
 

 

Introductie Periode BIVAK 80-5 ARO/ADOO 

 

De eerste dag is ronduit vervelend te noemen. Rijen mensen verdringen zich aan tafeltjes om geregi-

streerd te worden. Je persoonlijkheid zinkt weg in de massa. De identiteit verdwijnt geheel als je enige 

uren later in je militaire pakkie staat. Een ieder wordt gelijkgeschakeld. Je laat je leiden als een kuddedier 

en je gaat een volledig onbekende ervaring tegemoet. In een vrachtwagen geladen word je naar een ten-

tenkamp gedeporteerd. Daar wordt de kudde verdeeld over twee tenten.  

 

En daar lig je dan, in een totaal groene omgeving. Wat staat ons nu te wachten? De eerste dag die begon 

in Vught eindigt met het staan in de Maas om 'onze "kissies" te dopen. "Om de schoenen soepel te ma-

ken", volgens de Kapitein. Een uitspraak die onder luide protesten ernstig betwijfeld werd. Zo gingen wij 

als individu de Maas in om er even later als groep uit te komen. Lachend en kankerend terug naar het 

kamp om droge schoenen aan te trekken. Dit was pas de eerste "kwelling".  

 

De volgende ochtend begint de dag op de voor ons onvoorstelbare tijd van 6.00 uur. Met een appél! In 

sporttenue! Kortom met een gezamenlijk ochtendgymnastiek (je) dat ons de ijzige kou doet vergeten. Het 

ontbijt is dan niet ver meer. Van de frisse buitenlucht en klamme ochtendmist krijg je wel honger. Uitge-

hongerd storten we ons op het ontbijt. Zelfs diegenen onder ons die gewend zijn het ontbijt over te 

slaan, doen zich nu tegoed aan vele boterhammen met diverse soorten beleg Het programma van de dag 

kan nu beginnen. Tot grote verrassing van velen onder ons terug naar de schoolbanken voor lessen in 

kaartlezen, bedrijfsvorming, krijgstucht, etc. Huishoudelijke activiteiten zoals schoenen poetsen, omkle-

den, schoonmaken. Natuurlijk ontkomen we niet aan de exercitie die van het begin af aan op het dage-

lijks programma staat. Het is moeilijk om stram in de houding te blijven staan als je blauw ligt van het 

lachen. Je vindt het zo overdreven dat je moeilijk serieus kunt blijven. Maar toch probeer je het. 

 

Ook met het lopen van marsen maken we kennis, Onze voeten vooral! De nog stugge "legerkissies" laten 

zich niet onbetuigd en na onze eerste mars ligt de halve lichting plat op bed. Gezwollen voeten, stukge-

lopen blaren geven de ernst van de situatie weer. Voetverzorging staat meteen hoog in het vaandel ge-

schreven. De geneeskundige dienst heeft dan ook de handen vol (met voeten).  

 

Het weekend dat in de bivakperiode valt brengen we met z'n allen door. Op zaterdag kunnen we ons 

douchen en daarmee verdwijnt het vuil van de afgelopen dagen. Een buitenhelm als wasbak is en blijft 

een bizarre oplossing. Op echte borden krijgen we een riante maaltijd in de onderofficiers mess. Na deze 

uitgebreide maaltijd, blijft onze broek zelfs zonder koppel op de plaats rusten. 's Avonds een meters hoog 

kampvuur waar braadworsten via de barbecue een weg vinden naar vele hongerige magen. Enkele flesjes 

bier doen de feestvreugde alleen maar verhogen. De stemming zit er goed in en de ervaringen van de 

afgelopen week deel je met elkaar.  

 

De zondag wordt een sportdag. Diverse onderdelen zoals kogelstoten, granaatwerpen, voetballen en 

touwtrekken worden in wedstrijdverband beoefend. Door het kader wordt op een competitie aange-

stuurd en er ontstaat een grote rivaliteit tussen de twee klassen. Dat merk je meteen in het leger. Alles is 

prestatiegericht. Het met succes uitvoeren van een opdracht. 

 

Voor we naar de kazerne verhuizen moet een sterloop van 7 opdrachten uitmaken of onze conditie en 

werken in groepsverband vooruit is gegaan. Fraaie prijzen, ook voor de verliezende ploeg, worden in het 

vooruitzicht gesteld. Motivatie, rivaliteit, competitie en enthousiasme is meteen aanwezig. De ploegen 

geven elkaar (meer dan?) voldoende concurrentie en voldoen ruimschoots aan de opdrachten binnen de 

gestelde 20 minuten. Maar ook hier maar één winnaar, een verliezer en één middenmoot. Zoals een breed 



grijnzende Kapitein Kleine het deskundig formuleerde, heeft de langzaamste en dus slechtste ploeg verlo-

ren door een compleet gebrek aan moed, wilskracht, trouw en doorzettingsvermogen.  

 

De prijs in de vorm van rauwkost zoals aardappelen, snijbonen, ham, kaas en uien schoot de verliezende 

ploeg niet in het verkeerde keelgat. De tranen van ontroering schoten in de ogen, vooral toen de uien 

rauw opgegeten moesten worden, De winnende ploeg werd gewezen op hun a-sociaal zijn, doordat de 

andere ploegen geen enkele kans gegeven werd. De 1e prijs, een slagroomtaart, werd namens Kap Kleine 

aan het kader geschonken. Tenslotte had dit team niet kunnen winnen als het kader niet de afgelopen 

weken zoveel zorg en tijd aan hun conditie had besteed!  

 

Na twee weken in een bivak wordt het tentenkamp opgebroken en gaan 

we naar de kazerne toe. Daar worden ons kamers toegewezen en worden 

de klassen verdeeld. Groepen worden gesplitst. De kameraden waar je de 

afgelopen week mee bent opgetrokken komen op andere kamers te liggen.  

 

Een teleurstelling voor je als je dacht met een groep op één kamer te ko-

men. Integratie van het geheel heet dat met een mooi woord. Als individu 

zijn we hier gekomen, maar het is ons nu wel duidelijk dat we in een 

groep moeten kunnen functioneren. Het bivak heeft ons dat wel bijge-

bracht en als introductie voor ons met het leger erg goed. Maar het kon 

beter want in het leger is het nooit goed… 

 


