd om te reizen, maar geen 

geld; ‘midlife’ heb je zin en geld, maar 

geen tijd en dan als je oud bent dan heb 

je weer tijd…en geld, maar geen zin 

meer. Als je er zo over nadenkt dan zou je snel tot de conclusie kunnen komen dat er geen andere 

‘smaken’ zijn. En precies om die reden heb ik de laatste paar jaar die impulsiviteit omarmt. Geen geld 

om dure reizen te maken, maar ik wil nu weg: ‘fuck it!’, dan maar reizen op budget. Kijk ik te vaak in 

de spiegel en kijkt er iemand mijn kant op die roept: “Dit is het niet!” “Fuck it!”, dan ga ik iets anders 

doen. Werk is tijdens het jongleren dat ‘mijn leven’ heet de 

enige rubberen bal tussen vrienden, familie, gezondheid en 

welzijn die van glas zijn. Werk kun je laten vallen en dat 

‘stuitert’ wel weer terug. 

Ik weet nu niet hoe mijn leven er uit ziet over vijf jaar. Vijf- of 

tienjaren plannen verlammen mijn  impulsiviteit en inspiratie. 

Ik wil zoveel mogelijk dingen doen vanuit mijn hart, op basis 

van gevoel/intuitie. En niet vanuit mijn hoofd, op basis van  

redenatie.  

Tja…ikke geen slimme jongen, ik weet het. 

 

 

Naschrift van de redactie: op 02 mei doet Arian mee aan een 80km 

lange trailrun (in Z-Korea), waarvan hij verslag zal uitbrengen op 

www.fitforaction.nl. 

http://www.fitforaction.nl
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Van de Medezeggenschapscommissie 
Door: Christiaan Bakhuizen 

Evaluatierapport 

 

De evaluatiefase van de reorganisatie DRP 1608       

LO/Sportorganisatie KL is afgerond. Het                  

evaluatierapport is door de C-LO/Sportorganisatie   

aangeboden aan het bevoegd gezag. 

De MC is erg tevreden met de wijze waarop de            

C-LO/Sportorganisatie de MC betrokken heeft in de 

evaluatiefase, hij heeft ons van ‘start tot finish’      

meegenomen in het tot stand komen van het          

evaluatierapport. 

De MC houdt er rekening mee dat op relatief korte   

termijn de LO/Sportorganisatie wederom gaat              

reorganiseren, een reorganisatie waar het om gaat de 

bedrijfsvoering van de LO/Sportorganisatie te          

optimaliseren. Daarvoor is een ophoging van het      

personeelsbestand noodzakelijk.  

 

 

ZELDA en de Personeelsbeleid Richtlijnen LO/

Sportorganisatie (PR LO/S) 

 

U bent onlangs door de C-LO/Sportorganisatie of door 

uw direct leidinggevende op de hoogte gebracht       

omtrent de perikelen die ontstaan zijn betreft het PR 

LO/S. Directeur Personeel & Organisatie CLAS heeft de 

invoering van het PR LO/S grotendeels stop gezet. 

Evenals de C-LO/Sportorganisatie betreurt de MC dit. 

Wij wachten af wat er nu gaat gebeuren en steunen     

C-LO/Sportorganisatie in het vervolgtraject in het    

ontwikkelen van een PR LO/S dat wel voldoet aan de 

nieuwe gestelde randvoorwaarden. 

 

Scholing MC 2015 

 

Het aanbod aan opleidingen voor MC leden is erg groot. 

Wij maken hier dan ook dankbaar gebruik van. De 

‘rugzak’ wordt goed gevuld met deze extra kennis en 

vaardigheden, die zeker ook in de eigen werkomgeving 

gebruikt kunnen worden.  

Het MC lid zijn levert dus meer op dan ‘MC ervaring’. 

 

Voorbeelden van opleidingen zijn: 

 Aan de slag met ARBO 

 Stimulerend leidinggeven; 

 Toetsen van financieel beleid; 

 Jouw persoonlijke beïnvloedingsstijl 

 Jouw onderhandelingskracht 
 

Mocht u twijfelen om ooit de rol van MC lid op te      

nemen, niet twijfelen gewoon doen!  MC lid zijn is een 

meerwaarde voor de organisatie, de achterban en uw 

zelf. 

 

Voor vragen, opmerkingen en suggesties horen wij van 

u. Want u weet: 

 

‘alleen gaat het sneller, samen komen wij verder’ 

 

 

Namens de MC, 

Kapitein Christiaan Bakhuizen 
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Adana/Incirlik, missie Turkije 
Door: Richard Broeren 

Zoals bekend is de missie Turkije beëindigd. Sgt1 Richard Broeren deed daar, voor de LO/Sport, ‘de deur op slot’. 

Hieronder zijn relaas. 

 

Missie Turkije September 2014 t/m Februari 2015 

Na ruim 2 jaar eindigt de missie in Turkije. De luchtmachtbasis Incirlik, 

waar de Nederlanders gestationeerd zijn, is voor de sportinstructeur een 

prima plek om een aantal maanden te mogen verblijven. Een grote basis 

met genoeg mogelijkheden om sportactiviteiten te ontplooien. Op een 

incidentje met 3 blaffende zwerfhonden na, heb ik hier niet veel van  

enige dreiging mee gekregen.  

Zoals mijn voorgangers nog een mooie boot trip hebben gemaakt, 

mochten wij met rotatie 6A helaas niet de poort uit, om bijvoorbeeld een 

sportactiviteit te organiseren of mee te doen met een andere activiteit 

bij de Duitse of Amerikaanse collega’s een stukje verderop. Dat weerhield mij er niet van om op de basis enkele 

leuke evenementen te organiseren, zoals bijvoorbeeld beachvolleybal, duathlon, triathlon, frisbee, sterkste man, 

etc. Elke zondag organiseerde ik dan een evenement of werd er een clinic gegeven door een andere collega die 

zijn of haar tak van sport wilde overbrengen. De andere dagen gaf ik veel crossfit, spinning, hardlopen, (zaal) 

voetbal of volleybal. Er is geen dag geweest dat er niks op het programma stond. Gelukkig waren er dan ook  

genoeg gemotiveerde collega’s aanwezig in de lessen. Ook deden de Duitsers, Amerikanen, Spanjaarden of    

Turken soms mee; altijd goed voor een portie gezonde rivaliteit! 

Eén van de mooiste dingen van de missie vond ik de collega’s die hier enorm zijn vooruit gegaan qua conditie of 

juist veel zijn afgevallen. De meeste van deze collega’s deden mee met de looplessen of kwamen 1 keer per 

week bij mij voor een meet-/weegmoment. Collega’s die in het begin nog geen 1 minuut achter elkaar konden 

hardlopen, lopen momenteel 60 minuten aaneengesloten.  

 

Tijdens de missie heb ik regelmatig contact gehad met verschillende collega’s. Hetzij een telefoongesprek of via 

de whats app. We hebben hier de luxe van een goede internetverbinding, toch heb ik van verschillende collega’s 

een leuk pakketje of kaartje mogen ontvangen, bedankt! Jammer genoeg heeft mijn buddy (Smi Richard Soreé) 

tijdens mijn uitzending een “vervelend ongelukje” gehad op het werk. Hierdoor is hij een tijdje uitgeschakeld. 

Toch ben ik blij dat Richard en ik nog regelmatig hebben kunnen “skypen” en dat het langzaam beter gaat.     

Richard bedankt en veel beterschap! 

De laatste dagen hier staan in het teken van feestjes, etentjes en de laatste spullen opruimen en inpakken;  

daarna snel naar huis. Ik heb me hier in ieder geval 4,5 maand prima vermaakt; de tijd is gevoelsmatig voorbij     

gevlogen. Na het adaptatieprogramma op Kreta (hoop op een mooi programma van de sportinstructeur aldaar!) 

vliegen we door naar Nederland voor een welverdiende vakantie, om daarna met frisse zin weer lekker “vol aan 

de bak te gaan” op de sportgroep RVS te Oirschot. 
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De pen 
Door: Michiel Twigt 

Train Insane…!!  
Ik ben de Smi Michiel Twigt (37), werkzaam als HI 12e 
Bataljon LMB op de LO/Sportgroep OK. Ik heb ‘de pen’  
gekregen van Smi Renate van de Hoek waarbij mij is    
gevraagd om een stukje te schrijven voor de Zandloper. 
 
Luchtmobiel 
Ik ga dagelijks met veel plezier naar mijn werk. Het mooie 
van LMB is dat we maximaal geïntegreerd zijn in de     
eenheid. LMB bestaat uit gemotiveerde kerels met een    
mindset van ‘GAS EROP’ en dat is natuurlijk heerlijk om les 
aan te geven. Het is eerder regel dan uitzondering dat we 
mee gaan op oefening. Kwaliteit is voor mij weten en   
ervaren wat de belasting en belastbaarheid is van        
operationele acties. Pas dan kun je een effectief           
opwerktraject creëren richting operationele doelen en weet 
je waarover je praat. Daarom trainen we, als het past   
binnen de oefening, vaak ook als infanterist mee tijdens de      
gevechtsacties. 

 
Trainen 
Trainen is mijn grote passie en 
het opbouwen van droge   
spiermassa is mijn persoonlijke 
uitdaging. Kwalitatief trainen 
bestaat niet alleen uit de     
training. Het gaat juist om het gehele plaatje: training, voeding, rust en je gevoel 
(stress).  
Het liefst train ik iedere dag. Een normale trainingsweek bestaat uit diverse           
trainingen, 3x Fitness, 3x crossfit, 2x duurloop, 2x 30min core&abbs en uiteraard nog 
het dagelijkse lesgeven.  
 
Ik heb ervaren dat kort en heel intensief trainen een beter resultaat geeft dan      
langdurig trainen. Daarnaast zorg ik voor maximale diversiteit in de trainingen. Het 
resultaat mag er zijn, spiergroei en maximaal droog. Nog steeds kan ik alle jonge  
gasten van LMB bijhouden .  
 
Mijn ervaring is om niet voor het sporten te eten, maar juist na het sporten. De    

koolhydraten die je na het sporten eet, hebben geen insuline nodig voor de verdere verwerking in je lichaam. De 
koolhydraten die je voor het sporten eet juist wel, waardoor die koolhydraten in het lichaam worden opgeslagen. 
Een grote bijkomstigheid is dat je op een nuchtere maag juist groeihormoon aanmaak. Groeihormoon neemt af 
naarmate je ouder wordt, rond je 25/30ste begin dit al. Een natuurlijk verjongingsproces dus. 
 
Voeding 
Afgelopen twee jaar heb ik mezelf enorm ontwikkeld voor wat betreft mijn kennis over gezonde voeding in    
combinatie met trainen. Ik heb veel geëxperimenteerd en met de opgedane kennis ben ik nu een cursus c.q. app 
aan het ontwikkelen. Ik voel mij fantastisch met de juiste voeding.  
 
Het begon allemaal twee jaar geleden toen ik mijn grote liefde Evelien ontmoette. Zij heeft het beste        
schoonheidsinstituut van Nederland (Résidence de Beauté in Chaam) en is tevens expert op gebied van gezonde      
voeding. Één van de dingen waar Résidence de Beauté zich mee onderscheidt van de rest van de salons is dat er 
voor de klant een persoonlijk programma op maat wordt gemaakt. Haar behandelingen worden gecombineerd 
met ondersteuning van gezonde voeding en zo nodig natuurlijke supplementen. Dit is een uniek concept in     
Nederland en ik ben me daardoor steeds meer gaan interesseren in de positieve effecten van gezonde en       
natuurlijke voeding.  
 
Ik ben gestopt met brood eten, gebruik geen suiker, melk of vlees en probeer zo puur mogelijk en glutenvrij te 
leven. Als brandstof voor de spieropbouw zijn koolhydraten 
en eiwitten essentieel. Belangrijk hierbij is om de juiste, 
langzame koolhydraten op te nemen. Langzame koolhydraten 
geven langdurig energie en helpen je bloedsuikerspiegel  
constant te houden.  
Voorbeelden van wat ik eet zijn: Quinoa, bruine en/of zwarte 
rijst, havermout, pure noten et cetera. Waar ik de dag mee 
start is een groot glas lauwwarm water met verse limoen-/
citroensap zodat je spijsvertering goed op gang komt! Start 
je dag goed en haal het maximale uit jezelf en jouw lichaam! 
 
Verder zorg ik ervoor dat ik na het trainen extra eiwitten  
binnen krijg. Juist de biologische en plantaardige proteïnes in 
plaats van de chemische. Deze eiwitten zijn beter            
opneembaar voor je lichaam en daarmee krijg je ook     
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De pen (vervolg) 

daadwerkelijk de beloofde stoffen binnen. Zoals SunWarrior Proteïne (veganistisch) of RAW FIT. Let op dat je 
geen eiwitten neemt van slechte kwaliteit die bevatten allerlei goedkope vulmiddelen en kunstmatige             
toevoegingen die je lichaam onnodig belasten en je spierherstel juist afremmen.  
 
http://www.residencedebeaute.nl/webshop/beautyfood/sunwarrior-protein-vanille-/  
 
Ook gezonde vetten zoals kokosvet, olijfolie et cetera zijn goede en essentiële voedingsbronnen voor je lichaam. 
Ze houden je langer verzadigd en vervullen belangrijke functies in het lichaam. Samen met Evelien heb ik      
cursussen gevolgd over voeding en heb ik een eigen systeem bedacht om de juiste voeding te combineren met 
trainen. Dit zal binnenkort gepresenteerd worden in onze eigen app.  
 
Ik besef dat voeding een heel interessant onderwerp is als je resultaat wil boeken. Misschien toepasbaar bij    
defensie? Ik denk dan aan voorlichtingen over voeding waarbij militairen bewust worden gemaakt over wat ze 
eten. Maar ook welke voeding ondersteunend is voor spieropbouw of spierherstel. Wellicht is dit ook van nut bij 
de remedial-trainingen? Maatwerkprogramma’s waarbij elk individu optimaal kan herstellen.  
Naar mijn mening wordt voeding steeds belangrijker. Dit zie je ook terugkomen in magazines zoals Mens Health 
en andere fitness-tijdschriften.  
 
Ontwikkelingen 
In mijn volgende functie wil ik graag naar de KMA. Dat lijkt me een volgende mooie en interessante uitdaging 
waar ik ook mijn nieuwe gradatie TWOH kan toe passen.  
Verder wil ik mijn kennis ontwikkelen in de nieuwe manieren van trainen zoals crossfit instructeur. Het zou mooi 
zijn als defensie daar mogelijkheden inziet. Ik ben van mening dat wij als LO/Sportorganisatie het voorbeeld 
moeten zijn en blijven op het gebied van kennis, vaardigheden en ontwikkelingen. Hierdoor verhoogd onze    
professionaliteit wat zich uiteindelijk zal vertalen in kwaliteit!  
 
Nieuwe Pen 
Als mijn opvolger voor de Pen wijs ik Jan-Alexander Heins aan. Met hem heb ik hier op de Oranjekazerne gewerkt 
(in een grote groep), in Münster werkte hij in duo-verband en sinds januari solo op Kamp Holterhoek. Hoe dit 
bevalt als solist t.o.v. de voorgaande functies ben ik wel benieuwd naar, net als naar zijn survivalcarrière. 

http://www.residencedebeaute.nl/webshop/beautyfood/sunwarrior-protein-vanille-/
http://www.residencedebeaute.nl/webshop/beautyfood/sunwarrior-protein-vanille-/
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Gerard van Dongen, (vormings) fenomeen 
Door: Wil Maaswinkel 

Inleiding 

Twee prachtige foto’s, op Facebook. Foto’s van 

een gast (boks) college dat onze (oud) collega 

Adj. b.d. Gerard van Dongen bij zijn tachtigste 

verjaardag gaf bij 1 GNC in Munster! Foto’s    

geplaatst door Generaal Otto van Wiggen. Met 

als onderschrift: “Gerard was en is met zijn   

aanstekelijk enthousiasme en humor de              

personificatie van Vorming binnen de KL”. Dat 

hakt erin! Het geeft treffend aan dat de        

kwaliteiten en eigenschappen van medewerkers 

doorslaggevend zijn voor het succes van        

organisaties. Gerard was en is zo’n “klassenbak”. 

Zijn rol was en is op zijn lijf geschreven (letterlijk 

en figuurlijk). De foto’s herinnerden mij         

onmiddellijk aan een boksavond eind zeventiger 

jaren. Een verhaal uit de vorige eeuw, daarom 

heb ik het in de tegenwoordige tijd geschreven!  

 

Boksteam Albert Cuyp  

De show kan beginnen. De boksers van 

“Boksteam Albert Cuyp” zijn met hun            

warming-up bezig. Arbiter Gerard van Dongen, in 

een keurige smoking met vlinderdas, is tevens 

spreekstalmeester. Zijn kwaliteiten als trainer en 

entertainer komen hier goed van pas! De sfeer 

zit er goed in. De kantine in Keizersveer is geheel 

gevuld. Docenten en cursisten van het OCLO (de 

voorganger van de huidige LO/Sportschool 

(LOSS), red.) zitten frontloge rond de ring. Naast 

me zit Ruud van der Linden, niet alleen         

sterfotograaf van de Telegraaf maar vooral de 

founder/leider en drijvende kracht van het 

“Boksteam Albert Cuyp”. Hij is met het boksteam 

gestart om kleine en grote boefjes van de straat 

te houden. Ze de kans te geven zich positief te 

ontwikkelen. Hij is, tijdens zijn diensttijd, met 

het boksvirus geïnfecteerd door Rinus Krijger! 

Daar zit ook de link naar de “Mister of the Noble 

Art of Selfdefence” Gerard van Dongen. Ook   

Gerard heeft bij Rinus en het Nationaal Militair 

Boksteam zijn start, in het militair boksen,     

gemaakt. 

 

Boefjes en kadetten 

Ruud en Gerard kennen elkaar, niet alleen daarvan. De samenwerking gaat verder. Jaarlijks verblijft het      

Boksteam Albert Cuyp voor een trainingskamp op de KMA. Voor de boefjes een verblijf in een andere wereld. 

Voor de kadetten, die bij dit project betrokken zijn, een buitenkans. Gerard en de Gouverneur hebben besloten 

dat de aanwezigheid van de boefjes/boksers een kans is voor de kadetten om mensenkennis op te doen en hun 

leiderschap te ontwikkelen. De tegenprestatie voor het boksteam: optreden op een boks gala voor militairen, 

daarom vanavond deze happening. 

 

Gerard en Bert 

Hoe ben ik hier verzeild geraakt? Die morgen stond ‘de tweeling` op mijn bureau. Gerard voor de sfeer en Bert 

(Tielemans) voor de boodschap. Het was een lang verhaal, maar het kwam erop neer dat er een (‘uitzonderlijk 

mooie’) kans was de cursisten van het OCLO een `buitengewoon` leerzame avond te bezorgen. Want Gerard en 

Bert hadden ervoor gezorgd dat iedereen die avond welkom was in Keizersveer. Daar was die avond een boks 



Pagina 35       Zandloper 

 

WWW.FITFORACTION.NL 

Gerard van Dongen, (vormings) fenomeen (vervolg) 

gala van de toppers van Boksteam Albert Cuyp. 

Met als parel van de Albert Cuyp Pedro van 

Raamsdonk. (10x Nederlands kampioen, 5e 

Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles, 

1988 Europeeskampioen bij de beroepsboksers). 

Bijkomende bate voor Gerard en Bert: als we om 

15.00 uur met de lessen stoppen, kunnen      

Gerard en Bert op tijd in Keizersveer zijn. Niet 

onbelangrijk want Bert is C-LO/Sportgroep in 

Keizersveer en Gerard is mede-organisator en 

arbiter bij het boksgala! Dat ik nu hier zit met 

alle cursisten en een aantal instructeurs van het 

OCLO, maakt duidelijk wat er is beslist. 

 

Leerzame avond 

Maar is het een leerzame avond? Ja, dat is het. 

De invloed van Mohamed Ali is zichtbaar! Hier 

boksen “dansers”, geen “slopers”! We krijgen een perfecte demonstratie van de “Noble Art of Selfdefence”.  

Bokssport zoals die hoort te zijn. Het entertainen van de spreekstalmeester/arbiter is soms hilarisch. Pedro van 

Raamsdonk wordt aangekondigd als “ de enige autochtoon in het team”. Ook het moment waarop Gerard, zijn 

vriend, Ruud van der Linden in de sterfotograaf-modus krijgt, is onvergetelijk. 

 

Chubby Checker 

Eén van de cursisten rond de ring is smi LO/Sport Bennie van der Velden. Die heeft 

de bijnaam Chubby Checker. Chubby Checker is een (wereld)beroemde zanger met 

de nummer 1 hit van 1960 “Let’s Twist again”.  Als Gerard aankondigt: “We have  

tonight a very special guest, please give him a big applause”… “Here is Chubby   

Checker” en Bennie perfect in zijn rol gaat staan met de handen boven het hoofd (!) 

grijpt Ruud van der Linden onmiddellijk naar zijn camera en zegt: “is dat echt Chubby 

Checker”? 

 

 

 

Streetdance 

Als het publiek na de show de zaal verlaat, gaat in de ring de ‘gettoblaster’ aan. Wie omkijkt, ziet dat de boksers 

een streetdance demo zijn begonnen. Dat hier dansers bezig zijn en geen slopers is duidelijk. Met hun prima rit-

megevoel en bijna perfecte motoriek geven ze een wervelende show. Dat we op de terugweg nog in Oosterhout 

belanden bij Leo Bakker (van LEBA bakkersport), voor de nabespreking, past prima bij deze leerzame avond!  

https://www.youtube.com/watch?v=TcJtuKIQz7Y  

http://www.sportgeschiedenis.nl/2007/09/16/ruud-van-der-linden-een-icoon-van-het-amateurboksen-is-

gestopt.aspx  

Hyperlinks hierboven: 

Wereldkampioen boksen Pedro van   

Raamsdonk heeft vergelijkbare              

herinneringen gepubliceerd bij het afscheid 

van de in dit artikel genoemde Ruud van der 

Linden, waarin ook Gerard van Dongen een 

belangrijke rol speelt. Sportgeschiedenis 

over de legendarische Amsterdamse    

boksschool. 

Daarnaast is boksen een dusdanig         

fantastische sport, dat dit artikel een mooie 

gelegenheid is om even een 5 minuten  

durend Youtube-filmpje van een van Pedro's 

succesvolle wedstrijden te bekijken, een 

vernietigend resultaat dat tot stand kwam 

mede door Gerard van Dongen. 

https://www.youtube.com/watch?v=TcJtuKIQz7Y
http://www.sportgeschiedenis.nl/2007/09/16/ruud-van-der-linden-een-icoon-van-het-amateurboksen-is-gestopt.aspx
http://www.sportgeschiedenis.nl/2007/09/16/ruud-van-der-linden-een-icoon-van-het-amateurboksen-is-gestopt.aspx
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IVIDS Bergmodule Reiteralp 2015 
Door: Gijs Frijters 

Winters (na) genieten op de volgende pagina’s... 

 

Van 18 januari tot en met 24 januari hebben we met 

een groep van 11 man deelgenomen aan de cursus 

Instructeur Verplaatsen In De Sneeuw te Bad  

Reichenhall.  

Deze cursus duurde een week met iedere dag een vol 

programma, het was dan ook even schakelen toen we 

op zondag avond na aankomst en een avondmaaltijd 

direct begonnen met de eerste theorie les.  

Na een goede eerste nacht zijn we maandag ochtend 

gelijk verder gegaan met verschillende theorie lessen. 

Een lekkere bak koffie was geen overbodige luxe    

tussen de vele PowerPoint slides door.  

In de middag gingen we naar buiten om de theorie in 

de praktijk toe te passen, wat een erg prettige manier 

van werken was.  

 

Van dinsdag tot en met donderdag zaten we in het 

winterbivak van waaruit we verschillende lessen     

kregen. Onderwerpen die voorbij kwamen waren;   

verplaatsen in bergachtig terrein, oriënteren, opzetten 

van het bivak (zowel de tenten als het graven van een 

sneeuwhol), de drills toepassen in het bivak, het    

zoeken van (een) lawine slachtoffer(s), het vervoeren 

van een slachtoffer en groepsacties uitvoeren bij een 

lawine ongeluk.  

 

De weergoden waren ons goed gezind en we hebben 

eigenlijk de hele week erg mooi weer gehad, overdag 

veel zon en heldere nachten, zo rond de min 12º C. 

Door de goede/prettige sfeer die er in de groep     

aanwezig was, is er ook zeker veel gelachen tussen 

alle serieuze zaken door.  

Toen we op donderdag aan het eind van de middag 

klaar waren met het onderhoud stond er een heerlijke 

mixed grill op ons te wachten om vervolgens met een 

volle maag te gaan studeren, aangezien er vrijdag 

ochtend een theorie examen gepland stond.  

Na het studeren is er met een glas Weiβbier ook zeker 

nog ‘even’ besproken hoe we de 2 nachten op de berg 

hebben ervaren. 

 

Vrijdag de dag van de examens, zowel theorie als 

praktijk. Daar zaten we dan ook helemaal klaar voor, 

iedereen had er goed voor gestudeerd en begon vol 

goede moed aan het theorie examen en na een uur 

pennen had bijna iedereen er wel een goed gevoel 

over. Daarna gelijk door naar het ski gebied Unkel om 

te starten aan het praktijk examen waarbij je alle skills 

en drills moest laten zien.  

 

Na de examens stond er nog een mooie afsluiting van 

de week op ons te wachten, namelijk een Cross   

Country tour lopen. Als een groep jonge eendjes    

gingen we op onze ski’s achter de instructeurs aan om vervolgens halverwege wat techniek les te krijgen.      

Uiteindelijk boven aangekomen konden de stijgvellen de tas in en gingen we skiënd naar beneden.  
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IVIDS Bergmodule Reiteralp 2015 (vervolg) 
Beneden aangekomen stond Smi Ed Janssens ons op te wachten met een lekkere koek, om ons vervolgens nog 

aan het werk te zetten met het uitgraven van ons laatste lawine slachtoffer. Deze werd dan ook erg snel        

uitgegraven, er lag daar namelijk een aangename verrassing op ons te wachten waarmee we na wat mooie  

woorden van Ed konden proosten op veel veilige bergtochten met de vaste instructeurs van de sportgroep Bad      

Reichenhall.  

 

Terug bij Straub, waar we al heel de week te gast waren (een prima locatie trouwens), stonden er nog 2 dingen 

te gebeuren: de evaluatie en het “IVIDS diner”. De evaluatie konden we vrij vlot doorheen om vervolgens te 

starten met het IVIDS diner, hierbij werd door de cursusleider per persoon verteld of je geslaagd was en na een 

mooie anekdote mocht je een glaasje schnaps achterover gooien.  

Uiteindelijk bleek iedereen geslaagd en konden we beginnen aan het diner en werd er gevierd dat er weer 11 

nieuwe IVIDS’ers bij zijn. Het bleef nog lang gezellig….. 

 

Nog enkele wist u datjes: 

 Wist u dat er 11 sergeanten zijn geslaagd voor de cursus IVIDS 

 Dit nu al niet meer klopt omdat er 1 sergeant majoor is geworden. (gefeliciteerd!) 

 Er meerdere malen is geroepen dat je in de bergen moet overleven met 2 Weiβbier per dag. 

 Dit helaas niet gelukt is. 

 Wist u dat je een domme loempia bent als je je lawine pieper vergeet om te doen. 

 Dit dan ook de rest van de week tegen je gezegd wordt door de medecursisten 

 Je het daarna ook niet meer vergeet. 

 Je schep uit je tas halen bij een actie om een lawine slachtoffer te gaan redden essentieel is. 

 Het dan wel handig is om hem vervolgens mee te nemen in de hand. 

 Wist u dat er een IVIDS lied is gemaakt? 

 Je deze tekst vanzelf leert als je de cursus in gaat. 

 Er zelfs 2 varianten zijn van dit lied. 
 
Aooi Pierre Schoonen, Smi Gert Humblet, Smi Eelke Hogenhout, Smi Robert Meijer, Sgt 1 Rob 

van der Sluis en SGTMARNALG Jarno Lekkerkerker worden bedankt voor het verzorgen van 

deze Mooie en Leerzame Cursus! 
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Aanloop naar de Vasaloppet 
Door: Ed Janssens 

Wat de Elfstedentocht is voor de Nederlanders, is de Vasaloppet voor de Zweden. 

Op de eerste zondag van maart wordt in Zweden dit grootste langlauffestijn ter wereld georganiseerd: een 90 

kilometer lange tocht in klassieke stijl. Dit jaar zullen onder de 15000 deelnemers ook zes sportinstructeurs aan 

de start staan. Onze oude en nieuwe KB-ers, Niek van Gils, Daniel Lamain en Ronald Dohmen. Aangevuld met 

Bas Wachtmeester, Marco Althuizen en ik. Ik ben gevraagd om mijn persoonlijke ervaring en voorbereiding voor 

dit spektakel neer te pennen. In ruil daarvoor een goede diensttelefoon voor Bad Reichenhall . 

De naam Vasaloppet is afkomstig van koning Gustav Vasa ten tijde van de 

Zweedse opstand tegen de Deense overheersing in 1520. De 2 beste   

langlaufers werden van Mora naar Sälen gestuurd om de latere koning 

Vasa te overhalen om de Zweden te leiden in hun vrijheidsstrijd. Met    

succes. In 1922 vond de eerste editie van dit evenement plaats met aan de 

start 136 deelnemers. In 2015 hebben ruim 15.000 langlaufers een    

startbewijs.  

Voor mijzelf zal het de 3e maal zijn dat ik naar Mora reis. Zeventien jaar 

geleden nam ik voor het eerst deel en wist deze monstertocht in 8 uur 14 

minuten te verwezenlijken. Een jaar later tijdens mijn verlof van SFOR-5 

stond ik samen met Wil Alards opnieuw aan de start. Door ziekte en      

barslechte sneeuw moesten wij toen beiden afhaken. Hopelijk lukt het ons 

allen om dit jaar de tocht binnen de gestelde 12 uur af te leggen. Techniek 

en fysieke toestand zouden voor ons geen probleem mogen zijn. Maar de 

weersomstandigheden, de loipetoestand en de keuze van de juiste wax 

zullen hierbij bepalend zijn. Tijdens de tocht zijn er een zevental tijdslimieten. Wie niet tijdig het checkpoint   

passeert, wordt uit de wedstrijd genomen. Uit ervaring weet ik dat vooral de start cruciaal is. Waarschijnlijk  

starten wij achteraan en zullen bij slechte weersomstandigheden nog nauwelijks loipes zien als daar duizenden 

voorgangers overheen zijn gelopen. Voor de eerste 5 kilometer moet je al snel 60 minuten rekenen omdat de 

hele meute in een trechter de berg op moet. De organisatie is prima geregeld en naast brood en                

Blauwbessensoep zijn er ook waxposten, maar hiervoor sta je lang in de rij.  

Mijn voorbereiding is inmiddels volop in gang. In het najaar trainde ik regelmatig op de rollski’s en in de      

kerstperiode stond ik in de Ardennen al op de lange latten. De loipes zijn niet altijd optimaal geweest, maar 

goed, dan kan het straks alleen maar meevallen. Ik doe regelmatig looptrainingen van 60-90 minuten in       

heuvelachtig terrein en langlauftraining van 20 tot 55 kilometers. Ik heb er al enkele weken van 100 kilometer op 

zitten. Ik geniet van deze trainingen in de witte wereld: jezelf dwingen telkens weer wat verder te gaan, genieten 

van de prachtige natuur en de voldoening na een goede training. De komende maand wil ik mij meer met de 

waxkeuze gaan bezighouden. Dit hele waxverhaal is omgeven door geheimzinnigheid. Tijdens de wedstrijden van 

de grote mannen wordt hier het resultaat door bepaald.  

Vanochtend (04 februari, red.) na een nacht sneeuwval in de Ardennen wist ik niet hoe snel ik mij naar het  

sportcentrum Elsenborn moest begeven. Na een kop koffie met de lokale loipemeisters op weg voor een dikke 30 

kilometers. Ik was ontroerd hoe Herbert, een krasse zeventiger, zijn best had gedaan om voor ons een perfecte 

loipe op te sporen. Tijdens mijn tocht passeerde ik nog een groep Paracommando’s die mij vriendelijk            

begroetten. Toen ik terug kwam op het sportcentrum, stonden inmiddels zo’n 200 scholieren op de ski’s, die er 

waarschijnlijk snel voor zouden zorgen dat Herberts werk voor niets was geweest! Mooi om te zien dat deze   

kinderen zichtbaar genoten van het wintersportgevoel. Als beloning konden zij net als ik lekker gaan genieten 

van een Belgisch patatje. Zodra er voldoende sneeuw ligt, zijn er tijdens de schooldagen nauwelijks nog ski´s te 

huur in de wintersportcentra. De Belgische schoolsportorganisatie veroorzaakt dat door dagelijks met tientallen 

bussen vol met scholieren naar de Ardennen te komen voor een dagje langlaufen. Dat is toch goed geregeld in 

dit landje! 

Nog een maand en dan is het zover. 

Hopelijk halen wij met zijn allen de 

finish. De tijd is niet belangrijk,  

kwestie van door gaan. Je moet   

kunnen afzien, anders hoef je er niet 

aan te beginnen. Ik ben er van   

overtuigd dat dat bij ons team wel 

goed zit. Nog 4 weken volle bak   

trainen en dan gaan wij ganz lang 

laufen. We brengen nadien verslag 

uit van onze Vasaloppet! 
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NMK Schaatsen 2015 
Door: Paul Lindeboom 

Flevoland. Land van windmolens. Open vlakten. Het 

land waar de wind de boeren een lekker appeltje voor 

de dorst bezorgt, zeker zoals die in de maanden     

januari en februari tekeer gaat. 

 

Vandaag, vrijdag 5 februari, is het ook weer zo’n dag. 

’t Is harig an de diek. 

De stevige oostenwind zorgt voor woelig water op het 

Veluwemeer tussen Harderwijk en Elburg. De dijk zal 

de schuimkoppen wel tegenhouden, de wind heeft op 

het lager gelegen polderland vrij spel. 

Degenen die verwend zijn met omstandigheden van 

indoorhallen, klapschaatsen en snelle pakken hadden 

moeten hopen dat het NMK Schaatsen woensdag verreden zou worden. Vandaag zijn het de omstandigheden 

voor de kleppers, beukers en zwoegers. De beelden van Piet Kleine op de Olympische Spelen van 1976 van  

Innsbruck, waar hij 10km-goud veroverde op de noeste Noor Sten Stensen, komen met weemoed opzetten uit de 

databank van het geheugen. (Op de foto gecoacht door oud-collega, Lkol bd Leen Pfrommer, red.). 

Helaas, het sneeuwt vandaag niet….. 

 

Komend vanaf de dijk laten we de golfbaan van Dorhout Mees letterlijk links liggen. Geen 

golfer te zien, de golfclubs zijn in de kast opgeborgen. Vandaag is het de dag voor de    

mannen die de schaatsen tevoorschijn gehaald hebben. Ook letterlijk. Vele deelnemers waar 

vooraf een kort gesprek mee aangeknoopt wordt, blijken deze dag de eerste kilometers te 

gaan afleggen. Geen tijd. 

Dit fenomeen van tijdgebrek gaat niet op voor Klaas Holt en Henk Stuut (foto rechts). Deze 

FLO-ers zijn ingehuurd als voorschaatser, Klaas wijst de 40km deelnemers de weg, Henk 

neemt de korte afstanders voor zijn rekening. De mannen doen het met verve, de techniek 

ziet er verbluffend fraai uit. Zwierig. 

 

De wedstrijd plooit zich al direct in de eerste ronde van 2,5km. De 40km wedstrijd toont al 

snel drie pelotons. In het voorste peloton ook al direct een uitlooppoging.                       

Jonge-honden-gedrag, kansloos voor het podium zal later blijken. 

In het tweede peloton zit Anne Bouma tactisch sterk verscholen in de slipstream. Vorig jaar 

nog op het podium met een zilveren plak in cat. S, nu in zijn laatste jaar (35) door         

privé-omstandigheden nauwelijks getraind. De techniek, ooit in een 13-delige cursus op FlevOnice aangeleerd, zit 

er echter dusdanig ingesleten dat hij vandaag desondanks goed mee kan komen. 

 

In het derde peloton zit Ton Wessel. Hé, waar is maatje Jurjen Blokzijl? Ton sprak 

vooraf namelijk de intentie uit er gezamenlijk een gezellig dagje van te maken 

i.h.k.v. de onthechting van de Cdt-Manost-relatie. Vermoedelijk heeft Ton een 

herhaling van vorig jaar willen voorkomen, toen werd hij na het op sleeptouw  

nemen van Muuk Harmsen op de meet op Judasachtige wijze met een centimeter 

geklopt. Over centimeters gesproken: Ton heeft het zweet redelijk zichtbaar op 

het voorhoofd staan, er wordt zichtbaar hard gewerkt in de kopgroepen. 

 

De strijd in de 20km raakt in het door elkaar lopende strijdveld een beetje buiten 

beeld.  Wel is goed zichtbaar dat het vooral de oudjes zijn die over de meeste  

inhoud en techniek beschikken. Op deze afstand is liefst 80% veteraan, van de 69 

mannen zijn er slechts 15 jonger dan 36 jaar. Voor een topklassering moet je dan 

van goeden huize komen. Zoals winnaar Lkol Stet of Maj Pieter van de Peet, die 

net buiten de top-10 eindigt maar (mogelijk door zijn tennis- of golfachtergrond) 

zichtbaar krachtige slagen in huis heeft. 

Henk Stuut presteert ook niet onverdienstelijk met zijn 21e plek. 

 

Op de 40km is het net als op de 20km de leeftijd die van doorslaggevende aard 

is. De 41-jarige Tiedo Tinga, als triatleet en Fries niet vreemd dat hij ook         

regelmatig furore maakt op de wintertriathlon, troeft zijn net 20-jarige opponent    
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NMK Schaatsen 2015 (vervolg) 

Stefan Kos, die sowieso een prijs zal winnen voor het meenemen van het meeste publiek (101 Cisbat), in de  

laatste ronde stevig af met een demarrage waar je u tegen zegt. Vanwege de leeftijd zeg je ook u tegen Jan 

Paauwe, ook veteraan, hij wordt overall derde. Saillant detail is dat hij in de gesponsorde kleding van Mijnten 

rijdt, bij toeval een van de sponsoren van Fitforaction.nl. 

 

Over de leeftijd van de dames mag slechts gegist worden, maar de pittige meiden die deze omstandigheden  

trotseerden zouden allemaal een prijs verdienen. Dat gebeurde overigens niet, want de snelste hittepetits werken 

bij het Veteraneninstituut en deden puur voor de fun mee. Iets wat ze tijdens de wedstrijd overduidelijk         

uitstraalden. 

 

Al met al was dit NMK een fraai evenement, die de omstandigheden kregen die het verdient. De zon scheen   

vanaf het startsignaal dan ook overvloedig. Na afloop dan ook mooie woorden van Jan Maree, die dit evenement 

een waardige plek op de sportkalender vind innemen. De organiserende sportgroep uit Havelte, de medewerkers 

van FlevOnice en de deelnemers komt alle lof toe. Oh ja, Johan Bouman stond door omstandigheden weer aan 

zijn vertrouwde roer, logisch dat dit evenement in goede banen geleid werd. 

 

De uitslagen (en ook foto’s) kunnen op de website van de Sportcommissie worden bekeken. 

http://www.sportcommissie.nl/6-2-schaatsen-omk.html  

http://www.sportcommissie.nl/6-2-schaatsen-omk.html
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Interview Klaas Holt 
Door: Paul Lindeboom 

In het verslag van het NMK Schaatsen 2015 werd hij al genoemd: Klaas 

Holt. 

Uiteraard werd de gelegenheid te baat genomen hem een paar vragen 

te stellen… 

 

Hoe ben jij vroeger in het schaatsen verzeild geraakt? Schaatste je zelf 

ook wedstrijden? 

Als kind door mijn vader op 4-jarige leeftijd op het ijs gezet, hij 

schaatste zelf ook en wilde dat aan mij doorgeven, denk ik. Ben vanaf 

mijn 8ste jaar lid van een schaatsvereniging in Bedum ( Robben place). 

Al sinds de lagere school deed ik mee aan wedstrijden. Later NK       

junioren en weer later senioren wedstrijden lange baan en weer later 

marathons. 

 

Wat was je hoogste klassering op een Nederlands kampioenschap en 

weet je je tijden nog (per afstand)?  

Dit waren junioren wedstrijden…Nog voor de tijd van Ard en Keessie…

1500 meter 2.45…. deze tijden stellen nu niets meer voor. 

 

Je blijkt nog steeds actief te zijn bij de KNSB. Wat doe je momenteel en met welke frequentie? Doe je ook nog 

iets met skeeleren in de zomermaanden? 

Ik ben docent bij de KNSB, leidt trainers ( niveau 1,2,3,4) en juryleden op. Heb zitting in de toetsingscommissie 

en neem examens af. Ook geef ik af en toe een cursus voor aspirant skeeler trainers. 

 

Hoe ben je eigenlijk bij de KNSB terecht gekomen? Het lijkt voor de hand liggend dat ze kunnen putten uit     

trainers die een langdurige internationale carrière doorlopen hebben.  

Tijdens trainingen veel mensen en toppers ontmoet, heb o.a samen met Jillert Anema op cursus gezeten. En later 

gesolliciteerd bij de commissie voor opleidingen . 

 

Donderdag bij het NMK Schaatsen vertelde je ook over skivakanties. Hoe vaak doe je dat ook alweer per        

winterseizoen? Geef je daarin ook techniektrainingen? 

Skiën is één van mijn vrije tijd bestedingen. Meestal ga ik 3 x per winter op skivakantie. In het verleden, een 

paar jaar geleden, ging ik naar de Weissensee, waar ik schaats clinics voor de vakantiegangers van de ANWB 

gaf. Dit deed ik dan gedurende 4 aaneengesloten weken. In de ochtend schaatsles en  in de middag ski          

begeleiding, met wat technische aanwijzingen.  

 

Hoe vond je het om donderdag de 40km afstand te mogen wegstarten? Dat je 

drie ronden geschaatst hebt betekent waarschijnlijk dat je wekelijks ook nog je 

rondjes draait of doe je puur trainings-/coachwerk? 

Ik vond het prachtig om weer wat oud-collega’s te zien op FlevOnice. Ik 

schaats er met de vereniging uit Dronten, dan geef ik training.  

 

Ben je na je FLO nog in het bekende zwarte gat gevallen?  

Nee, gelukkig niet. Ik had en heb veel hobby’s, ik kom de vrije tijd goed door. 

Bovendien gaan we in het voorjaar, zomer en herfst ook af en toe op pad met 

de caravan. Ook wordt er door mijn vrouw en mij veel gewandeld en gefietst. 

Klaas Holt, hier naast onze Cdt 

Klaas in actie bij een van 

zijn grote passies... 
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Sneeuwkwaliteit 
Door: Daniel Lamain 

De weg van IVIDS naar Vasaloppet 

In de cursus IVIDS 2009 kwam ik voor het eerst in aanraking met de sport  

Langlaufen. Hiervoor kende ik het alleen maar van Eurosport! En heb in 2013 de 

opleiding tot Langlauf A/Rolski instructeur mogen volgen. Nu in 2015 ben ik  

Kwaliteits Adviseur (KA) Langlaufen voor de LO/Sportorganisatie geworden. 

In de opleiding ben ik in aanraking gekomen met de instr. van het bedrijf Vasa 

Sport. Deze heren geven de cursus namens de NSKIV. Deze hadden allemaal 

wilde verhalen over de Vasaloppet in Zweden. De zwaarste, langste, moeilijkste 

tocht … 

Gelijk begon het bij mij te broeien, hoe kan ik mij hiervoor aanmelden?  

 

Nu nog 3 weken te gaan is het bijna zover. We (Ed, Niek, Ronald, Marco, Bas en 

ik) gaan mee doen aan de Vasaloppet 2015. Iedereen traint op een andere     

locatie, en op een andere wijze. Het gaat ons allen ook niet om de tijd, maar om 

het uitlaufen van de 90km. 

Natuurlijk willen we rond de 8-9 uur uitkomen, maar zullen moeten afwachten op 

het belangrijkste wat we zelf niet in de hand hebben: het weer! 

 

Wat heb ik in de voorbereiding gedaan? 

Vanaf oktober heb ik een week of vier op het roeiapparaat gezeten, soms tot 1,5 

uur lang. Fitness? Nee niet echt, zag daar niet zoveel progressie liggen. Wel in 

het meters maken op de latten, ik wou zo snel mogelijk de sneeuw in. Dat bleef 

deze winter echter weer uit in Nederland. Dan maar meters maken op de rolski’s, 

ook al ver loopt de transfer van rolski naar langlauflat niet zo soepel als         

menigeen denkt. Het verschil tussen rolskiën op het asfalt en het gebruiken van 

de langlauflat in de sneeuw is enorm! Een voordeel van de rolski is dat je altijd 

afzet hebt, ook al heb jij je lichaamszwaartepunt boven het verkeerde been. Dit 

zal echter in de sneeuw onmogelijk zijn, je wordt gelijk bestraft met een back-slip. (Je wil wel afzetten, maar 

door een verkeerde techniek heb je geen afzet, waardoor je ski geen grip heeft en je dus naar achteren slipt.) 

Dus je traint niet de optimale beweging. Een groot nadeel van de rolski, is dat je de afzetfase niet geheel kunt 

afmaken. Dit komt namelijk doordat de rolski zo’n 90cm korter is aan de voorzijde van je voet. Waardoor de  

beweging veel korter wordt. Dit is dus niet dezelfde beweging die je wel kunt maken met de ski in de sneeuw. 

Daar kun je de punt van de ski  van achteren naar voren laten geleiden in de loipe, waardoor je meer uit je    

afzetfase kunt halen. 

 

Noordse week 

Ik heb 3 weken geleden mee gedaan aan de Noordse week van Vasa sport in Reit im Winkl, Duitsland. In deze 

week waren er verschillende trainingen, videoanalyses en wedstrijden waar ik allemaal aan heb mee gedaan. 

7,5km skating (klassiek afgelegd) 10km klassiek, 24km skating (klassiek afgelegd). Ik ben er achter gekomen 

dat ik met het dubbelstokken de meeste km’s ga maken, maar dat ik wel last van de onderrug kreeg.  

In de Noordse week heb ik met 3 wedstrijden meegedaan. Het deelnemersveld bestond elke wedstrijd uit zo’n 

100 deelnemers van 15 – 74 jaar oud. Jongens, meisjes, (top talent van NL) Dames en Heren wedstrijd en     

recreatief gericht. In de 10km wedstrijd klassieke stijl, heb ik mijn beste resultaat neer kunnen zetten: 

39.59min. En ben 4e in mijn klasse geworden. 

 

 

Dubbelstokken 

Een grote verandering in de afgelopen tijd is de techniek bij het klassiek           

dubbelstokken. Ik ben in 2013 opgeleid, en nu kreeg ik te horen dat ik een oude 

techniek liet zien. Zo zie ik nu ook als KA, dat het heel belangrijk is om contact te 

houden met de specialisten in de burgermaatschappij. Met die mensen ga ik ook 

een nieuwe langlauf-instructiemap maken, waarna ik deze aan elke sportgroep geef 

met daarin de laatste ontwikkelingen qua technieken en materialen van het      

langlaufen. Om zo de vakspecialisten binnen onze organisatie te informeren. Dit 

gaat, in de vorm van een bijscholing, deze zomer al plaats vinden voor alle            

A-instructeurs en oud Ski-Nordisch.  
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Sneeuwkwaliteit (vervolg) 

De Dubbelstok techniek is een techniek die vaak wordt gebruikt in wedstrijden, omdat men hiermee, vergeleken 

met ander langlauftechnieken, hoge snelheden kan bereiken. Er wordt tijdens de uitvoering van deze techniek 

meer gebruik gemaakt van arm- en buikspieren dan bij andere technieken, normaal gesproken gaat het vooral 

om de beenspieren. De armen worden gebruikt om actief af te zetten met de stokken waarbij de handen open en 

dicht gaan. Tijdens de afzet spelen bij deze techniek de buikspieren een grote rol. 

De oude techniek bestond uit het strekken van de arm bij de inzet van de armen, dit is nu veranderd in al      

gebogen armen. Zodat je gelijk de volle spanning van armen en romp in kunt zetten. 

 

Nu vlak voor de wedstrijd?  

De rug en triceps trainen, en vooral meters maken op de rolski’s! Voorbereiding houdt ook in: Startbewijzen,  

vervoer, de route, onderdak, en materiaal regelen. Afspraken maken over het eten en drinken, info. over de 

wedstrijd opzoeken o.a. het wedstrijdreglement. Natuurlijk zal er een uitgebreid verslag komen van onze       

ervaringen van dit geweldige evenement. (zie hieronder, red.) 

Vasaloppet, een groots evenement 
Door: Niek van Gils 

Zweden, het land waar je nog die ene zeldzame LP van ABBA kunt vinden die je mist in je platencollectie en waar 

je op iedere hoek van de straat een Volvo met 3 Hella verstralers ziet staan om ongelukken met in het wild    

loslopende elanden te voorkomen. Maar Zweden is ook het land waar één van de allergrootste                     

langlaufevenementen ter wereld wordt gehouden, de Vasaloppet. Negentig kilometer klassiek langlaufen. En met 

klassiek bedoel ik dan technieken als de diagonaalpas, dubbelstok (al dan niet met beenafzet) en de              

visgraattechniek. Je mag je op het parcours met al deze technieken verplaatsen zolang je maar niet gaat skaten 

(lees: de schaatspas).  

 

Aan het evenement doen 15800 deelnemers mee en is het voor de Zweden zoiets als wat wij met de              

Elfstedentocht hebben. Voor de toppers is er een tijd van 3.38.41 om in vast te bijten. Te winnen valt er, voor 

diegene die dit parcours-record uit 2012 weet te verbeteren, o.a. een nieuwe Volkswagen.  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 41,3 jaar. De jongste deelnemer is dit jaar 19 en de oudste is 89. 

De deelnemers komen uit 40 landen, waarvan er 120 uit Nederland komen en 6 daarvan zijn sportinstructeur bij 

de Landmacht. 

 

Samen met Ed Janssens, Ronald Dohmen, Marco Althuizen, Bas Wachtmeester en onze nieuwe Kwaliteits-

Adviseur Daniel Lamain vertrokken we op donderdag 06 maart om 22.00 uur voor een ritje van 1550 km.  
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Vasaloppet, een groots evenement (vervolg) 

Gelijk maar eens even de Brigade staf van de 11e Luchtmobiele brigade    

bedanken voor het uitlenen van hun 9 persoons combi met DKV pas, en   

burger medewerker Harrie Spiele om ons te voorzien van de nodige voeding 

als  dozen met mueslirepen e.d. De rit van 1550 km gaat door Nederland,   

Duitsland en via Denemarken naar Zweden.  

De laatste 500 km gaat helaas niet over de snelweg maar over normale 

doorgaande wegen. De volgende middag komen we, na in één ruk         

doorgereden te hebben, aan in Zweden. Hoofd van het BIMS Zweden, die 

voor Daniel als tussenpersoon fungeerde, had via de militaire lijn een       

onderkomen weten te regelen op een kazerne. 

Van rusten komt nog niet veel terecht want het waxen van de ski’s is een 

essentieel onderdeel van de voorbereiding. Dit kan beneden in onze    

waxkelder die we daar speciaal voor hebben ingericht. Laat in de avond 

warm eten en vroeg naar bed.  

 

De volgende ochtend rijden we eerst naar Evertsberg. Dit is één van de 

plaatsen die we morgen aandoen tijdens de tocht. Korte verplaatsingen met 

de bus zoals naar Evertsberg duren vanaf ons onderkomen gemiddeld 1 á 2 

uur. Hier gaan we onze latten uitproberen en eens kijken hoe de loipes erbij 

liggen. Het ziet er redelijk uit maar dat zal niet lang zo blijven! Na het      

uittesten rijden we verder richting de startlocatie in Sälen. Aangezien de race 

voor de 91e keer wordt georganiseerd, loopt alles hier van een leien dakje. 

De honderden vrijwilligers weten precies wat hun taak is. Na het ophalen van de startnummers lopen we verder 

door de hal. Alle bekende grote langlaufmerken staan hier hun materiaal te verkopen, laten demonstraties zien 

hoe je op de beste manier je afzet- en glijvlak van je ski’s moet waxen en natuurlijk de rest van de               

merchandising die bij een dergelijk evenement hoort. De rij tot aan de kassa is eindeloos.  

 

Al met al is de dag weer zo voorbij en we rijden via een speciaal aanbevolen weg terug naar de kazerne. Dit is 

een rustige weg die morgen tijdens het evenement nagenoeg niet gebruikt wordt. Alleen komen we er achter dat 

hij niet geheel ijsvrij is en we besluiten daarom om de volgende dag gewoon over de route van heden ochtend te 

rijden.  

 

Hoe dichter we bij het startschot komen hoe meer de spanning bij eenieder toeneemt, althans, wel bij mij in  

ieder geval. We weten n.a.v. weerberichten dat de te verwachten temperatuur morgen +6 graden zal worden 

waarbij er oude getransformeerde sneeuw ligt. Voor de kenners onder ons zal dat betekenen dat je iets in de 

vorm van rode klister onder het afzetvlak moet aanbrengen. Aan de voorbereiding kan het niet liggen, tot in de 

late uurtjes is eenieder alles aan het prepareren. Sta je niet in de waxkelder dan sta je wel boven je tas in te 

pakken of ergens anders een slap verhaal op te hangen. In mijn hoofd heb ik al zeker 100 x de start            

doorgenomen en al de te verwachten problemen die deze evt. met zich mee zal brengen. Uiteindelijk willen er nl. 

15800 mensen meteen na de start de 180 hoogtemeters maken om op het vlakke gedeelte uit te komen. Dat is 

natuurlijk de goden verzoeken om problemen.  

 

Om 04.00 uur gaat de wekker. Opstaan, eten, bus inpakken en Ronald is ziek. Wat een domper. Alle            

voorbereiding op de rolskies en in het krachthonk voor niets. Daar lig je dan in je bed. Maar het leven gaat ver-

der. Om 05.00 uur vertrekken we zodat we ruim voor de start van 08.00 uur aanwezig zullen zijn. Maar dat loopt 

anders. De rit die gisteren iets meer dan een uur duurde, kost ons nu 2 uur en een kwartier. Toegangswegen 

zitten vol en de eersten beginnen zich al om te kleden in de bus.  

Vanaf de parkeerplaats lopen we naar het startvak. Modder- en waterplassen zorgen er voor dat ik al in het  

startvak met natte sokken sta.  

 

De route in schema... 
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Wij staan in vak 10. Startnummers 

10.000 en hoger. We worden door 

de suppoosten helemaal naar     

achteren gedirigeerd in het overvolle 

startvak. Maar ons kent ons en al 

binnen een paar minuten staan we 

helemaal vooraan op de voorste rij 

van ons vak. Je kunt er maar beter 

een paar duizend achter je hebben 

staan tijdens de start. Die lopen dan 

in ieder geval jou niet meer in de 

weg.  

En dan is het zover, het startschot 

klinkt. Alles komt in beweging    

hoewel de snelheid in ons vak iets 

minder is dan in startvak 1. Doordat 

de kopgroep 4 sec voor tijd in     

beweging komt, kan de officiële 

starter het starthek niet omhoog 

krijgen. Alle wereldtoppers die voor 

de eerste plaats gaan, proberen zich een weg te zoeken langs een soort van strak gespannen startnet. Ze     

klimmen er over, gaan eronder door of zitten er in vast. Maar we zijn in beweging en na een paar 100 meter 

dubbelstokken komen we dan gelijk bij de eerste steile klim. In visgraatpas gaan duizenden en duizenden      

personen omhoog. Het ligt er bezaaid met kapotte langlauf stokken. Als luciferhoutjes doormidden gebroken 

dankzij valpartijen. Er wordt gepraat, gevloekt en mensen proberen voor te kruipen. Ondertussen is personeel 

van het merk Swix skistokken aan het uitdelen aan mensen die iets kapot hebben. De enige die ik nog zie staan 

is Daniel, voor de rest zie ik niemand van onze groep. Dit zal de aankomende 90 km ook zo blijven.  

 

Een Zweeds t.v. station pikt mij er tussen uit om een kort interview te houden. Zowel de presentator als de    

cameraman verplaatsen zich beide op langlaufski's. Hij wil weten waar ik vandaan kom en ik vertel dat ik hier 

met een aantal collega sportinstructeurs van de Landmacht ben. Dat vindt hij mooi en vraagt verder naar mijn 

voorbereiding. Ik vertel hem een x aantal km wat ik op de rolski's heb getraind. Hij moet lachen en zegt dat je 

op die manier toch niet traint voor de Vasaloppet! Ik moet ook lachen en zeg dat er in Nederland meer asfalt dan 

sneeuw ligt.  

Eenmaal boven is en blijft het druk. Iedereen wil in zijn eigen tempo verplaatsen en dat is lastig. Maar we zijn in 

beweging, ondanks dat het nog zeer traag gaat. Na 30 km zie ik Daniel ineens voor mij. Kennelijk zijn we elkaar 

gepasseerd maar hebben dat niet gezien. We blijven in beweging maar komen niet echt dichter bij elkaar. Ik  

verlies hem uit het oog.  

 

Na 5 km kom ik aan in Risberg. Ik kijk om me heen en probeer Daniel te zoeken. Later zal ik van hem horen dat 

hij hetzelfde deed. Maar we lopen elkaar mis. In Risberg kijk ik voor het eerst op mijn horloge en zie dat ik     

ongeveer 2 uur voor lig op de gestelde tijdslimiet. We passeren vandaag 7 dorpen voordat je bij de finish komt. 

Ieder dorp heeft een tijdslimiet. Ben je voor die limiet niet door het betreffende dorp dan wordt je uit de       

wedstrijd gehaald.  

Ik ga door naar Evertsberg, een afstand van 13 km. Verwacht onderweg geen joelende menigte met toeters en 

bellen. Dit is Zweden, hier gaat dat anders. Je ziet hier bijv. op een dergelijke afstand 1 groepje snowscooter 

rijders. Die zitten dan op een rendiervel of zijn met de kinderen een iglo aan het bouwen. Kijk, dat is Zweden. 

Die mensen gaan gewoon ijsvissen en halen wat stokken uit het bos om een vuurtje te stoken. In Nederland zou 

alles in de fik staan en de politie al gebeld zijn.  

 

Maar goed, door naar Evertsberg. Dit is precies 48 km na de start. Volgens Ed is dat het moment dat je in het 

dorp voor jezelf de beslissing kan gaan maken: ga ik door of stop ik er mee. En het klopt, het is een kantelpunt. 

Voel ik me goed of doet alles pijn? Op naar Oxberg, een trip van 14 km. Ineens komt Bas Wachtmeester voorbij, 

dubbelstokkend. In het spoor naast mij, en hij zegt niets. Vanuit de diagonaalpas ga ik achter hem aan en tik 

hem met mijn skistok op zijn kont. “Zo Bas, waar gaat dat heen?” Een wildvreemde vent kijkt boos om en begint 

in het Zweeds tegen me te praten. Hahaha, Daniel overkomt ergens onderweg hetzelfde en denkt Ed te zien. Hij 

probeert schreeuwend een afstand van ongeveer 30 meter te overbruggen waarbij de deelnemers uit alle sporen 

omkijken behalve Ed.  
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Zolang ik al bezig ben is het nagenoeg stil om me heen. Het valt op dat er onderweg nauwelijks wordt gepraat. 

Iedereen is erg op zichzelf en met zijn eigen ding bezig. Langlaufen is ook eigenlijk niet de sport om ontspannen 

naast elkaar een gesprek te voeren.  

 

De omstandigheden worden met de minuut slechter. Klimmen,    

afdalen of vlak, het is +6 graden en de sneeuw smelt in rap tempo. 

Van strakke loipes is niets over en het blijft behelpen. Via Oxberg 

kom ik aan in Hökberg. Al 71 km achter de rug. 

En in ieder plaatsje vindt hetzelfde tafereel plaats. Langs de lijn 

staan alle vrijwilligers met koek en zopie klaar. Op een gegeven   

moment krijg je er handigheid in en zoek je de bekers op kleur uit 

aangezien ieder dorp het op dezelfde manier doet. Geel is bijv.  

bouillon, blauw is warme sportdrank, wit is warm water. Ik laat het 

afzetvlak onder mijn ski voor de 2e keer vandaag behandelen. Op 

deze plek staat gewoon een complete onderhoudsploeg van Swix. 

Links de ski’s inleveren aan het loket en na ongeveer 2 minuten krijg je ze aan de rechter kant terug. Naast mij 

heeft een vent een complete binding van zijn ski stukgelopen. Er worden een paar bakken open getrokken en zie 

nog net net dat ze de oude er aan het af schroeven zijn. En dat allemaal gratis!  

 

Het is nog 19 km naar de finish en bereken dat ik met een gemiddelde van 6 km per uur net binnen de 10 uur ga 

blijven. Terwijl ik van plan was om vandaag ergens even ontspannen zonder de ski’s te gaan zitten is het er nog 

niet van gekomen. En dat gaat me ook niet meer lukken aangezien ik mezelf heb wijsgemaakt dat ik binnen 10 

uur moet binnen komen.  

Ondertussen kan de familie thuis ons in de gaten houden wat we aan het doen zijn. Middels het invullen van een 

startnummer op de startpagina van de Vasaloppet krijg je thuis op de laptop te zien wat de tussentijden zijn 

wanneer je een dorp bent gepasseerd. Mijn vader berekent dat ik ergens tussen 17.45 en 18.00 uur over de   

finish zal komen. Dit kunnen ze dan rechtstreeks via de live streaming volgen.  

 

Ik kom aan in Eldris, nog 9 km. Dit moet me gaan lukken want die afstand heb ik vandaag al 9 keer eerder    

gelopen. Ik vraag me af waar de rest is. Ik denk dat Ed en Daniel voor me zitten en Marco met Bas achter mij. 

Maar dat is een gok. Ik heb alleen Daniel op 30 km gezien. Maar ergens in Eldris moeten Marco en ik elkaar net 

hebben gemist. Thuis kunnen ze zien dat Marco daar eerder weggaat. De laatste 9 km gaan goed en lekker    

ontspannen. Ik ga niet versnellen o.i.d. want voor mijn gevoel heb ik er niets aan om 5 minuten eerder binnen te 

komen. Ik ben blessurevrij en heb gelukkig nergens last van.  

In Mora kom ik binnen mijn gestelde tijd van 10 uur over de finish, en dat is dan natuurlijk een mooi moment. 

Negentig km aan 1 stuk langlaufen is niet niks en ik vind het een knappe prestatie van mijzelf. De Noor Petter 

Eliassen, die dit jaar in een tijd van 4.01.48 won, zal dan waarschijnlijk al door zijn masseur onder handen zijn 

genomen en op weg zijn naar het volgende evenement.  

De eerste die ik tegen kom is Marco. We zien elkaar bij het kleedpunt waar onze tassen naartoe zijn gebracht. 

We zitten daar buiten op het veld de dag door te nemen en zien dat Daniel net vanuit de douche onze kant op 

komt lopen. Nog geen 10 minuten later zien we Bas uit een bus stappen en onze kant op lopen. Alleen Ed is er 

nog niet. Achteraf zal blijken dat we allemaal binnen zo’n 35 minuten van elkaar over de finishlijn zijn binnen 

gekomen. Dat verzin je toch niet!  

 

We hebben van te voren afgesproken dat eenieder zelfstandig met de pendeldienst van de organisatie terugrijdt 

naar de start waar onze bus staat. Pas daar zullen we elkaar terug zien. Daar waar wij nog even 3 tientjes de 

man moeten betalen voor de busrit, heeft Ed zijn sketch, zigeunerkind met traan in de ooghoek, opgevoerd. Hij 

mag gratis mee met de bus. Alleen weten we dit dan nog niet van elkaar. Maar we zien elkaar na 90 km busreis 

weer terug bij de start. Dan moeten we nog 1,5 uur terug naar de 

kazerne. Daar aangekomen is het 22.30 uur. We hebben nog niet 

warm gegeten!!! Spaghetti van de vorige avond in de magnetron, 

biertje erbij, tas inpakken en naar bed. De volgende ochtend gaat 

het wekkertje om 07.00 uur en om 08.00 uur zitten we in het busje 

voor 1550 km terug naar Nederland. Achteraf gezien niet de meest 

briljante tijdsbalk, maar ja. We zijn ergens voor gekomen, hebben 

ons ding gedaan en kunnen er nu over mee praten. Wat een groots 

evenement. Voor meer details over langlaufen kunt u o.a. terecht 

bij onze nieuwe Kwaliteit Adviseur langlaufen: Daniel Lamain. 
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