
In september 1977 start Leo in plaats van de dienstplicht met een KVV contract (4 jr), maar al na 4 

maanden gaat hij naar de KMS waar hij begin 1978 start, toen nog 27 mndn (Weert en Harderwijk) 

om onderofficier  bij de infanterie te worden. In augustus 1980 wordt hij sgt met een  plaatsing bij 11 

Painfbat Garde Grenadiers in Arnhem. 

In de loop van 1981meldt hij zich vrijwilliger aan voor UNIFIL met plaatsing bij 44 Painfbat Assen om 

op te werken voor uitzending naar Libanon (Dutchbat). Van oktober 81 tot mei 82 uitzending Libanon 

bij C-Cie  als OPC (eigen ehd van 58 man).  

Van mei 82 tot februari 83 gaat hij terug naar 11 Painfbat GG in Arnhem A-cie. Leo heeft Interesse in 

een plaatsing bij het KCT, gevolgd door de keuring. Februari 83 start de vooropleiding  gevolgd door  

de ECO en baretuitreiking in juli 1983. 

Van augustus 83 tot december 87 achtereenvolgens Instructeur Pantserstorm/Gevcursus, plgcdt 104 

wrnverkcie en instructeur ECO. 

In januari 88 gaat zijn grote wens in vervulling, opleiding tot Para-instructeur en plaatsing als 

instructeur bij Para-Instrgp (PIG). in augustus 1988 gaat Leo als eerste naar de HALO/HAHO opleiding 

in Aalborg Denemarken (DK SOF Jeagerkorpset) wat de basis is voor het zuurstofspringen bij het KCT, 

en de aanzet tot het schrijven van de eerste concepten voor het Korps. 

1992 opleiding 6 maanden HOOS/HOOV en bevordering tot SergeantMajoor. 

na de opleiding was een plaatsing voorzien als CSM in Seedorf bij 42 Painfbat, maar na de Golfoorlog 

1 was SF zo speciaal geworden dat ook NLD besloot om het KCT uit te breiden en de 108 Cotrcie op 

te richten (C: Ad Derksen), dus Leo bleef toch bij het KCT om deel uit te gaan maken van 108 Cotrcie. 

1992-1993: Voordat hij als OPC startte bij 108 is Leo nog even PC Pantserstorm/Gevcursus. 

1993-1996: OPC 1e pel 108 Cotrcie met 2 missies: 

Februari - Juli 94: Uitzending Bosnië Srebrenica Dutchbat 1 (UNPROFOR) als KCT Verkenningspeloton 

voor Dutchbat. 

December 95 – Mei 96: Uitzending Bosnië IFOR-1 (Dayton Accord) vrijmaken van de Zone Of  

Separation, overeengekomen in de “Accords”. 

1996-2001: cursusleider parapeloton(voorheen PIG) en vanaf November 97 plaatsvervanger Parapel 

en bevordering tot Adjudant. 

2001- Jan 2002: KMA Officiersopleiding en aansluitend bevordering tot Tlnt 

NB: De aanname en advies commissie  had bepaald dat Leo na de opleiding Plv CC zou worden bij 

luchtmobiel, maar eenmaal zittende op de KMA en een goed gesprek met C-KCT (Kol Otto v Wiggen) 

kwam Leo toch maar weer terug bij het KCT (2e keer plannen zelf aangepast). 

Jan 2002-2004: ploegcommandant en aansluitend PC 105 Cotrcie (HAHO ploegen) en in deze periode 

3 missies: 

Mrt - Juli ’02: uitzending Macedonië Task Force Fox als Field Liaison Team 

Mei - Juli ’03: uitzending Afghanistan ISAF (bevordering tot Elnt)  

Mrt - Juli 04:uitzending Irak als C SF-det bij SFIR 3 (BLJ): tijdelijk kapitein. 

Aug 04 - Dec 05: C-VCO (Plv C Commandopleidingen) 

Jan 06 - Jan 09: Hfd S-3 ISTC in Pfullendorf (bevorderd tot Kapitein).  

Mrt 09 - Nov 11: 1e C-DPS (parapel werd formeel DPS) 

Nov 11 - Juli 16: C-SSVcie voor bijna 5 jaar en bevordering tot Majoor, ook tijdens deze periode Leo’s 

laatste missie: 

Dec 14 – Juli 15: uitzending naar Mali als SOPLE in Bamako voor MINUSMA ten tijde van rotatie 103 

en een deel van de MARSOF rotatie. 

Juli 16 – juli 18: Laatste functie: STOFF Infra KCT (KS KCT) 2 jaar als nadiener, “want hij was nog lang 



niet klaar”. En nog steeds niet want Leo blijft voor het Korps werken als burger voor 20 uur. 

Leo’s Militaire Loopbaan: 40 jaar en 9 maanden, waarvan 35,5 jr bij KCT:  

nu nog heel bijzonder, straks de norm (nieuwe DienstEindeRegeling). 

Leo heeft in totaal 11 Korpscommandanten meegemaakt en ik mag als laatste van deze hem zijn 

ontslagbeschikking en CLAS-speld uitreiken en zijn vrouw Angela bedanken met een mooie bos 

bloemen. 


