
OPERATIE
UIT DE VEREN

TIJDSTIP LOCATIE DUUR

07:00 UUR SLAAPKAMER 15:00 MIN

’s Avonds een vent, ’s ochtends een vent. ’s Avonds een hele 
mevrouw, ’s ochtends een hele mevrouw. Een beetje in bed blijven 
liggen en de binnenkant van je oogleden bestuderen, doe je maar 
in je eigen tijd. De tijd van het ‘op je rug staan’ is voorbij. Vanaf 
zeven uur staat alles in het teken van de algehele mobilisatie.



CHECKLIST BENODIGDHEDEN

TROMMEL
WEKKER 
SCHEEPSTOETER 
MEGAFOON 
SCHELLE FLUIT
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NAAM BEVELHEBBER

16

BRIEFING OPERATIE
UIT DE VEREN
De missie is geslaagd 
wanneer je rekruten 
opstaan op het tijdstip 
dat jij wenselijk acht, 
en mochten ze eerder 
uit bed springen, 
ze je lekker laten 
doorslapen.
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NOTITIES



VOOR GEVORDERDEN
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Alle sufkoppen uit 
de koeskoepee!

Alle meurvogels 
uit de 
bivaknesten!

VOORBEREIDING

START DE OPERATIE
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Leg uit waarom je wilt dat de rekruut op het tijdstip opstaat dat jij wilt. Waar-
schijnlijk heeft dat iets te maken met de rekruten naar school brengen, op tijd 
op je werk moeten zijn, op tijd je eerste kop koffie in alle rust kunnen drinken. 
Wat het ook is, zorg dat je duidelijk en helder bent, zodat zelfs een rekruut het 
kan begrijpen.

Zet een wekker naast het bed van de 
rekruut. Plak met gekleurd plakband 
af waar de grote wijzer en de kleine 
wijzer moeten staan voordat ze je wak-
ker mogen maken. In het geval van een 
uitslapertje: maak het minstens tien 
minuten voor de mobilisatietijd wakker 
en vertel dat het nog tien minuten mag 
doorslapen, maar dat het dan echt uit 
bed moet komen. Wees na tien minu-
ten onverbiddelijk. Hoe strenger je dit 
handhaaft, des te makkelijker jij het 
jezelf maakt. 

Meestal hoef je maar drie dagen achter 
elkaar consequent te zijn en is het 
daarna geregeld. Belangrijk is dat je 

iedere ochtend eenzelfde ritueel door-
loopt. Dus tien minuten van tevoren 
wekken, dan na tien minuten echt 
eruit halen, douchen - als je wilt dat ze 
dat ’s ochtends doen -, tanden poetsen 
(zie operatie 3), kleren aantrekken 
(zie operatie 4), ontbijten en gáán (zie 
operatie 5). Zeker voor een luie tam-
patter is het fijn als hij iedere ochtend 
eenzelfde patroon kan doorlopen, zodat 
dat een gewoonte wordt.

Het leuke van gewoonten is: het kost 
jou als ouder geen moeite meer om 
ervoor te zorgen dat de rekruut op tijd 
opstaat. Scheelt een hoop slap gedoe op 
de vroege ochtend.

NOTITIES

Er zou een betere manier moeten zijn 
dan een dag te beginnen met wakker 
worden. Maar die is er niet.



LASTIGE REKRUTEN

DE DESKUNDIGE
Slaaponderzoeker Dr. Peter Meerlo van het Centrum voor Gedrag en 
Neurowetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Gedrag straffen werkt niet altijd goed. Een rekruut leert er geen gedrag door af,  
hij leert dat hij moet voorkomen dat hij wordt gepakt. Bovendien kan straf haat-
gevoelens opwekken. Die maken het moeilijker om vertrouwen en respect op te 
bouwen tussen de bevelhebber en de rekruut. Een goed bevelhebber beschouwt 
straf daarom als een laatste redmiddel. Heb je bij Operatie Uit De Veren te maken 
met een ZELR (Zeer Ernstig Luie Rekruut) kietel dan de onderkant van zijn  
voeten of leg een nat washandje of ijsklontje op zijn buik. 

“Ook bij kinderen heb je ochtend- en 
avondmensen. De biologische ritmes 
zijn anders. Bij ochtendmensen piekt 
dit ritme vroeger dan bij avondmen-
sen. Als je de lichaamstemperatuur 
zou bijhouden van typische avond-
mensen en typische ochtendmensen, 
zul je zien dat de temperatuur van 
ochtendmensen vroeg in de ochtend 
al begint op te lopen, terwijl dit bij 
avondmensen wat later op gang komt. 
Bij avondmensen gaat de tempera-
tuur pas later op de avond weer naar 
beneden. Je ziet dit verschil in ritme 
terug in vrijwel alle processen in het 
lichaam, dus ook in slaap. Heeft je 
kind altijd moeite met slapen vroeg op 
de avond en slaapt het kind het liefst 

lekker uit, dan zou het een avond-
mens kunnen zijn. Daar is niet veel 
aan te doen. De biologische klok in 
onze hersenen laat zich niet makke-
lijk verzetten, behalve door zonlicht. 
Je kunt de biologische  ritmes wel 
een beetje verleggen en naar voren 
schuiven door er voor te zorgen dat je 
kind ’s avonds niet meer te veel licht 
ziet en juist ’s ochtends wel voldoende 
licht krijgt. Maar het zal de avond-
mensenkinderen vermoedelijk altijd 
meer moeite kosten om zonder veel 
moeite op te staan dan een ochtend-
mens. Dit is iets waar we rekening 
mee moeten houden want het is heel 
belangrijk dat ook de avondtypes wel 
voldoende slaap krijgen.”
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Wie weet wanneer hij kan 
opvoeden en wanneer niet, 
zal zegevieren.



OPERATIE
HAREN 
BORSTELEN

TIJDSTIP LOCATIE DUUR

07:45 UUR BADKAMER 05:00 MIN

Het beste is om de haren resoluut en zonder pardon te millimeteren. 
Maar vaak stuit dat op teveel weerstand. Dan blijft er niks anders over 
dan damage control: het rood-witte lint uitrollen, een bijtblok tussen 
de tanden van de rekruut en gewoon keihard zachtjes borstelen. 


