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Een ander voor een deel van de buitenwereld goed zichtbare  

activiteit was het georganiseerde bezoek van in totaal 200 scho-

len met als thema Praten met Soldaten. Dit zou op 22 april gaan 

gebeuren. Hierbij had Opleidings- en Trainingscentrum Manoeu-

vre – waar de School Verbindingsdienst onder valt – een drietal 

scholen in Amersfoort toebedeeld gekregen. 

Twee van die scholen zouden bezocht gaan worden door de 

Manoeuvreschool en één school zou bezoek krijgen vanuit de 

SVBDD. Het oorspronkelijke plan was dat militairen op de scho-

len een voorlichtend-persoonlijk verhaal zouden vertellen onder-

steund met de uitleg over de PGU (Persoon Gebonden Uitrus-

ting) van een militair.

Met oog op de voorbereidingen voor 22 april reden majoor Rob 

Holtschlag en de schrijver van dit artikel op 25 februari naar het 

Prisma College in Amersfoort, waar wij een afspraak hadden met 

de adjunct-directeur. In een voorafgaand telefoongesprek had 

deze al aangegeven dat een hele militaire dag zijn voorkeur had 

in plaats van een ongeveer anderhalf uur durend programma op 

de school. Tijdens dat gesprek bleek waarom; om u een indruk te 

geven volgt hier een korte omschrijving van het Prisma College, 

ik citeer: het Prisma College biedt BBL / KBL / en GL opleidingen 

aan: Basis Beroepsgerichte Leerweg, Kader Beroepsgerichte 

Leerweg en Gemengde Leerweg. U ziet: ook daar zijn ze dol op 

afkortingen.

Tijdens het gesprek met de adjunct-directeur, bleken twee din-

gen: dat de twee hoogste klassen van de school in week 17 

(21 t/m 25 april) een stageweek zouden hebben en dat de twee 

laagste klassen traditiegetrouw in diezelfde week een alternatieve 

invulling zouden krijgen: “Als de KL (Koninklijke Landmacht) daar 

een dag van zou vullen zou het Prisma College daar zeker mee 

geholpen zijn.” Op dit punt hadden we al moeten voelen dat we 

een hellend vlak betraden, hierover volgt later meer.

In het informatieve gesprek kregen we antwoord op onze vra-

gen over het verzekeringstechnische aspect, over de tijd die we  

beschikbaar hadden, over het aantal deelnemers en ook wat 

eventueel absoluut niet wenselijk zou zijn kwam aan de orde. 

botsen de
belevings- 
werelden

Zo langzamerhand zal het wel bekend zijn dat de Land-

macht jarig is. Een projectteam onder leiding van kolo-

nel Rob Toma is in 2012 gestart met de voorbereidingen 

voor deze bijzondere gelegenheid. Met het oog op de 

bezuinigingen wilde CLAS budgettair gezien op haar tel-

len passen, maar anderzijds mocht deze gebeurtenis niet  

ongemerkt voorbij gaan. Op 9 januari 2014 was de offi-

ciële start van 200 jaar Koninklijke Landmacht, met een 

vaandelgroet aan koning Willem Alexander, op het Plein  

1814 in Den Haag.

Aooi Bert Oost, School Verbindingsdienst, 
Instructiegroep Beroeps Praktijkvorming 
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prisma college op bezoek 
bij de verbindingsdienst:



Vooral veel ‘doe dingen’ en samenwer-

ken was de boodschap. Nog geen hel-

lend-vlak-gevoel.

Terug op de kazerne maakten we een 

conceptplan voor een invulling voor de 

dag van het bezoek, en het Prisma Col-

lege ging daarmee akkoord. Nu konden 

de diverse aanvragen gedaan worden als 

toestemming om op de kazerne te komen 

(eerder telefonisch contact had al uitge-

wezen dat dit geen probleem zou zijn), 

de aanvraag van lokaliteiten, voeding, 

vervoer, personele steun, geneeskundige 

ondersteuning, steun vanuit de organisa-

tie Lichamelijke Oefening en Sport (LO/S), 

en nog meer.

Vanuit de school ging het allemaal wat 

langzamer: zo had ik ook na geruime 

tijd geen ingevulde Verklaring van Vrijwa-

ring (nodig om Defensie op voorhand in 

te dekken tegen financiële claims) en de 

namenlijst van de leerlingen in mijn bezit. 

Beide waren echt noodzakelijk, en daar-

om maakten we een afspraak voor een 

tweede bezoek, op 8 april. Een uitermate 

kort maar succesvol bezoek: binnen een 

kwartier had ik het door de directeur zelf 

ondertekende vrijwaringsbewijs en de 

namenlijsten van de zeven deelnemende 

klassen in mijn bezit. 

Het aantal deelnemende leerlingen was 

inmiddels gegroeid tot 128, en ook het 

aantal begeleiders was gegroeid: er zou-

den 15 begeleiders meegaan. Al met al 

hadden we ruim op tijd alle voorbereidin-

gen getroffen en alle seinen stonden op 

groen, dat wil zeggen dat we er helemaal 

klaar voor waren om de leerlingen te 

ontvangen, althans dat dachten we. Op 

22 april deed zich al even na 07.00 uur 

de eerste strubbeling voor: een van de 

vier militaire begeleiders had mij de dag 

voorafgaande (dat was Tweede Paasdag) 

met een sms’je laten weten last te heb-

ben van een oorontsteking en zodoende 

meldde hij zich af. Gelukkig was majoor 

Holtschlag bereid en in de gelegenheid 

om die groep een dag lang op sleeptouw 

te nemen.

Geheel volgens afspraak maakte ik te-

gen 08.45 uur kennis met de contact-

persoon (POC) van het Prisma College, 

bij de poort van de Bernhardkazerne. Tot 

mijn verrassing informeerde deze mij 

“Het aantal deelnemende 
leerlingen was inmiddels 
gegroeid tot 128...”
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dat hij niet op de kazerne er bij zou blijven. Even later kwam de 

eerste groep leerlingen aangefietst, voor de veiligheid fietsten ze 

per klas van school naar de Bernhardkazerne. Toen alle groepen 

aanwezig waren – de POC had dat voor ons in de gaten gehou-

den – konden we de kazerne op, gelukkig gebeurde dat via de 

slagboom en niet via het tourniquet. De fietsen werden op het 

Veteranenplein gestald. Ik ben toen begonnen met aan de hand 

van het credo van de KL ‘wij gaan door waar anderen stoppen’ 

wat uitleg te geven over de mogelijke gevolgen daarvan, bijvoor-

beeld dat het dodelijke slachtoffers op kan leveren en hoe wij met 

herdenkingen omgaan. Het bleek echter zeer moeilijk om een 

ieder bij de les te krijgen.

Vanaf het Veteranenplein gingen we te voet het terrein op, de 

eerste halte was bij gebouw AC11, het gebouw waar de System 

Applicatie Trainers Simulatoren, wellicht beter bekend onder de 

oude naam C2SC en de School voor de Verbindingsdienst ge-

huisvest zijn. Deze afstand, echt niet meer als 700 meter, was 

voor enkele bezoeker al een redelijke fysieke uitdaging en voor 

uiteindelijk een ieder een zitplaats had lagen we al achter op ons 

strakke, want militaire schema. 

Het stil krijgen van de meute was een nog veel groter probleem 

en dat is eigenlijk de hele dag zo gebleven. De goeden niet te na 

gesproken was het gehalte ontspoorde jeugd – ik gebruik nu een 

vriendelijke term – tamelijk groot. 

Lkol Fred Sijnhorst, commandant van de SVBDD, ging in zijn wel-

komstwoord in op de verjaardag van de Koninklijke Landmacht 

en de hypothetische vraag of we met 200 jaar nu oud of jong 

waren. Na het welkom werden de vier militaire begeleiders kort 

voorgesteld en nadat deze aan een groep waren gekoppeld ver-

lieten de vier groepen achter elkaar het auditorium. De rest van 

de dag was het de bedoeling dat ze carrouselvorm een vijftal 
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“De goeden niet 
te na gesproken 
was het gehalte 
ontspoorde jeugd 
– ik gebruik nu een 
vriendelijke term – 
tamelijk groot.”



activiteiten zouden doorlopen, die elk on-

geveer 45 minuten zouden duren.  

In willekeurige volgorde waren dat:

1. Een rondrit achter in een YAP (4-tonner 

met personeelsmodule) over het oefen-

terrein de Vlasakkers. Omdat het prachtig 

weer was werd het redelijk stof happen, 

maar de meeste leerlingen hebben daar 

van genoten. Alleen de burgerchauffeurs 

moesten wat geduld hebben, want het 

valt niet mee om wat veiligheidsinstructies 

mee te delen aan een groep die het ken-

nelijk niet gewend is om te luisteren als er 

iemand praat.

2. Een Static Show met uitleg over verbin-

dingsvoertuigen en verbindingsmiddelen, 

opgebouwd door de collega’s van het 

peloton Voortgezette Vaktechnische Op-

leidingen. Ook hier waren best weer wat 

geïnteresseerden maar helaas ook een 

aantal, laat ik ze galbakken noemen.

3. Delen van de hindernisbaan o.l.v. twee 

LO/S instructeurs die bij de introductie al 

waarschuwden dat het niet alleen om het 

fysieke aspect zou gaan maar ook om het 

mentale aspect. Veel leerlingen zijn zich-

zelf tegengekomen op een stukje touw-

baan of bij wat hindernissen. Ik wil hierbij 

mijn respect uitspreken voor de sportin-

structeurs voor hun tomeloze enthousi-

asme en schijnbaar eindeloze geduld. Dit 

was echt een doelgroep die ze niet ge-

wend waren. Van samenwerken had-
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den veel leerlingen nog nooit gehoord en moe worden was voor 

velen een aparte ervaring. 

Gelukkig waren er ook leerlingen die er wel lol in hadden, maar 

ik heb heel wat extreme gedragingen gezien die ik in mijn hele 

carrière (en dat is toch al ruim 30 jaar) nog niet tegengekomen 

was. In die zin hebben ook wij wel wat geleerd.

4. Aansluitend moest er een spinnenwebloop met opdrachten 

afgewerkt worden en geheel volgens de wens van het Prisma 

College moest men hier samenwerken om de opdrachten tot 

een goed einde te kunnen brengen; als ik u meld dat niet alle 

opdrachten gehaald zijn zal dit genoeg zeggen.

5. Tot slot was er een programma in het auditorium. Dit was zo 

ongeveer het programma dat de CLAS als richtlijn mee gegeven 

had als programma bij een bezoek aan de scholen. 

Wij hadden dat extra aangekleed met een uitstalling van diverse 

soorten oude en hedendaagse PGU. 

Tegen onze verwachting in was de aandacht van de leerlingen 

hier goed bij, al heb ik van diverse kanten begrepen dat men 

erg nieuwsgierig was hoeveel mensen we tijdens uitzendingen 

doodgeschoten hadden. Gezien de hedendaagse game spelle-

tjes kan ik ze dat eigenlijk niet kwalijk nemen. Na het doorlopen 

van drie van de vijf punten van de carrousel was het tijd voor 

de lunch. In de voorbereiding hadden we gedacht dat het leuk 

zou zijn om die te nuttigen in het bivak van de Beroeps Praktijk  

Vorming waarbij elke twee leerlingen een doosje gevechts- 

rantsoen zouden krijgen. Er zou ook gelegenheid zijn om warme 

gevechtsrantsoenen (zowel uit blik als uit zak) te proeven. 

Het lopen naar en van het bivak was al een probleem want tsja,  

al weer twee keer vijfhonderd meter lopen, de vraag kwam of  

we in het leger geen auto’s hadden. Toch is er tijdens het lunch-

moment een record gebroken. 

Ik heb nog nooit een keurig opgeruimd bivak binnen tien minu-

ten zien veranderen in een enorme bende, het opruimen duurde 

aanmerkelijk langer. Uiteindelijk waren het de leerkrachten en wat 

goedwillende leerlingen die de troep opgeruimd hebben, maar 

toen lagen we al ver achter op ons schema.

Het zal de lezer dus niet verbazen dat de geplande afsluiting in 

het auditorium uiteindelijk niet erg veel tijd in beslag genomen 

heeft. Toen de laatste kinderen uiteindelijk richting het Veteranen-

plein geslenterd waren konden wij ze opgelucht uitzwaaien. 

Misschien maakt de toonzetting van dit verhaal een wat negatie-

ve indruk. Toch denk ik dat veel leerlingen een leuke dag hebben 

gehad. Het is jammer dat de slecht willende minderheid dat ne-

gatieve stempel op deze dag wist te drukken.


