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Australië
België
Canada
Denemarken
Duitsland
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Filippijnen
Frankrijk
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Japan
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1. Het maken van KluPActief bij ons thuis in Rijswijk 
2. Het eerste resultaat bij de drukker
3. Drukproef nader bekeken
4. Correcties aanbrengen en opnieuw kijken
5. Op de drukpers
6. Met 9500 brieven van de BDL in mijn auto van Rijswijk naar het ABP/Heerlen
7. Willem den Ouden krijgt in Uden uw reacties op de BDL mailing
8. Drukker levert alles af in Rijswijk, vervolgens worden de stickers geprint,

Dineke en ik plakken ze, stempelen op enveloppen retour adres, TPG frankering,
KluPActief in enveloppen en dan per 2300 (meer gaan er niet in mijn auto) naar 
de postkamer. Vervolgens gaat KluPActief dan naar 26 landen 

7000 KLuPActiefs gaan naar:
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De in dit blad opgenomen artikelen zijn volledig voor rekening van de auteurs.
De artikelen weerspiegelen daarmee niet per definitie de visie van de KLu-leiding.
De samenstellers behouden zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren,
te redigeren of in te korten. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen rechten
worden ontleend. Overname van artikelen is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Prijsvraag in de vorige KLuPActief

“Wat is dit voor een vliegtuig?”
Inhoudsopgave

2 Uitslag prijsvraag vorig nummer

3 Redactioneel “ALL in one family”

4 Fragmenten uit de toespraak van de

Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten

5 “How goes it”: “De cirkel is rond,

maar nog niet gesloten!”

6 “Uit de oude doos”

6 Aandachtspunten “onze agenda”

7 Varia, varia, vaariaaa

8 In memoriam

9 Nationale Taptoe Breda 2003

10 Verhalen uit ons rijke verleden

12 Een nieuwkomer

13 FLO!!! en mijn invulling daarvan

14 Oproep: Herkent u iemand? (1953)

15 Wordt lid van On the Air

16 Muziekbus

16 BUL-derzang

17 Reünie 322

18 De sectie luchtmachthistorie (deel 2)

20 Open Dagen Vliegbasis Twenthe

23 1 juli viering groot succes!

26 Agenda Verenigings Activiteiten

26 Prijsvraag

27 Verenigings nieuws

34 “Uit de oude doos” Dotjimas

35 Ziektekostenregelingen

38 Tentoonstellingen en Evenementen

Militaire Luchtvaart Museum

39 Nuttige adressen

Uit de hoge respons op de prijsvraag
(gelukkig was niet alles goed!) is een
winnaar getrokken en wel: J. de Vries,
te Balk. Deze heeft inmiddels het door
de Sectie Luchtmacht Historie ter
beschikking gestelde boek “CHECK
THE HORIZON - De Koninklijke
Luchtmacht en het conflict in voormalig
Joegoslavië 1991-1995” ontvangen.

OPLOSSING: Frans vliegtuig van het type FARMAN F40. De Farman welke
eigenlijk behoorde tot het Belgische Luchtwapen landde op 10 november
1916 op het strand bij Terheide (ZH). Dit toestel werd later op Soesterberg
ingeschreven als LA37. Nieuwe prijsvraag op bladzijde 26.

Colofon
KLuPActief (verschijnt tot nu toe viermaal
per jaar) is in principe bedoeld voor alle
postactieven van de Koninklijke Lucht-
macht, dat wil zeggen militairen en 
burgers die de actieve dienst middels
FLO, UKW of pensioen hebben verlaten.
Verder  de achtergebleven partner die 
te kennen heeft gegeven KLuPActief te
willen blijven ontvangen. KLuPActief
voorziet van informatie over de voort-
gang van het postactievenbeleid van 
de Koninklijke Luchtmacht en wetens-
waardigheden voor, over, van en door
postactieven zelf. De leiding van de
Koninklijke Luchtmacht zal u als lezer op
de hoogte (gaan) houden van nieuwe
ontwikkelingen binnen de KLu.

Samenstelling & redactie: Willem Aben

Medewerking aan dit nummer werd
verleend door: Willem Bogaard,
Kees Mars, Anton Lelie, Jan van
Rossum, Rob Schouten, Bert van den
Broeke, Willem Logt, Willem van Meeren,
Theo Deckers, Ad Oele, Henk Weltje,
Jaap Das, Ron Geurts (Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht), Cees Nieuwe-
huis & Johan Breukelaar (Stichting

Taptoe Breda), Riemer Smallenbroek
(Luchtmacht mannenkoor), Jos Janissen,
Carel Rietveld, Militair Luchtvaart Museum,
Henk Kauffman (Sectie Luchtmacht
Historie).

Verantwoording van de in dit nummer
opgenomen foto’s: Alle foto’s zijn 
(door velen) geheel belangeloos ter
beschikking gesteld en zijn met 
toestemming geplaatst. Speciale dank
gaat uit naar Albert Genger, Corrie
Kauffman en René Bouwhuis voor hun
foto’s die in dit nummer een belangrijke
plaats innemen. Tevens speciale dank
voor Foto sectie Vlb Soesterberg.

Realisatie: Grafisch Centrum KLS,
Drukkerij Opmeer/De Brink/TDS vof.
Den Haag

Door wisseling van de wacht,
“Open Dagen”, “Reünie”, etc. heeft 
de redactie in overleg met BDL/KAB
besloten in plaats van 2 KLuPActiefs
hierna dit jaar nog slechts 1 nummer
uit brengen. Als troost is het nummer
wat nu voor u ligt extra dik. de vol-
gende KLuPActief zal eind november /
begin december verschijnen.



G

3

Afscheid doet lijden !

Geachte lezer,

Voor u ligt KluPActief tweede jaargang nummer 4 - augustus 2003, in een oplage van 7000 exemplaren 
(ja, u leest het goed!). Niemand hoeft dus meer te twijfelen aan ons bestaansrecht. In dit nummer 
natuurlijk aandacht voor de afgelopen Open Dagen op de Vliegbasis Twenthe en de reünie op de 
vliegbasis Soesterberg. In het vorige nummer heeft u reeds kunnen zien dat er een verheugende
respons is gekomen op de oproep om kopij aan te leveren. In dit nummer wordt dit gelukkig voortgezet.
Bedankt voor de bijdragen.

September komt met rasse schreden naderbij en
dit is de laatste KluPActief van mijn hand. Ik wil
daarom, ook namens andere Willem, een aantal
mensen hartelijk danken voor hun inzet en mede-
werking. Allereerst natuurlijk de Bevelhebber,
luitenant-generaal D.L. Berlijn. Generaal, hartelijk
dank voor uw steun. Zonder uw regelmatige
bemoeienis waren wij zeker niet tot dit resultaat
gekomen. Verder doet het ons deugd dat wij in dit
jubileumjaar 2003 u en de 50 jarige Koninklijke
Luchtmacht mogen feliciteren met deze mijlpaal.
Ondanks de politieke ontwikkelingen ben ik er van
overtuigd dat de noodzaak van een Koninklijke
Luchtmacht ook in de toekomst blijft gewaarborgd.
U heeft aandacht gevraagd voor en geschonken
aan niet alleen de materiële, maar ook de imma-
teriële zaken. Gezien de respons heeft de KLu nu
aan velen recht gedaan. Immers, ieder mens,
ongeacht rang, stand of functie heeft behoefte
aan erkenning en waardering. Het mede door u en
de generaal- majoor C Hilderink in gang gezette
“postactievenbeleid” heeft nu een landelijke
dekking van door de Koninklijke Luchtmacht 
erkende Contactgroepen van Postactieven 
(10 stuks). Het periodiek KluPActief gaat in een
oplage van 7000 stuks naar 26 landen ( bijna ook
wereld dekking!). Uit de vele reacties die U en wij
ontvangen blijkt zonder meer dat er grote belang-
stelling bestaat voor dat “warme nest”. Kortom, de
KLu laat zien dat uiteindelijk omgaan met mensen
echt zo moeilijk niet is. Ook voor de KLu zal de
oude wijsheid gelden, verstand komt (meestal)
met de jaren. Laten wij er dus dan ook met zijn
allen verder invulling aan geven. Deze sluit tevens
aan bij onze gezamenlijke motto’s. “One team,
One mission” en “All in one family”.

Grote waardering geldt zeker ons thuisfront.
Zonder hun daadwerkelijke steun was het niet
doenlijk geweest. Cocky den Ouden & Dineke

Aben geweldig bedankt, niet alleen voor jullie
morele steun maar ook voor de daadwerkelijke
inzet van jullie handjes.

Verder wil ik met name grote waardering en dank
uitspreken aan: in willekeurige volgorde: de 
huidige Directeur Personeel generaal-majoor 
A.M. Slierendrecht, Cees Grabijn en zijn mede-
werkers, Gerard Zuidwijk en zijn medewerkers,
natuurlijk ook Carel Verhagen, Ruud van der Spek,
Bianca van Niekerk-de Boer. Sectie Luchtmacht
Historie met name Henk Kauffman. In deze
opsomming mag ook zeker Jan van Soest en
Patricia Bekamp op Volkel niet worden vergeten.
Beiden vullen al maandenlang de database.
Tot slot wil ik ook de Commandanten en staf-
adjudanten van de onderdelen bedanken die op
een hele prettige manier gevolg hebben gegeven
aan het gestelde in de formele regelgeving.
Velen doen zelfs (iets) meer.

Voor u alle een zeer welgemeend CHAPEAU...

Het zit er bijna op. We kunnen terug kijken op 
een zeer eervolle taak en een uitermate zinvolle
periode. Rest mij alleen nog U een zo goed
mogelijke gezondheid en een “warm nest “ te
wensen en de verwachting uit te spreken dat
opvolger(s) op de zelfde steun van u mogen 
rekenen.

Willem Aben

KLuPActief

Redactioneel “ALL in one Family”
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Het is mij vandaag als Bevelhebber der Luchtstrijd-
krachten een bijzondere eer u hier op de vliegbasis
Soesterberg te mogen verwelkomen. Op deze locatie
komen heden en verleden van onze Koninklijke Lucht-
macht bij elkaar, de vliegbasis Soesterberg is immers 
de bakermat van de militaire luchtvaart in ons land.
En derhalve bij uitstek ook de plaats die ons allemaal,
jong en oud, man en vrouw, militair en burger verbindt.

Ook de datum van vandaag, 1 juli, is een moment
waarop heden en verleden bij elkaar komen. Vandaag
vieren we immers dat 90 jaar geleden de militaire lucht-
vaartafdeling werd opgericht. Een afdeling die in negen
decennia is uitgegroeid tot de Koninklijke Luchtmacht
zoals we die van vandaag de dag kennen. Maar van-
daag zijn we ons ook heel bewust van het feit dat de
huidige Koninklijke Luchtmacht alleen maar tot stand is
kunnen komen dankzij de inzet van velen, burger en 
militair in die afgelopen negentig jaar. (……………..)

Misschien is de waarde van de herdenking door het
jubileum dat we dit jaar vieren, nog wel groter dan in
andere jaren. Het bewustzijn dat er voor de indruk-
wekkende ontwikkeling die het luchtwapen heeft door-
gemaakt een prijs is betaald, geeft mij als Bevelhebber
dat gevoel althans. Stilstaan bij verloren vrienden zou je
namelijk kunnen zien als een moment van verdrietige
herinnering, maar veel liever zie ik het als een moment
van bezinning, een moment dat vooral ook kracht geeft
om verder te gaan. Het luchtmachtfeest dat straks ook
hier op Soesterberg plaatsvindt, voegt daar nog eens
een extra dimensie aan toe, en biedt de mogelijkheid om
hand in hand met collega’s uit heden en verleden stil te
staan bij wat we bereikt hebben. En dat dan allemaal in
het volste besef dat niet iedereen er kán zijn omdat ze
te vroeg afscheid hebben moeten nemen van het leven.

Dood en leven, zaken die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. De enige zekerheid van het leven is de
dood, en het tijdelijke karakter van het leven geeft ons
de plicht er iets van te maken. Wanneer ik kijk naar de
geschiedenis van de luchtmacht in die afgelopen
negentig jaar, dan heb ik respect voor wat onze voor-
gangers hebben bereikt. (……………..) Daarom is het
ook goed dat we vandaag allemaal hier op Soesterberg
zijn, jong en oud, actief dienend of postactief.

Met de val van de muur kwam een eind aan de tegen-
stelling tussen oost en west maar het idee van de

eeuwig durende wereldvrede werd al snel verstoord.
Voor de Koninklijke Luchtmacht en haar medewerkers
betekende dit dat er niet langer paraatheid geleverd
moest worden voor een grootschalig conflict tussen de
twee machtsblokken, maar dat er een vrijwel voortdurende
inzet werd gevraagd. Een inzet waarbij de betrokkenen 
- in vergelijking met de Koude Oorlog - misschien niet
meer hoeven te vrezen voor een wereldwijd nucleair 
conflict, maar waarbij nog steeds persoonlijke risico´s
bestaan voor de ingezette militairen. Een inzet ook waar-
bij het ondanks alle hoogwaardige techniek nog steeds
gaat om mensenwerk, de inbreng van iedere individuele
KLu-medewerker als onderdeel van ons luchtmachtteam
is nog steeds doorslaggevend (……………..)

Wie heeft er geen instructeur, leidinggevende of oudere
collega gehad, die vanuit zijn eigen kennis en ervaring
advies gaf. We hebben dit soort "leiding" nodig om de
juiste stappen te kunnen nemen. En naarmate we zelf
ouder en meer ervaren worden, nemen we zelf die rol
van adviseur op ons ten behoeve van jongere collega’s.
Op die manier ontstaat een keten die in feite begint bij
onze voorgangers die aan het begin van de vorige eeuw
stonden bij de geboorte van wat uiteindelijk de
Koninklijke Luchtmacht zou worden. Een keten ook die
oneindig is omdat de luchtmachters die nu in opleiding
zijn dit ooit zullen doorgeven aan hún opvolgers. Ook om
die reden is het goed vandaag hier met zijn allen stil te
staan en na te denken over al die collega’s die - direct of
indirect - verantwoordelijk zijn voor de vorming van ons
zelf, de manier waarop wij in de luchtmacht staan en
daarmee ook de luchtmacht zelf.

Ik wil graag al die collega’s die niet meer in ons midden
zijn en kunnen beluisteren hoe zeer we hun bijdrage op
prijs hebben gesteld en hoe zeer we ze missen, eren
door thans de namen voor te lezen van de collega’s die
ons in 2002 ontvielen: (……………..)

Naast deze actief dienende militairen en burger-
ambtenaren van de Koninklijke Luchtmacht, moesten 
we in 2002 ook afscheid nemen van verschillende 
oudmedewerkers van de luchtmacht. Mede namens het
voltallig personeel van de Koninklijke Luchtmacht wens
ik de nabestaanden, vrienden, kennissen en collega’s
van de zojuist genoemde overleden collega’s - actief
dienend én postactief - de kracht in vrede te kunnen
leven met het verlies van uw geliefden en vrienden.
Wij zullen hen niet vergeten!

Fragmenten uit de toespraak van de
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
Gehouden bij de herdenkingsplechtigheid op 1 juli 2003
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Het was voor de WIPKLu / CCPKLu
en de KLu alweer een bijzondere
periode. Allereerst natuurlijk het
formele bestaan (vieren) van de
nieuwe Contactgroepen op
Soesterberg (CGPA Regio
Soesterberg) en Eindhoven (CGPA
Eindhoven). Voor beiden geldt dat
de erkenningsovereenkomst na de
deadline van deze KluPActief zal
worden getekend. Dit brengt de
stand op 10. De cirkel is nu rond
maar nog niet gesloten. Zoals het er
nu uitziet is het niet uitgesloten dat
ook op AOCS Nieuw Milligen een
contactgroep gaat komen. De start
van dit initiatief ligt na de zomer.

Verder kunnen wij u met veel genoe-
gen meedelen dat de respons op
de brief van de Bevelhebber, die
met medewerking van het ABP is
verstuurd, heeft bewezen dat de
behoefte weer eens met oud colle-
gae en de KLu “op het warme nest”
in contact te komen niet duidelijker
kan worden vastgesteld. Er hebben
zich tot nu toe ongeveer 4300 per-
sonen via deze brief aangemeld.
Het totaal bij ons geregistreerde
postactieven komt dan ook op
ongeveer 6600 personen. Tel daar-
bij in de nabije toekomst het
bestand van veteranen, verminder
dit met de dubbel geregistreerden
en wij verwachten dan dat wij de
10.000 ( tienduizend) gepasseerd
zijn. Het was een uitdaging om 
groter te worden dan de KLu.
Welaan, dames en heren, de 
politiek heeft dit streven van ons
vernomen en doet er in het kader
van de bezuinigingen werkelijk alles
aan om ons dat succes op korte 
termijn te gunnen.

Voor wat betreft de verenigingen het
volgende. Het is een genoegen te
zien en te horen dat de activiteiten
die ontplooid worden door veel van
de leden worden bijgewoond en
gewaardeerd. De artikelen die de
besturen voor opname in KluPActief
inleveren geven daar dan ook meld-
ing van. Ook in deze uitgave staat
op de kalenderpagina weer het
nodige waarbij ik er van uit ga dat
ook deze happenings zich in uw
belangstelling mogen verheugen.
Het is bijzonder dat in dit blad ook
een aantal artikelen zijn opgenomen
van collegae die niet alleen een blik
gunnen in hun belevenis van de KLu
in haar prille jaren; nee, er zijn zelfs
twee bijdragen van mannen die er
al waren voordat de luchtmacht het
predikaat Koninklijke kreeg.

Ook het grote aantal ( meer dan
100) reacties op de rubriek ‘wat is
dat voor een vliegtuig?’ geeft aan
dat wij dit element erin moeten
houden. Vandaar een nieuwe maar
moeilijke opgave op pagina 26.
De oproep gedaan voor informatie
over het monument heeft helaas niet
tot bruikbare resultaten geleid maar
mocht u er nu weer aan herinnerd
worden, schroom dan niet om te
reageren.

Dan toch nog een heikel punt:
namelijk hoe gaat het met het 
project. Het zou niet eerlijk zijn om
alleen te melden dat het van een
leien dakje gaat. De afgelopen tijd
kenmerkte zich als een periode van
maximale stagnatie binnen de
muren van de Binckhorst om de
wens van de Bevelhebber  het
postactievenbeleid structureel te

borgen in de bedrijfsvoering van de
Koninklijke Luchtmacht tot uitvoering
te brengen. Wij (Willem & Willem)
hopen vurig dat in de nog
resterende periode van onze daad-
werkelijke betrokkenheid bij het
project “het huis” alsnog tot deze
borging zal kunnen komen.

De zaken die op de rol blijven staan
voor de opvolger(s) kunt u lezen op
de pagina aandachtspunten.
“Ik neem maar aan dat collega John
van de Ven, die zoals u waarschijn-
lijk nog weet enorm veel tijd en
energie heeft gestoken in de 
organisatie van de reünie, zich na
zijn vakantie vol goede moed gaat
storten op het verder ontwikkelen
van het postactievenbeleid. Hij mag
en kan zich verder uitleven op
KluPActief in welke vorm dan ook.
Kortom er is nog voldoende werk
aan de winkel. U allen een prettige
vakantie en een bijzonder gezellig
start van het nieuwe “warme nest”
seizoen.”
Vergeet echter nooit dat de bestu-
ren er voor u zijn maar dat zij ook
echt uw volle steun nodig blijven
hebben om de fakkel te laten 
branden.

KLuPActief

“How Goes It”: “De cirkel is rond,
maar nog niet gesloten!”

“ALLES IS EN BLIJFT MENSENWERK”



- Betrokken blijven bij het tot stand brengen van beleid
en uitvoering 

- Inzet postactieven tbv de KLu zoals reeds bekend 
- Postactieven in samenwerking met lokale P&O,

voorlichting aan toekomstige postactieven gaan (kun-
nen / willen) geven

- Ontmoeting (jaarlijks) van de LUMARA en de
Verenigingsbesturen 

- Nauwere contacten met derden 
(belangenverenigingen & krijgsmacht delen).

- Op de rails houden, met u, van het nieuws ten 
behoeve van “KLuP Actief”

- Overtuigen van de leiding dat de gewenste 
ambassadeursfunctie sterk kan/zal worden verbeterd
bij een waardig afscheid van de KLu bij FLO/ Pensioen
en dit in de vorm van een afscheidsreceptie

- Ontmoetingspunt: KLu Open Dagen Volkel 2004 en
volgende jaren

- Doorgaan met de registratie van KLu postactieven,
vervolmaking van de database en vooral het beheer er
van, zeker na de koppeling met SLH/veteranen
bestanden 

- Overtuigen van de leiding dat zonder een 
ondersteunende organisatie dit niet meer haalbaar en
handelbaar zal zijn 

- Actief dienenden blijven informeren en voorlichten over
het nut van een gedegen postactievenbeleid 

- Doelgroep ( mogelijk) uitbreiden met  reservisten en
beroeps bepaalde tijd.

- Visie ontwikkelen over mogelijkheid van accreditatie
voor het Centraal Militair Hospitaal om ook na FLO
hiervan gebruik te kunnen blijven maken

- Visie ontwikkelen om te komen tot het ultieme doel de
AIRFORCE ASSOCIATION waarbij dan zal gelden
“eens in de KLu voor altijd bij de KLu” en dat is de
echte gedachte van “ ALL IN ONE FAMILY”

- Willem & Willem zijn nu echt bijna weg

AANDACHTSPUNTEN “ONZE AGENDA”

6KLuPActief

“Uit de oude doos”“Uit de oude doos”
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Varia, Varia, Vaariaaa.
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Gevraagd
Zonder "winstoogmerk", misschien ligt er nog iets op uw
zolder of in een kast :
Vliegende Hollander:
diverse nummers van 1945 t/m 1953
Herkenning:
1949 nummer 2, 1950 nummer 3, 1999 nummer 1
Veilig Vliegen:
1954 nummer 1 (juli), 1959 nummer 1 (jan.)
Onze Luchtmacht:
1949 nrs. 1-2-3-4, 1950 1-2-3, 1951 2-3, 1953 1,
1954 4, 1957 5, 1958 2-3, 1962 5, 1966 1, 1971 L-Z-H-W,
1972 L-Z, 1973 W, 1978 2-4, 1979 1-3-4, 1980 2, 1983 2,
1997 1-5-6
Aanbiedingen en/of info: C.J.W.Zewald, Arnhem,
026-3814809 of e-mail c.j.w.zewald@12move.nl

Wie kan mij helpen aan de volgende nummers van de
Vliegende Hollander. 1956-nr6, 1957-nr 7 en 9, 1955-nr
1 en 8. de complete jaargangen van 1955,1956 en 1957
zijn natuurlijk ook zeer welkom.
Aanbiedingen gaarne aan P.A.M den Hartog,
079-3211928 of e-mail pam.hartog@planet.nl  

Als verzamelaar van Nationale maar ook Internationale
Folklore ben ik altijd op zoek om mijn verzameling en
kennis verder uit te breiden. Indien u voorwerpen,
kleding(stukken) of documentatie bezit en u weet 
hiervoor geen bestemming dan kunt u mij altijd hierover
benaderen.
Mijn gegevens zijn: Albert Genger, Abel Tasmanstraat
35, 7534 BS Enschede, telefoon 053-4611127, mobile
06-50637399, e-mail albert.genger@planet.nl Mocht u
vragen over dit verzamelgebied hebben dan zal ik u als
adviseur van de Federatie van Folkloristische groepen in
Nederland gaarne te woord staan.

Aangeboden
Vliegende Hollander: nummers van 1953 t/m 2003
Herkenning: nummers van 1952 t/m 2001 (einde uitgave)
Veilig Vliegen: nummers van 1969 t/m 2003
Onze Luchtmacht: klein aantal van diverse jaren
Info: C.J.W.Zewald, Arnhem, 026-3814809 of
e-mail c.j.w.zewald@12move.nl 

Aangeboden
Wij willen jullie graag laten weten dat wij een apparte-
ment hebben gekocht in de Belgische Ardennen. Wij
zien het zuiver als een belegging en via verhuur willen
we de kosten er weer uithalen. Het appartement is rustig
gelegen op de bovenste verdieping van het complex.
Voordeel, het prachtige uitzicht, nadeel is het naar
boven en beneden sjouwen (vooral met boodschap-
pen),want een lift ontbreekt (nog). Omdat we geen zin
hebben om via een boekingskantoor de huurprijzen op
te drijven proberen we eerst zelf een zomerseizoen vol
te boeken. De huur is € 125 voor een weekend en
slechts € 250 voor een hele week. Een borg vinden we
voor vrienden,collega’s, familie en bekenden overbodig.
Er wordt gewerkt aan een website om te zien welke 
perioden vrij zijn en direct te boeken.
Wij horen het graag van jullie, op bladzijde 38 staat een
foto van het appartement en de omgeving, en let op:
vol = ‘vol’
Vriendelijke groet, Rob & Irm Schouten

OPROEP REÜNIE
Op 26 september 2003 zal het 306 Tactical Fighter
Training Squadron haar 50-jarig bestaan vieren. Indien u
bij 306 heeft gediend dan nodigen wij u uit hieraan deel
te nemen. Het deelnamen formulier is verkrijgbaar bij de
reünie-commissie J.M.P Schouten, Zeelandsedijk 10
5408 ZW Volkel. Telefoon 0413-278132 / 6226 / 8341.
Fax 0413-276835. E-mailen kan ook naar 306SQ@VLB-
VKL.AF.DNET.MINDEF.NL  

Op 21 november wordt op de Vliegbasis Leeuwarden
een reünie met feestavond (ook voor uw partner)
gehouden ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan van
het 323 Squadron. Indien u bij 323 heeft gediend en
denkt niet in de adres bestanden voor te komen, meldt u
dan aan bij de reüniecommissie.
Vlb Leeuwarden reüniecommissie 323, Postbus 21050,
8900 JB Leeuwarden. Aanmelden kan ook via internet
en wel via de site www.323squadron.nl 
Vergeet niet uw registratienummer te vermelden.
Er is vervoer tussen het NS-station en de basis vv.



“And when the last 
great scorer comes 

to write against 
your name

He’ll ask not 
if you won or lost

but HOW you played 
the game”
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Wat kunt u voor ons TOT medio SEPTEMBER EN DAARNA 
VOOR ONZE OPVOLGERS betekenen en wat zouden 
WIJ & ZIJ graag van u willen blijven horen en weten:

Dhr. P.P. RIJKSEN
Geboren 08-09-1923 

Overleden 09-04-2003 te Terneuzen
•

Dhr. TJERK BURGER
Geboren 1944

Overleden 26-05-2003 te Tholen
•

Dhr. J. JOOSE, aoo bd
Geboren 13-03-1931

Overleden 21-06-2003 te Vlissingen 
•

Dhr. A. SMITS
Overleden 10-06-2003 te Emmen

Dat zij mogen rusten in vrede

In Memoriam

Houd ons alstublieft op de hoogte van adreswijzigingen,

belangstelling nabestaanden in geval van overlijden en overige

zaken die van belang zijn om de database actueel te houden.

Meld het ons, indien de Vliegende Hollander niet meer in uw

bus mocht vallen. (Let op: dit geldt  natuurlijk alleen voor 

diegenen die recht hebben op de Vliegende Hollander en dat

zijn diegenen die met FLO, UKW of Pensioen zijn.)

Verenigingen: houdt ons op de hoogte van uw 
activiteiten, zodat ook wij daar melding van kunnen
maken. Meld ons de met het onderdeel gemaakte
afspraken over de komende activiteiten (nieuw 
kalenderjaar).

Postactieven en CGPA besturen: lever ook eens een stukje tekst

dan wel een foto aan, of ga daar mee door zodat het blad een

nog betere inhoud en een breder draagvlak krijgt.

Als u via verschillende bronnen meerdere registratieformulieren

ontvangt: EENMAAL een enquêteformulier ingevuld is echt

voldoende! 

Ons verzoek aan U is dan ook: blijf actief, blijf dit initiatief

uitdragen en probeer zoveel mogelijk personen uit de 

doelgroep te bewegen zich te registreren.

LET OP: WILLEM & WILLEM zijn tot medio september
op onderstaande adressen voor u aanspreekbaar.

Heeft u o.a vragen of opmerkingen over het 
registreren van postactieven?
Willem.D den Ouden. E-mail: w.denouden@hetnet.nl
Of schrijven naar:
ANTWOORDNUMMER 10029, 5400 VB  UDEN

Noot: Het gratis antwoordnummer in Uden is na deze
datum niet meer te gebruiken.

Vragen of opmerkingen over het KLu
Postactievenbeleid en KLuPActief,
Willem P. M. Aben
Thomas Jeffersonlaan  491
2285 AS Rijswijk
E-mail: aben.gerlach@planet.nl 

VANAF SEPTEMBER  DIENT U ALLE CORRESPONDENTIE,

VRAGEN, MUTATIES ETC. TE RICHTEN AAN:

Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
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NATIONALE TAPTOE BREDA 

2003

De Nationale Taptoe Breda zal dit jaar in het teken staan van 
50 jaar Koninklijke Luchtmacht, 90 jaar militaire
luchtvaart, 50 jaar NATRES en 175 jaar KMA.
Voorwaar redenen genoeg voor een mooi muzikaal feest!

De Nationale Taptoe wordt gehouden van 
donderdag 28 augustus t/m zaterdag 06 september 2003.
Elke avondvoorstelling begint om 21.00 uur en duurt tot 
ongeveer 23.15 uur. Het terrein is open vanaf 19.00 uur.
De middagvoorstelling is op zaterdag 30 augustus en begint 
om 14.30 uur. Op zondag 31 augustus is er géén voorstelling.

De Taptoe vindt plaats op het terrein van de Trip van Zoudtlandt-
kazerne in Breda, de ingang is aan de Cavaleriestraat.

Ook mindervaliden kunnen de Taptoe gemakkelijk bezoeken.
Tot een kwartier vóór aanvang van de Taptoe is er aangepast
vervoer beschikbaar. De speciale bussen staan zowel bij de
ingang van het taptoeterrein als op de parkeerplaats van het
Chasséveld en zijn herkenbaar aan de taptoevlag.

In het vorige nummer van KluPActief is uitgebreid aandacht
besteed aan de TAPTOE BREDA. Hierbij werd ook aangekondigd
dat er reductiebonnen beschikbaar zouden zijn. Welnu vrienden,
hiernaast vindt u de procedure om deze te verkrijgen. Ik hoop
natuurlijk dat velen van U van deze gelegenheid gebruik zullen
maken. Wilt U meer van de Nationale Taptoe Breda weten? 
Dan kunt U terecht op www.nationaletaptoe.nl.

Op de zijtribunes zijn voor de voorstellingen op maandag (1/9),
dinsdag (2/9), woensdag (3/9) en donderdag (28/8 en 4/9) 
plaatsen vrijgehouden. De prijzen voor deze kaarten zijn 
normaal tussen de € 15 en € 22.
Lezers van KLuPActief betalen op genoemde data 
slechts € 12,50 voor een overdekte zitplaats.
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Ik bestel.........kaarten à € 12,50 per stuk

voor de Nationale Taptoe Breda 2003 op:

❏ donderdag 28 augustus 

❏ maandag 1 september

❏ dinsdag 2 september

❏ woensdag 3 september

❏ donderdag 4 september

U ontvangt van het secretariaat van de

Nationale Taptoe een bevestiging van uw

bestelling.

U kunt de kaarten op de door u 

aangegeven dag vanaf 19.00 uur tegen

betaling afhalen bij de VVV-kassa aan de

ingang van het taptoeterrein.

Ingang Cavaleriestraat,

Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda.

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Handtekening:

Wie van dit aanbod gebruik wenst te

maken, dient de reserveringsbon zo snel

mogelijk doch uiterlijk vóór zaterdag 

16 augustus op te sturen naar:

Secretariaat Stichting Nationale Taptoe,

Postbus 90.002, 4800 PA  Breda.

Bonnen die ná 16 augustus bij de 

Stichting binnenkomen kunnen niet 

meer worden verwerkt.

De korting geldt zolang de voorraad strekt.
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Verhalen uit ons rijke verleden
Henk Weltje, geb 1927. Doornenburg 7 / 7339 DS Ugchelen / 055-5337292 / h.weltje@wanadoo.nl 

De meeste lezers hebben waar-
schijnlijk geen idee uit wat voor
mensen de eerste luchtmacht 
militairen bestonden. Wat hun
achtergrond, opleiding enz. was.
Hierbij mijn verhaal. Tevens heb ik
geprobeerd kort de geschiedenis
van vliegveld Welschap voor, in de
oorlog en direct na de bevrijding te
vertellen.
Voor de oorlog woonden we tegen
het vliegveld Welschap aan. Zo nu
en dan landden er een paar
Fokkers.. Die moesten vaak een 
tijdje rondjes draaien, omdat boer
van Laarhoven eerst zijn schapen
aan de kant moest drijven. Toen de
Duitsers in 1940 kwamen werd het
vliegveld enorm uitgebreid en 
vlogen tientallen Heinkels en
Dorniers richting Engeland. We
telden dan hoeveel er opstegen en
weer terugkwamen en dat verschil
werd steeds groter.

Later kwamen er de JU88 en
ME110 nachtjagers en die schoten
heel wat geallieerde bommenwer-
pers neer. Die zag je dan als een
brandende fakkel naar beneden
komen. Om daar wat aan te doen

werd het vliegveld
regelmatig door de
geallieerden gebom-
bardeerd. Zo’n 
aanval was een 
verschrikking. Je zag
zo’n groep bommen-
werpers met open
bomluiken naar je
toekomen. Ze
schoten een licht-
kogel af en na een
enorm gefluit
bewoog alles, met
een oorverdovend
lawaai. Eenmaal
weer uit de
schuilkelder was
er alleen maar
rook en stank.

Na de bevrijding
ben ik meteen
op het vliegveld
gaan werken bij
een opruimings-
ploeg. Wel

gevaarlijk, maar daar maakte je als
18-jarige niet zo druk om. Het was
één grote geordende chaos.
Typhoons die 4 à 5 keer per dag
een missie vlogen (het front was
dichtbij), Dakota’s met voorraden en
Whitleys die gewonden kwamen
ophalen. Omdat Welschap het
eerste vliegveld op bevrijd gebied
was, landden er ook de aange-
schoten bommenwerpers. Sommige
gewoon op de startbaan, maar
andere maakten buiklandingen en
die schoven soms van de startbaan
af met de nodige rotzooi. In die tijd
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hoorde ik dat er in Eindhoven een radioschool geopend
werd. Ik had vanwege de oorlog alleen maar lagere
school, maar ik mocht me toch laten inschrijven. Twee
keer in de week anderhalf uur heen en anderhalf uur
terug lopen.

Een tijdje later zag ik op een aanplakbiljet dat de
Nederlandse luchtmacht vrijwilligers vroeg. Met het
bewijs op zak dat ik op een radioschool ‘studeerde’, kon
ik me laten inschrijven. Een paar weken later zat ik al in
Ypenburg. We moesten daar toelatingsexamen doen,
maar met mijn letter W van Weltje kwam ik bijna achter-
aan. Omdat ze bijna aan alle jongens hetzelfde vroegen,
kon ik al mijn voorgangers mooi uitvragen en toen ik aan
de beurt kwam, wist ik alles over Phytagoras, sinus en
cosinus. Na een paar weken werd ik overgeplaatst naar
de Transva op vliegveld Valkenburg en je zou het bijna
niet geloven maar het werd de keuken van de officiers-
mess. Afwassen en aardappels schillen. Nu zat er op
mijn kamer een jongen die in de radiodienst werkte en
dat vond hij maar niets. Ik opscheppen over mijn baan-
tje: lekker eten en bedienen in de mess: daar had hij ook

wel oren naar en wilde wel ruilen. Ik schaam me er nu
soms nog over. We hadden makkelijk werk. Als er een
vliegtuig geland was, vroeg je de vlieger of er klachten
waren en als die er niet waren zette je een krabbel in
een soort logboek.
Als er wel klachten waren, werden die door een 
sergeant opgelost. Wat mij vooral bijgebleven is van
Valkenburg was een radar-demonstratie. Er vloog een
Mosquito kris kras over het vliegveld. Een zoeklicht was
gekoppeld aan een radar-apparaat, en als ze het zoek-
licht aanknipten hadden we de Mosquito direct te
pakken. In die tijd bijna een wonder. Toen ontdekten ze
dat we nog geen infanterie-opleiding hadden gehad.
Van alle vliegvelden werden de oorlogsvrijwilligers
gehaald en dus op naar Breda. Marcheren, schieten en
dat soort dingen. Zaterdags hadden we altijd veldloop.
Na een paar uur mochten we, zo snel als we konden,
terug naar de kazerne. Bij de ingang stond de comman-
dant te kijken en die renden we allemaal zonder groeten
voorbij. De man was daar zo nijdig over, dat we allemaal

bezweet moesten aantreden op het kazerneterrein. Heel
de groep demonstratief hoesten en proesten waardoor
de man steeds kwader werd. Totdat een van de jongens
wegglipte en de dokter waarschuwde. Die adviseerde
de commandant dringend, om ons zo snel mogelijk naar
binnen te sturen. Hij heeft het ons nooit vergeven. Hierna
zouden we naar Blackpool gaan voor opleiding vliegtuig-
radarmonteur, maar dat ging niet door, omdat er op
Schaarsbergen een radioschool geopend zou worden.
In afwachting daarvan moesten we naar vliegveld
Leeuwarden. Het was winter 1947. We hadden geen 
verwarming op de kamers en het vroor ruim 30 graden
en dat heeft mij een stukje van mijn oor gekost. In het
voorjaar konden we toch naar Schaarsbergen. Wij waren
de eerste militairen daar na de oorlog en er was nog
niets. We moesten zelf proefopstellingen maken. Werken
met radio’s en versterkers en om daar fouten in te
maken sloegen we spijkertjes door condensatoren. We
hebben daar veel geleerd, vooral theorie. Op Deelen
stond een heel wagenpark om naar in Indië verscheept
te worden. Die moesten we tussendoor ook nog bewak-
en, met het gevolg dat we in het weekend niet naar huis
mochten, maar wel naar de kerk. Die zat natuurlijk
bomvol militairen. De dominee vroeg of er jongens bij
burgers een kopje koffie wilden drinken en mijn vriend
en ik kwamen bij de melkboer terecht. Die organiseerde
feestjes voor ons en daar heb ik mijn vrouw leren ken-
nen, waarmee ik nu al zo’n 50 jaar ben getrouwd. Wat ik
mij van Schaarsbergen nog goed kan herinneren, waren
de bos- en heidebranden. Heel de school moest dan
helpen met blussen en dat waren smerige karweitjes.
Na de laatste examens gingen de jongens die gezakt
waren naar de vliegvelden en de geslaagden, waar ik bij
hoorde, naar de centrale radiowerkplaats aan de
Kampweg in Soesterberg. Daar vandaan deden we de
grotere reparaties op de vliegvelden en plaatsten we
zenders. Ik ben ook nog een tijdje op Gilze-Rijen 
gedetacheerd geweest. Daar moesten we in nieuwe
Harvard’s zenders-ontvangers bouwen en mochten we
meevliegen om ze uit te proberen. We draaiden en
duikelden daar tussen de grote rivieren. Kortom: Mijn
luchtmachttijd was een fijne tijd.

KLuPActief
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JJuli 1952 werd ik als sergeant aangenomen bij de
Koninklijke Luchtmacht. Voor mijn rang had ik een heel
gevecht moeten leveren. Als dienstplichtige bij het 3e
Regiment Veldartillerie was ik vrij snel opgeklommen tot
tijdelijk sergeant. Ik had als zodanig ruim anderhalf jaar
gediend en toch wilde men mij aanvankelijk in die rang
niet overnemen. Ik  hield mijn poot stijf en.... het lukte.
Wel was de aan mij gerichte oproep niet verzonden en
kwam die nadat ik uiteindelijk maar eens naar de Gevers
Deijnootweg was getogen om te vragen waar hij bleef,
uiteindelijk boven tafel. De door Hoofd Personeelszaken
getekende oproep tot indiensttreding lag compleet met
kopie keurig in mijn dossier dat door Kapitein Nelissen
naar het spreekkamertje was opgevraagd. Later werd
duidelijk dat e.e.a. verstrekkende gevolgen zou hebben
voor veel van mijn collega’s. Later konden velen van hen
aanspraak maken op het meetellen van diensttijd die
ook zij in tijdelijke rang hadden doorgebracht.

Opgekomen op de Vliegbasis Ypenburg werd ik
geplaatst op het Bureau Officieren en gelegerd in de
Oude Alexanderkazerne. Met veel genoegen denk ik aan
die tijd terug. Ik herinner mij veel van mijn collega’s en
chefs maar kan mij helaas weinig namen herinneren.
De legering in de Oude Alex waarin ik vanuit mijn kamer
uitzicht had op het Vredespaleis was prima. Ik had een
keurige ruime kamer die ik later deelde met mijn collega
Jaap Leeflang. Jaap was naar Den Haag overgeplaatst
en moest als gehuwde wachtend op woonruimte voor
zijn gezin, tijdelijk in de kazerne worden gehuisvest.
We konden het prima met elkaar vinden. Helaas zijn
zowel zijn vrouw als hijzelf overleden maar met zijn
dochter en haar gezin heb ik nog steeds een heel pret-
tig contact. De overige omstandigheden in de kazerne
waren vrij pover te noemen. Zo was er wel een een-
voudige eetzaal. Een O.O.-mess ontbrak echter. Er was
een keurig ingerichte zitkamer met een leuke kleine bar
maar er was niets te verkrijgen. Een kop koffie of een
alcoholische versnapering was er niet bij. Op de kamer een
kop koffie zetten was taboe want ingevolge de kazerne-
orders was het verbruik van Rijksenergie verboden.

Nadat ik een radio had gekocht die op een accu kon
spelen hadden we in elk geval ´s avonds wat muziek.
Bij een kamerinspectie werd ik, ondanks dat ik toonde
dat er een accu in de kast stond, gerapporteerd en
moest mij bij de Squadroncommandant - de gevreesde
Kapitein Rijhiner - verantwoorden. Het apparaat moest
getoond worden waarbij bleek dat er ook een normale
stekker aan zat. Nadat die zorgvuldig verzegeld was
konden Jaap en ik weer van het toestel genieten. Nooit
heeft de man geweten dat de accu bij de M.T. werd
opgeladen! Het gemis aan een mess vonden Jaap en ik

maar moeilijk te verteren. Een gesprek met de kazerne-
commandant leerde ons dat er wel een O.O.-mess
geweest was maar dat daar problemen waren geweest.
Er was nog een klein restant voorraad en we kregen
toestemming om in overleg met de Lnt.Adj. AOO.
Guérain de toestand op te nemen en onder het duidelijk
beding dat hij `geen gedonder´ meer wenste, mochten
Jaap en ik proberen weer iets op te bouwen.

Na inventarisatie bleek er nog een waarde van ruim 
ƒ 24,- aan ´voorraad´ te zijn. Ons startkapitaal dus.
Mijn vader had in zijn jonge jaren in Schiedam bij Hoppe
gewerkt en na een weekeind thuis kreeg ik van hem 
zijn door de oude Heer Hoppe zelf ondertekend getuig-
schrift mee en nam ik vanaf mijn bureau contact op met
Hoppe. Na een paar dagen kwam de vertegenwoordi-
ger, een keurige oudere Heer, die verrast was een 
origineel geschrift van de Heer Hoppe onder ogen te 
krijgen. Hij vroeg het stuk mee om er een kopie van te
maken en een deal over leverantie was snel gemaakt.
De CADI was toen voor de messes nog niet in beeld dus
alles was in eigen hand. We kregen een kist met 24
flessen sterke drank in consignatie en konden tegen
betaling van het verkochte weer aanvulling bestellen.
In zeer korte tijd liep alles als een trein. Collega´s uit den
Haag kwamen ´s avonds met hun vrouwen even langs
om tegen de lage mess-prijzen iets te gebruiken en een
gezellig babbel te houden. In no time hadden we een
koffiezet apparaat kunnen aanschaffen en werd er ook
overdag door de in de kazerne werkzame Officieren en
Onder-Officieren koffie gedronken. Er werd daartoe zelfs
een mess-bediende toegewezen. De voorraden werden
snel betaald en uit winst hebben we verschillende gezel-
lige avondjes weten te organiseren waarbij het niet aan
belangstelling ontbrak.

Helaas stak na korte tijd de CADI zijn grijpgrage vinger-
tjes naar de Messes uit en moesten we de hele boel
overdragen. De laatste feestavond, om pot te verteren,
zal ik niet snel vergeten. De dienstplichtigen die in de
aangrenzende kamer lagen werden met een paar kratjes
bier en hapjes tot ieders tevredenheid gecompenseerd
voor de overlast en zo verliep alles in pais en vree.
Met veel genoegen hebben Jaap en ik later aan deze
pionierstijd teruggedacht. We hebben ons er vaak over
verbaasd hoeveel er eigenlijk kon ondanks het feit dat er
in wezen zo weinig echt mocht. Het was veel schip-
peren, waarbij we steeds weer afhankelijk bleken van
mensen die op leidinggevende plaatsen bereid waren
ruimte te scheppen voor initiatieven en deze ook te
ondersteunen. Als ik zo denkend op dit moment naar de
KLu kijk, denk ik dat daarvan ook vandaag nog de
vruchten worden geplukt.

Een nieuwkomer
Jan Das, geb 1927. Iepenstraat 12 / 2033 SV Haarlem 023-5260554 / jpdas@planet.nl 
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FLO!!! en mijn invulling daarvan
Ad Oele. Oudenhove 60 / 4901 CB Oosterhout

KLuPActief

Na het lezen - in KluPActief 2002 -
van twee artikels waarin oud-collegea
uitleg geven waarom zij naast het
functioneren als vrijwilliger of het
verrichten van nog “liggende”
klussen er toch voor kiezen om de
organisatie van onze voormalige
werkgever tijdelijk te ondersteunen,
stel ik vast dat de invulling van mijn
UKW-periode tot nu toe enigszins
anders is verlopen. Daarom graag
het volgende. Op 8 juni 1999 heb ik
de actieve dienst met FLO verlaten.
Terug kijkend op mijn diensttijd 
constateer ik nog immer met grote
tevredenheid dat de KLu voor mij
een prima werkgever is geweest.
Dat de organisatie sedert medio de
zeventigen jaren van de vorige
eeuw geconfronteerd is met een
opeenvolgende reeds van reorga-
nisaties - met alle negatieve
effecten voor het daarbij betrokken
personeel - was niet alleen toe te
schrijven aan politieke keuzes, maar
is ook het gevolg van de sterk 
gewijzigde omstandigheden in de
Oost-West verhouding. Ondanks
deze constatering heb ik persoonlijk
- van nabij - met regelmaat 
(functioneel) kunnen vaststellen dat
onze organisatie zich niet alleen in
het verleden maar ook op dit
moment nog steeds ultiem inzet om
het behoud en het belang van de
KLu-medewerkers te waarborgen.
Daarboven weet ik dat onze
“werkgever” maar wat graag
gebruik maakt van de kennis en
ervaring van oud-medewerkers.
Ondanks deze positieve KLu-
opstelling en de omarming van
“oudgedienden” heb ik er toch voor
gekozen om de KLu daags na het
bereiken van mijn 55-jarige leeftijd
te verlaten. Tijdig heb ik dat dan
ook bekend gesteld. De reden
daartoe ligt geheel in de keuze om
mijn activiteiten, uitsluitend in 
“vrijwilligersland”, niet alleen te 
continueren maar deze verder uit te
breiden. Daarop heb ik mij reeds 

tijdens mijn actieve diensttijd (uiter-
aard in eigen tijd!) nadrukkelijk
voorbereid en toegelegd. Ofschoon
ik respect heb voor de FLO-colle-
gea die zich nog met het nodige
enthousiasme inzetten voor “onze”
organisatie waarmee we gedurende
een groot aantal jaren nauw verbon-
den waren, heb ik bewust een
andere keuze gemaakt. En wel in
die zin bewust, daar ik van mening
ben dat het beslist goed is om na
een groot aantal KLu-jaren op een
andere manier volledig beschikbaar
te kunnen zijn voor de samenleving.
Misschien wordt er op enigerlei
wijze zelfs op ons - oud militairen -
gerekend. Ik sluit dat zeker niet uit.
Regelmatig beluister ik dat de inzet
van “oud-militairen” positief wordt
gewaardeerd, zulks mede vanwege:
afspraken nakomen, structurele
aanpak, no-nonsense benadering
etc. Zo heb ik mijn activiteiten in
mijn woonplaats (Oosterhout) met
namen gericht op het Nederlandse
Rode Kruis waarin opvang en 
verzorging van personen in het
kader van de rampenhulpverlening
een belangrijk aspect vormt, de
bezorging van maaltijden aan huis
bij ouderen/zieken, de bewoners-
commissie van het complex waarin
ik woonachtig ben, de belangen-
behartiging in het stedelijk huurders-
platform t.b.v. 7000 huurders en
inzet in het kader van buurtbeheer
waarbij veiligheid, verkeer en jeugd/
jongeren (belangrijke)speerpunten
zijn. Deze tijdsbesteding verschaft
mij niet alleen veel genoegen doch
ervaar ik de FLO-periode ook als
een voorrecht waarin ik mijn 
“UKW-ei” volledig kwijt kan.

(Naschrift redactie Ik hoop dat er velen
zijn die ook eens na willen denken over
wat Ad voor invulling aan zijn leven
geeft. En hoop van harte dat dit artikel
heeft bijgedragen om u de stap die u
al zovaak heeft willen zetten, een aan-
tal uren vrijwilligerswerk nu zult zetten.)
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Word lid van On the Air 
en u ontvangt gratis het On the Air Magazin

Bij de vorige uitgave van KLuPActief vond u het On the Air Magazin bijgevoegd. Dit is het kwartaalblad van de Kapel
van de Koninklijke Luchtmacht. Wat niet expliciet vermeld stond is dat u dit blad gratis kunt ontvangen middels de
bon op deze bladzijde. U wordt dan meteen lid van On the Air. Dit is gratis en zonder enige verplichting.

De voordelen van On the Air
Of het nu gaat om concerten, taptoes, cd’s of de uitgebreide
theatershows, de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht heeft
voor velen wat te bieden. Als lid van On the Air blijft u dankzij
het magazin hiervan op de hoogte. Daarnaast profiteert u van
diverse kortingen voor cd’s en toegangskaarten. Jaarlijks is er
exclusief het On the Air festival, een avond boordevol muziek
en gezelligheid. Dit jaar hadden 750 bezoekers een gevarieerd
avondje uit.

Openhuis 2003

Word lid en win een verrassing!
On the Air heeft al zo’n 3100 leden. Elk 100e lid 
wint een cd naar keuze. Het 3500e lid wint een 
VIP-avond voor 2 personen. Hierbij hoort een diner,
speciale ontvangst in het theater en een bezoek 
van een theatershow van het Orkest.

Eind april werd het ons 3000e lid welkom geheten.
Zij wonnen een geheel verzorgde VIP-avond in Oss.

Orkest in het theater

BON❏ Ja, ik word gratis lid van On the Air

Naam :

Adres :

Pc/plaats :

Keuze Welkomstaanbieding
optie : Onlangs is de splinternieuwe cd Three of a Kind

uitgekomen. Indien u deze cd voor 30 september 2003
bestelt betaalt u slechts € 9,50 i.p.v. € 12.
(+ € 1,60 verzendkosten) Op deze cd presenteert de 
Drumfanfare, Big Band en het Combo van de 
Drumfanfare een gevarieerd repertoire.
Kruis aan indien u deze cd wilt bestellen:
❏ Ja, Ik maak gebruik van deze welkomstaanbieding

en krijgt deze thuisgestuurd.
❏ Ik machtig Stichting Vrienden van de Kapel van 

de Koninklijke Luchtmacht om eenmalig € 11,10 
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

Bank/gironummer:

Handtekening:

Stuur deze bon zonder postzegel op naar:
On the Air, Antwoordnummer 7124, 3800 TC Amersfoort
(Lid worden kan ook op www.luchtmachtkapel.nl)
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Hierbij stukje over de muziekbus 
(door Bert van den Broeke) 

BUL-derzang in de Open Universiteit Zwolle
(door Riemer Smallenbroek)

De Werkgroep Nederland-Srebrenica heeft mede dank
zij uw giften een zodanig bedrag verkregen dat wij in
staat waren om het muziekbusproject te realiseren en de
komende  twee jaar te continueren. Tevens is er een
veelheid aan muziekinstrumenten binnengekomen die
worden nagekeken door Musicians without Borders
(samen met hen voeren wij dit project uit).
De muziekbus is, zoals eerder gemeld, al enkele 
maanden operationeel en wordt beheerd door Marijke.
Zij is orthopedagogisch muzieklerares, woont in
Srebrenica en geeft het project vorm. De muziek-
activiteiten vinden plaats in de voormalige enclave
Srebrenica en de vluchtelingenkampen bij Tuzla.
Met name in Srebrenica moet zij de Bosniak families

benaderen om  voor de kinderen deelname aan de
activiteiten makkelijker te maken. Het is in deze periode
nog steeds een hele stap voor de Bosnische ouders om
hun kinderen te laten deelnemen aan activiteiten waarbij
Servische kinderen in aantal domineren! Tevens werd
samen met een andere vrijwilligster op de school in
Srebrenica een musical opgezet en uitgevoerd. Aan de
hand van de kennis en ervaringen opgedaan tijdens de
bezoeken aan de vluchtelingenkampen bij Tuzla wordt
een keuze gemaakt voor meer doorgaande activiteiten
voor deze specifieke doelgroep. De eerste contacten
zijn nu gelegd met Bosnische conservatorium studenten
uit Sarajevo teneinde hen te betrekken bij het project
voor o.a. het organiseren van evenementen en work-
shops. Onze projectpartners, Musicians without Borders,
zullen in de loop van het project voor muziekinhoudelijke
ondersteuning zorgen en in juli en oktober dit jaar 
optreden in Bosnië.
Ik heb nu tijdens mijn uitzending als vrijwilliger naar
Srebrenica met eigen ogen gezien wat onze
(muziek)activiteiten betekenen voor de kinderen en de
ouders. Lachende smoeltjes, trotse ouders en een stuk
plezier en ontspanning in een verder vaak deprimerende
omgeving. Namens de kinderen in Bosnië enorm
bedankt voor jullie (uw) bijdrage. (noot RED., zie ook
KluPActief dec 2002 & maart 2003)

In ‘vrome hoop’ en bewondering
zongen de zangers van het
Luchtmacht Mannenkoor (LMK)
onlangs hun lid Weitze Hofman toe
toen hem de bul werd uitgereikt na
zijn studie algemene cultuurweten-
schappen, w.o. filosofie, letterkunde,
cultuurhistorie en kunstgeschiede-
nis. Na zijn actieve diensttijd bij de
KLu  waarin hij laatstelijk, tot 
september 1993, in de rang van
majoor de functie vervulde van
adjunct-attaché Defensie in
Washington D.C. (USA), studeerde
hij met goed gevolg in vijf jaar af
bij de Open Universiteit (O.U) en
verwierf hij de titel doctorandus. Het
LMK nam de gelegenheid te baat
om met een ballade zijn woonplaats

Vroomshoop bij het studieonderwerp
cultuurhistorie te betrekken. Voor de
in het gebouw ‘Windesheim’ verza-
melde examenkandidaten en hun
achterban was de toegezongen
hulde een unieke en onverwacht
verrassende gebeurtenis, die ook
door universiteitsleiding en geno-
digden bijzonder werd gewaar-
deerd. Koorvoorzitter Gerrit de
Ridder verrichtte tijdens de feest-
vreugde zijn voorlaatste officiële
taak en overhandigde respectievelijk
echtgenote Corrie en koorbassist
Weitze: bloemen en het ingelijste
BUL-derlied. De plechtigheid werd
besloten met een meezinger uit het
rijk gevarieerde repertoire van  het
LMK, het (Russische) ‘Soldatenlied’.

Inmiddels heeft de algemene leden-
vergadering van de luchmacht-
zangers een nieuwe voorzitter
gekozen in de persoon van Hans
Viëtor.

(v.l.n.r.) Voorzitter-LMK Gerrit de
Ridder, Zweitze Hofman en mevr.
Corrie Hofman.
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Reünie 322

Ruim duizend reünisten waren aan-
wezig op deze ook door de weer-
goden luister bijgezette dag. Voor
velen moet deze al in de vroege
uurtjes zijn begonnen daar het bij
de opening om 09.00 uur al aardig
vol begon te lopen. Het met name
door de werkvoorzitter (Squadron-
vadertje Frank Voogt) en vele
andere (nog?) actiefdienenden 
hadden een geweldig programma
neergezet met voldoende variatie.
De gedachte van All in One Family
kwam in het begin door de plaats-
ing van enig hekwerk niet geheel 
uit de verf. Het dagprogramma
bestond in grote lijnen uit “opzoeken
oude bekenden”, expositie/tentoon-
stelling in hangar 15 (deze was
werkelijk zeer de moeite waard),
natuurlijk een static show, rond-
vluchten, optreden van de
Drumfanfare van de Vliegbasis
Leeuwarden & Drumfanfare
Koninklijke luchtmacht en Vliegshow
met als kraker de F-16 demo.
Natuurlijk was intussen de tap al
open. Met lunch,diner, ballonvaarten,
feestavond met beperkt vuurwerk
was het een zeer geanimeerd feest.
Het reeds eerder vermelde
Squadron- vadertje heeft om
omstreeks 2 uur het licht uitgedaan
en hij was toen niet de enige aan-
wezige! Kortom, het was als
vanouds een zeer geslaagde
reünie, waarbij altijd weer blijkt dat
de contacten en de verhalen de
basis vormen van een reünie.
Het Squadron heeft zijn motto 
“Niet praten maar doen” wederom
waargemaakt.

Ps: 32ZUID heeft de bijna 
onmogelijke uitdaging om dit
gebeuren in november minstens 
te evenaren!

Drumfanfare Vliegbasis Leeuwarden.

Op het eigen nest ben je altijd op je mooist.

Altijd veel publiek bij de bewapeningsdemo.



DOCUMENTATIE EN INFORMATIE
De Sectie Luchtmachthistorie 
beheert een grote collectie historisch
bronnenmateriaal, die toegankelijk is
voor iedereen die zich wil verdiepen
in de geschiedenis van de Neder-
landse militaire luchtvaart.

BIBLIOTHEEK
Zonder overdrijven kan worden
gesteld dat de Sectie, op het gebied
van de ( Nederlandse) militaire 
luchtvaart in de breedste zin van 

het woord, één van de grootste 
collecties boekwerken in Nederland
beheert. Een bibliotheek die bijvoor-
beeld op het gebied van Air Power
maar ook op het terrein van de
geschiedenis van de luchtoorlog
boven Nederlands grondgebied een
unieke reeks publicaties bevat.

DOCUMENTATIEBESTAND
Een grote collectie gegevens over de
historie van de Nederlandse lucht-
strijdkrachten inclusief de Militaire

Luchtvaart van het KNIL. Enkele
voorbeelden uit dit bestand zijn de
gevechtsverslagen van de onder-
delen van het Wapen der Militaire
Luchtvaart met betrekking tot de
gebeurtenissen in de meidagen van
1940, documentatiemateriaal over de
toestellen die bij het Nederlandse
luchtwapen in dienst zijn (geweest)
en documenten over luchtoperaties
van de gealieerden boven Nederlands
grondgebied tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Waarde lezers hierbij deel 2 over de Sectie Luchtmacht Historie(SLH). Het zal u na lezing duidelijk zijn dat
door de nieuwe locatie het ook voor de Sectie nu makkelijker zal worden om ter verdere optimalisering van 
de archieven een beroep te kunnen doen op ons Post-actieven. Schroom dus niet om eens geheel vrijwillig
contact op te nemen met SLH over de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden. (RED.)

18KLuPActief

Een voorbeeld van een opname uit het glasplatenbestand. Op de foto is de ingang van de haven van IJmuiden te zien gele-
gen aan het Noordzeekanaal en het ontvangststation van Scheveningen Radio (collectie Sectie Luchtmachthistorie).

DE SECTIE LUCHTMACHTHISTORIE 



DAGBOEKEN
Ruim 1100 dagboeken, afkomstig
van de diverse luchtmachtonderde-
len bevinden zich in de archieven
van de Sectie Luchtmachthistorie.
Door middel van een luchtmacht-
circulaire is bepaald dat, in het
kader van de contemporaine
geschiedschrijving, de onderdelen
en squadrons van de Koninklijke
Luchtmacht een dagboek moeten
bijhouden. In dit boek worden de
gebeurtenissen vermeld die voor
een juist inzicht van de historie van
dat onderdeel of squadron van
belang zijn. De boeken worden in
tweevoud, al dan niet met behulp
van geautomatiseerde middelen,
opgemaakt. Één exemplaar blijft 
bij de eigen organisatieeenheid.
Het andere wordt overgedragen 
aan de Sectie Luchtmachthistorie.
Voor de organisatieeenheden op 
het Hoofdkwartier geldt dat zij hun
jaarverslagen in afschrift aan de
Sectie dienen te zenden.

FOTOARCHIEF
Zo’n 150.000 foto’s uit de
geschiedenis van de militaire 
luchtvaart liggen hier opgeslagen.
In dit verband worden enkele
deelverzamelingen nader onder de
loep genomen.

Glasplatenbestand
Het glasplatenbestand bestaat uit
negatieven op briefkaartformaat die
zijn bevestigd op glasplaten en
behoren als zodanig tot het Culturele
erfgoed van de Koninklijke Lucht-
macht. De luchtfoto’s dateren uit de
jaren ‘20 en ‘30 en geven vaak heel
duidelijk het stratenpatroon in ste-
den en dorpen weer.

Portretfoto’s
De uitgebreide collectie portretfoto’s
bestaat enerzijds uit foto’s van
hoofd en opperofficieren die sedert
de Tweede Wereldoorlog in dienst
zijn geweest van de Koninklijke
Luchtmacht. Daarnaast zijn er veel
portretfoto’s te vinden van person-
eel van de Luchtvaartafdeling in de
jaren ’20 en ’30.

Fotoarchief ML/KNIL
Een zeer belangrijke deelverzamel-
ing is het fotoarchief ML/KNIL. Het
betreft een met grote zorg bij elkaar
gebrachte collectie met betrekking
tot de Militaire Luchtvaart van het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
in de meest brede zin. Het archief
bestaat uit ruim 70 ordners en geeft

een voortreffelijk beeld van de
Indische Militaire Luchtvaart vanaf
de oprichting tot aan de soevereini-
teitsoverdracht.

VIDEOBANDEN
De Sectie is de beherende instantie
voor alle historische films die de
Koninklijke Luchtmacht bezit.
De films, die zijn opgeslagen in een
speciaal geklimatologiseerde ruimte
bij de Centrale Afdeling Publicatie-
voorziening te Woensdrecht, zijn
gekopieerd naar VHSvideobanden
en opgenomen in het fotoarchief.

19 KLuPActief

Eén van de duizenden opnamen uit het fotoarchief MLKNIL. Op deze opname
wordt een North American B25 Mitchell van het 18 Squadron voorzien van een
nieuwe propeller (fotoarchief MLKNIL Sectie Luchtmachthistorie).

door Henk Kauffman (deel 2) 
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“Geweldig”, “prachtig”, “dat werd
tijd”, “toch wel trots dat ik bij de KLu
heb gezeten”, “wist uit KluPActief
dat de KLu dit voor zijn postactieven
deed maar in de praktijk is het nog
leuker dan ik dacht”. “Je hebt
gewoon een vast punt waar je in de
loop van de dag even aanwipt.”

Zo maar wat reacties opgevangen
tijdens de Open Dagen in het
postactieven ontmoetingspunt
genaamd ‘DE TENT’. Na een 
normale voorbereiding (met de ook
voor de KLu van vandaag normale
aanloopproblemen) hebben veel
oud-medewerkers onze tent gevon-
den. Om zich met een aangeboden
kop koffie of drankje te amuseren,
contacten te leggen of te
hernieuwen, zich verder te laten
informeren over het door de KLu
ingezette beleid, ja zelfs (goede)
suggesties in te brengen. Vanuit de
CCPKLu wordt deze happening nu
al voor de derde keer in successie
georganiseerd. Op Twenthe natuurlijk
met een aantal vrijwilligers van de
lokale contactgroep met als voor-
man Martin van Drunen en niet
alleen de mannenbroeders, maar
ook hier weer met hun meisjes. Om
ervaringen uit te wisselen, mee te
helpen en daardoor de continuïteit
te waarborgen waren ook de Vz
CGPA Gilze Rijen en zijn eega

(Willem & Ellie Logt) uitgenodigd.
Een ieder heeft zich op bevlogen en
enthousiaste manier op beide
dagen als gastheer/-vrouw namens
de Koninklijke Luchtmacht maar ook
namens de vliegbasis Twenthe 
gepresenteerd.

Opvallend was het feit dat nog
steeds personen niet op de hoogte
waren van het KLu postactieven
beleid en zij zijn natuurlijk gelijk
gestrikt ten behoeve van onze 
centrale postactieven registratie.
Ook uit de directe omgeving van
Twenthe konden wij constateren dat
oud collegae niet van het bestaan
van de CGPA Twenthe wisten. Deze
dagen zijn voor ons allen omgevlo-
gen en wij kunnen terugkijken op
een succesvolle happening die
mede mogelijk werd gemaakt door
de support, ook tijdens de dagen
zelf, van met name Bureau Open
Dagen Twente en om een naam te
noemen dhr. Herman Dekker.
De Bevelhebber heeft op beide
dagen acte de présence gegeven.
Op zaterdag werden wij aangenaam
verrast met de komst van de
Minister van Defensie, de secretaris-
generaal en de LPF fractievoorzitter
zodat ook zij in ‘de TENT’ kennis
konden nemen van het KLu post-
actieven gebeuren. Gezien het 
succes van ‘de TENT’ heeft de

Bevelhebber dan ook gemeend
deze traditie in stand te moeten
houden. Verder zal hij de vrij-
willigers uitnodigen voor het ook 
al weer traditionele diner/buffet 
als bedankje van de KLu. Deze
happening staat gepland in de
eerste week van September.
Geniet van de plaatjes en bent u
deze keer niet in de gelegenheid
geweest om de Open Dagen van
uw voormalige werkgever te
bezoeken, troost u dan met de
gedachte dat er volgend jaar weer
Open Dagen zijn en wel op de
Vliegbasis Volkel.

Open Dagen Vliegbasis Twenthe

Postactieven poezenparty, o f stilte voor de storm. Het ‘oude’ bestuur van CGPA de Peel.
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GROOTS WAS HET
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1 juli viering/reünie ondanks klimaat
(regen & politiek) groot succes!

KLuPActief

Alvorens de reünie te beginnen
heeft de Bevelhebber de tradi-
tionele herdenking gehouden in
aanwezigheid van militaire en 
burgerlijke autoriteiten, genodigden
en deputaties van actieven en
postactieven. Een gedeelte van
deze toespraak kunt u in dit 
nummer lezen.

De reünie zelf had als aanvangtijd
12.00 uur, maar uit eigen waarne-
ming kon worden geconstateerd dat
er vanaf 10.30 uur toch al heel wat
reünisten het feestterrein op kwa-
men. Ook op sommige informatie-
punten waren al reünisten aanwezig
terwijl het personeel (onze eigen
KLu promotiedames en -heren nog
niet ter plekke konden zijn). Moraal 
van dit verhaal; de drang om te
genieten was erg hoog.

C-SSB en zijn mensen hadden de
meeste hangaars ter beschikking
gesteld voor de festiviteiten en in
samenwerking met de reünie werk-
groepen deze buitengewoon
aantrekkelijk ingericht. Om maar
eens wat te noemen, de doeken
vanuit de nok van de hangars
gaven duidelijk aan waar de ont-
moetingspunten gesitueerd waren
deze transparanten doeken ontlokte
een van de medewerkers de vraag
of zij misschien (onbedoeld) een
vingerwijzing waren naar de 
organisatie? De ontmoetingspunten
zelf waren attractief ingericht en
bemand met zowel actiefdienende
als postactieve collegae. Verder
was er duidelijk rekening gehouden
met de leeftijden zodat overal ruim
voldoende stoelen en tafels (goede
kwaliteit) uitnodigend gereed 

stonden. Bij de informatiepunten
was het een komen en gaan wat
overal een gezellige drukte gaf.
Helaas kan het niet iedereen naar
de zin gemaakt worden en keerden
een klein aantal personen vroeg
huiswaarts.

Het programma was erop
gebaseerd om op deze dag niet
alleen te zitten kijken en geënter-
tainend te worden maar ook om
actief buiten de eigen kring te
kijken. Deze boodschap is
(gelukkig) door velen begrepen.
Het optreden van de Kapel, mode-
shows en static van materieel uit
vervlogen en tegenwoordige tijd
hebben daar veel toe bijgedragen.
Daarna volgde nog een optreden
van Guus Meeuwis.

Voor het verkrijgen van consumpties
was enig loop- en duwwerk nood-
zakelijk, maar als men dan eindelijk
aan de beurt was smaakte het
daarna hemels! [grapje!] De hele
middag was het in alle hangars,
fligtline etc. een grote kluwen van
mensen die alles en iedereen zeer
aandachtig bekeken (ook naar
anderen!) en geanimeerd met 
elkaar in gesprek waren. Na het
voorvliegen van wat door de weer-
somstandigheden mocht vliegen,
begonnen de reünisten zich op te
maken voor het buffet. Waarde 
lezers, het is niet nodig om daarover
meer te schrijven dan “dit was voor
verbetering vatbaar”. Een schrale
troost voor ons is wel dat de KLu
hier geheel buiten staat, maar wel
tekst en uitleg moest geven aan
veel reünisten. Om u te troosten heb 
ook ik mijn bon niet gebruikt en als

aandenken in deze KluPActief
opgenomen.
Toen om 18.30 uur het formele
einde werd afgekondigd kwam er
een eind aan een hele bijzondere
dag voor zowel u als Soesterberg.
En kunnen wij terugkijken op een
geslaagde dag. Natuurlijk zijn de
problemen met de DVVO bussen
van de onderdelen vervelend en
natuurlijk zijn er bij de catering een
aantal zaken fout gegaan, maar ik
meen toch te mogen stellen dat
deze niet hebben opgewogen tegen
de dag op zich. Bij het laten
inwerken van mijn indrukken kwam
bij mij wel de gedachte op dat deze
grote reünies waarschijnlijk in de
toekomst niet zo groot meer zullen
zijn. Ik moest denken aan de 
woorden van de Bevelhebber aan-
gaande de zekerheid van de dood,
welnu mensen de generatie boven
mij maar ook al een gedeelte van
mijn generatie zal over tien jaar de
laatste levensfase veelal hebben
afgesloten. Daarbij komt de al jaren
sterk krimpende KLu zodat een
opkomst van 14.000 personen dan
niet meer haalbaar zal zijn.
Dit laat onverlet dat ik u allen,
gezien de riante kas van het ABP,
de 100 gun. Geniet van de foto’s,
van de dag en vooral van het leven.

Heeft u deze ook niet gebruikt?
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Maand Datum CGPA Activiteit

Augustus 5 Arnhem Groots feest ivm 10 jarig bestaan LSK
13 Gilze Rijen Social met BBQ
19 Volkel Uitstapje naar de Biesbosch
28 t/m 6 sept ALLE Taptoe Breda ( met korting )

September 2 Leeuwarden BBQ
17 Gilze Rijen Excursie op vliegbasis Gilze Rijen
** de Peel Contactmiddag
** Woensdrecht Social plus excursie
23 Volkel Middag Social
** Soesterberg **
** Arnhem Reünie Turkijereizigers

Oktober 8 Twenthe Algemene  Ledenvergadering met Social
** Arnhem Bingo
29 Den Haag Middag Social

November 5 Gilze Rijen Social met Indische maaltijd
19 Volkel Middag Social met winterkost
** Arnhem Mogelijk excursie naar autofabriek en brouwerij

December ** de Peel Contactmiddag
** LUMARA/CCPKLu ontmoeting
** Arnhem Kerstuitstapje
** Arnhem Kerstdiner

2004

Januari ** Arnhem Nieuwjaarsinloop
** Gilze Rijen Nieuwjaarsinloop
15 Leeuwarden ALV met social

NOOT: ** zijn geplande evenementen maar de datum staat nog niet vast

Heeft u vragen over deze activiteiten, neem dan contact op met het desbetreffende bestuur.
Adressen zie pagina ‘nuttige adressen’.

AGENDA  van reeds bij mij bekende Verenigings Activiteiten 2003/2004

PRIJSVRAAG
“Wat is dit nu weer voor een vliegtuig?”

Let op vrienden, deze is niet makkelijk! 
Uit de goede oplossing zal een winnaar worden getrokken.
Deze krijgt een door de Sectie Luchtmacht Historie ter
beschikking gestelde prijs. Uw inzending gaarne naar mijn adres
in Rijswijk (denkt u wel aan het gestelde m.b.t. tot september?)
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CGPA de Peel (door Ron Schouten)

Eerste contactmiddag oud GGW-ers een daverend succes

KLuPActief

Landelijk is er grote interesse voor
de Postactievenclubs. Dat kun je
duidelijk merken aan het grote aan-
tal aanmeldingen. Ook op De Peel
is de toeloop groot! Binnen twee
maanden na de eerste mailing
hebben zich al ruim 270 leden
aangemeld. De vereniging op de
GGW richt zich vooral op oud
GGW’ers van zowel de vroegere
onderdelen in Duitsland en De Peel
alsook het personeel van het voor-
malige vliegveld. Eén van de doel-
stellingen van de vereniging is het
aanhalen van oude contacten en
het bewaren van de onderlinge
band, die met name in Duitsland
erg groot was. Tevens probeert de
vereniging in actieve zin een bij-
drage te leveren aan de Groep
Geleide Wapens. Zo hebben een
aantal leden actief steun geleverd
aan de thuisfrontorganisatie tijdens
de laatste uitzending van de GGW
naar het Midden Oosten.
Op 7 mei jl. was de eerste contact-
middag en tevens de eerste
algemene ledenvergadering van de
vereniging. Als bestuur weet je niet
precies wat je kunt verwachten zo’n
eerste keer. Er hadden zich onge-

veer 140 personen opgegeven en
hoewel het festijn om 15.00 uur zou
starten, zaten de eersten al rond
lunchtijd in het restaurant. Uiteinde-
lijk kwamen er zelfs meer dan het
oorspronkelijk verwachte aantal
gasten.Via de tamtam ingeseind,
hadden zich zo’n 20 personen met
spoed naar dit ‘festijn’ gehaast.
Dit leverde weer extra leden op.
De stemming was direct uitstekend!
Zelfs van heel ver waren sommige
leden gekomen: o.a. Stolzenau,
Leeuwarden en Freiburg (Zuid-
Duitsland) waren present. De 
OO-Mess was weer een uitstekend
gastheer en gaf het eerste rondje
weg, hetgeen bijzonder werd
gewaardeerd. Ook de horeca
leverde - alweer - een hoogstaande
prestatie.
Tijdens de ledenvergadering heette
de C-GGW, de Kolonel Jan van
Hoof, iedereen van harte welkom en
zijn welgemeende woorden gaven
iedereen het fijne gevoel echt
welkom te zijn. Ook diverse hobby-
clubs presenteerden zich op deze
vergadering en een aantal van de
“oude ijzervreters’ gaf zich al direct
op voor het kenniscentrum van het

de GGW-traditiekamer. De social
maakte de tongen los, oude ver-
halen kwamen boven en er werd
veel gelachen. De auteur van het
onlangs verschenen boek “Blazing
Skies”, Kolonel BD Rinus Nederlof,
was ook aanwezig. In zijn boek zijn
bewust de z.g. bier - en satéver-
halen buiten beschouwing gelaten.
Op de contactmiddag echter werd
bewezen dat ook deze verhalen
zeker niet verloren zullen gaan.
Na de voortreffelijke ‘blauwe hap’
keerde iedereen (wel of niet?)
huiswaarts. Uit de reacties bleek
dat dit initiatief een grandioos 
succes was. Het voldoet aan een
grote behoefte. Eén van de leden,
inmiddels ver in de zeventig en
tevens één van de oprichters van
1GGW, zei dat heel treffend. Na zijn
FLO had hij ongeveer 20 jaar niets
meer van de Klu gehoord en nu
was hij weer in gezelschap van een
groep mensen die zijn mooiste tijd
bij de Klu vertegenwoordigden.
Het was voor hem een emotionele
maar prachtige dag geweest.
Het bestuur dankt daarom eenieder
die zijn bijdrage aan deze
geweldige dag heeft gegeven.

V E R E N I G I N G S  N I E U W S

CGPA Regio Den Haag
(door Theo Deckers)

Op 14 mei 2003 vond de eerste
formele ALV van de CGPA Regio
Den Haag plaats. Voorzitter Jan van
Dommelen kon in het
Bedrijfsrestaurant van het HKKLu
130 leden welkom heten. Na een
korte inleiding verzocht hij de aan-
wezigen één minuut stilte in acht te
nemen, om een vijftal collega’s die

in het afgelopen halfjaar waren
overleden, te gedenken. Aan de
orde kwam vervolgens het
Jaarverslag- en het Financieel 
verslag over 2002. Met waardering
voor de presentatie, werden de 
verslagen door de vergadering
goedgekeurd. Na een aantal posi-
tieve bemerkingen richting penning

meester kon de kascommissie de
vergadering adviseren de financiële 
verantwoording over 2002 goed te



28KLuPActief

keuren en het bestuur (lees: pen-
ningmeester) te déchargeren.
Aldus geschiedde onder applaus.
De invulling van een nieuwe 
kascommissie, met de leden 
L.M. David en P. Vollaard, vormde
voor de vergadering geen aanleid-
ing tot een reactie. Het volgende
agendapunt betrof de samen-
stelling van het bestuur. Door de
leden waren geen kandidaten
voorgedragen. Hoewel in de
aankondiging voor deze vergader-
ing was aangegeven dat de 
zittende bestuursleden niet herkies-
baar zouden zijn, kwam de voorzit-
ter hier op terug. Hij stelde de leden
voor om nog tot de e.v. ALV aan te
blijven en de heren Theo Deckers
en Eric Goedheer als secretaris
resp. penningmeester aan het
bestuur toe te voegen. Het voorstel
kreeg de instemming van de ver-
gadering, waarmee het bestuur nu
als volgt is samengesteld: Voorzitter
J.G.M. van Dommelen; Secretaris
Th.M. Deckers; Penningmeester 
E.J. Goedheer en als lid H.H.W.G.
Peters en H. Stekelenburg. Op
voorstel van het bestuur werd 
vervolgens de jaarlijkse bijdrage
voor de periode 1 juli 2003 t/m 30
juni 2004 ongewijzigd vastgesteld
op € 12. In de rondvraag kwamen
nog een tweetal kleine zaken aan
de orde en dankte dhr Nico Sagel
namens alle aanwezigen het 
bestuur voor haar werkzaamheden
ten behoeve van de vereniging. Met
een dankwoord voor de grote
opkomst en belangstelling, kon
voorzitter (Jan) van Dommelen deze
eerste ALV afsluiten.

Deze ALV werd vooraf gegaan door
een zeer geslaagde uitstap. Het
programma bestond in grote lijnen
uit een bezoek aan het Militaire
Luchtvaart Museum (MLM), een
lunch in het Officierscasino
Soesterberg, gevolgd door een
social in een van de Messes in het
HKKlu en tot slot een feestelijk diner
in het Bedrijfsrestaurant. De deel-
nemende leden verzamelden op 
14 mei 2003 al vroeg voor een
kopje koffie in het Bedrijfsrestaurant
van het HKKLu, om vervolgens om
09.00 uur met ruim honderd perso-
nen in twee comfortabele bussen in
de richting van het Kamp van Zeist
te vertrekken. Aan de hand van de
reacties van de deelnemers was
duidelijk dat zij genoten van het
bezoek en dat er veel waardering
was voor de ontvangst door het 
personeel van het Museum.
Hoeveel tijd je voor zo’n bezoek
echter uittrekt, het is altijd te weinig

en wellicht voor sommigen aanlei-
ding om er nog eens een hele dag
(met de kleinkinderen?) aan te 
besteden. Rond het middaguur voor
de lunch naar het Officierscasino
aan de Kampweg. In een feestelijke
ruimte, werd een prima lunch
aangeboden. Voor de verdere 
festiviteiten werd hierna weer koers
gezet naar Den Haag. In het HKKLu
werd aansluiting gevonden bij een
aantal leden dat niet aan het
bezoek aan het MLM en Casino had
deelgenomen, maar graag bij social
en diner in het HKKLu aanwezig
wilden zijn. Het ‘borreluurtje’ verliep
zeer geanimeerd en om 17.45 uur
werd aan tafel gegaan voor een
bediend 4-gangen diner.
Een werkelijk voortreffelijk diner!
Tijdens dit diner werd nog het
woord gevoerd door Willem Aben.
Hij sprak o.m. over de resultaten
van de ABP-mailing en over de
ontwikkelingen m.b.t. het CCPKLu
en KluPActief. Tevens bedankte hij
namens de aanwezigen het bestuur
voor de invulling van deze dag en
verzocht de leden het bestuur in
alle opzichten te blijven steunen.
Aan het einde van het diner sprak
voorzitter Jan van Dommelen zijn
dank uit aan al degenen die hun
medewerking hadden gegeven aan
het slagen van deze dag, in het 
bijzonder C-KLS en het personeel
van het Bedrijfsrestaurant.
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CGPA Volkel (door Kees Mars)

BUSH ZET REGIO VOLKEL EEN HAK.

KLuPActief

Op het jaarprogramma van de CGPA Regio Volkel stond
het zo duidelijk vermeld: 25 maart 2003, social met
Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Korporaals-
mess. Helaas, het mocht niet zo zijn omdat de president
van de Verenigde Staten besloot om Irak aan te vallen.
Hiermee zette George W. de Regio Volkel een hak want
vanwege de aanwezigheid van het Amerikaanse
squadron op vliegbasis Volkel werd de toegangsregeling
aangescherpt. Geen toegang voor postactieven, luidde
het bericht dat het bestuur op 20 maart jl. van de
basisleiding ontving. Snel mailen en schrijven.
We hadden dit wel verwacht, maar toch… Een andere
locatie zoeken had geen zin, we zijn met een te groot
gezelschap en bovendien speelt de kostenfactor een
aardig woordje mee. Snel een e-mailtje naar zo’n 

60 leden waarvan we de elektronische postbus kennen
en de rest, toch altijd nog zo’n 230 adressen, kreeg een
ouderwets briefje waarin stond dat de social en ALV
naar een later tijdstip werden verschoven. Geweldige
opkomst Na het beëindigen van de aanval op Irak werd
de situatie op en rond Volkel snel weer normaal. Wel
moest de datum van de mei-social om organisatorische
redenen van 13 naar 27 mei verschuiven worden, maar
daar konden we achteraf alleen maar blij om zijn. Op de
13de was het slecht weer en op de 27ste was het hoog
zomer. Al vroeg arriveerden de eerste leden in de mess.
Op voorhand was de scheidingswand van tussen de
Korporaalsmess en de Onderofficiersmess al wegge-
haald zodat we volop de ruimte hadden voor de ruim
170 leden die uiteindelijk zouden komen. Snelle 
vergadering om 14.45 uur werd iedereen verzocht naar
de basisbriefingroom te gaan voor de 1e ALV van de
vereniging. 127 Leden gaven hieraan gevolg, een aantal
echtgenotes van leden gaven er de voorkeur aan op het

zonovergoten terras te blijven
zitten. De agenda kende geen
schokkende punten. Het jaarverslag
en de jaarrekening over 2002 werden goedgekeurd en
de kascommissie had de financiële administratie van de
penningmeester in orde bevonden. Door het aftreden
van de penningmeester, Gré Jongman, en Joop
Groenewoud als bestuurslid moest een bestuursverkiez-
ing worden gehouden. Ook dit werd snel afgehandeld.
Het bestuur had al voor kandidaten gezorgd en tegen-
kandidaten waren er niet. Met cadeaubonnen voor de
aftredende bestuursleden en applaus van de vergader-
ing werd van Gré en Joop afscheid genomen. Het laat-
ste belangrijke agendapunt betrof de goedkeuring van
de vergadering om de contributie te mogen verhogen.

En ook met dit
bestuursvoorstel
hadden de aan-
wezige leden totaal
geen moeite. Geen
wonder, de prijs-
stijging was slechts
vijf eurocent om op 
het mooie ronde
bedrag van acht
euro uit te komen!
Binnen drie kwartier was deze ALV achter de rug 
en konden de leden zich vol overgave wijden aan de
social. Een prima rijstmaaltijd die in de messes werd
geserveerd, de gezellige sfeer en het mooie weer
zorgden voor - alweer - een gezellige en geslaagde
middag.
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CGPA Eindhoven (door Willem Bogaard)

Postactieven Vereniging Vliegbasis Eindhoven opgericht

Donderdag 15 mei jl. is de
Postactieven Vereniging van de
Vliegbasis Eindhoven opgericht. De
Vereniging is bedoeld voor al het
personeel dat als gepensioneerde
(Militair met leeftijdsontslag en
burger met Flexibel Pensioen, FPU
en natuurlijk pensioen leeftijd) de
Koninklijke Luchtmacht heeft 
verlaten. Binnenkort ontvangen ruim

600 oud personeelsleden van de
Vliegbasis een schrijven, waarin hen
gevraagd wordt om lid te worden.
Het bestuur bekrachtigde met een
handtekening de oprichting van de
vereniging.

“De vereniging onderneemt allerlei
activiteiten. Naast een gezelligheid-
saspect staat ook de band met de
Koninklijke Luchtmacht en lucht-
vaart gerelateerde bedrijven en
instellingen centraal. Zo zullen
bezoeken aan allerlei luchtmacht-
onderdelen in de toekomst worden
afgelegd”, aldus Dhr Piet Roolvink,
voorzitter van de Postactieven
Contactgroep. “Maar onze eerste
aandacht gaat uit naar de werving
van leden. We proberen oud lucht-
machters die behoren bij de doel-
groep op alle manieren te vinden 
en te interesseren voor onze
vereniging. Een activiteit kan ik al
wel noemen: in augustus zullen we
een bezoek aan de Vliegbasis

Eindhoven brengen. Voor veel oud
gedienden een compleet nieuw
veld, want er is nogal wat veranderd
de afgelopen jaren”, vult Dhr Ludo
Damen, secretaris hem aan.

De vliegbasis stelt een aantal
faciliteiten aan de Contactgroep
Postactieven Eindhoven, zoals de
vereniging officieel heet, beschik-
baar. Onder meer gebruik van
sportfaciliteiten, een KLUIM werk-
plek, vergaderfaciliteiten, repro en
postfaciliteit.

Wie nog geen informatiepakket
heeft ontvangen, maar wel belang-
stelling heeft om lid te worden van
de Contactgroep Postactieven
Eindhoven kan een kaartje sturen
naar Vliegbasis Eindhoven, t.a.v.
Staf Voorlichting, Antwoordnummer
10073, 5600 VB  Eindhoven.
De adressen van het bestuur kunt u
vinden in deze KLUPActief op de
pagina nuttige adressen (pag. 39).

De leden van het bestuur van de
Postactieven Vereniging Vliegbasis
Eindhoven. Staand van links naar
rechts: Roolvink, v.d. Horst, Bosch,
Hueben; Hurkend van links naar
rechts: v. Capelleveen en Damen.

Op 2 mei j.l. vond de eerste
algemene ledenvergadering van de
contactgroep Gilze-Rijen plaats in
het bedrijfsrestaurant van de vlieg-
basis.
De leden die de moeite hadden
genomen om de vergadering bij te
wonen werden om elf uur in de 
korporaalsmess ontvangen met
koffie en cake. Deze versnapering
vormt het standaard begin van alle
gebeurtenissen van onze vereniging
op de basis. Een gebaar van de
keuken (!) dat, mede gezien de
kwaliteit, elke keer opnieuw erg op
prijs wordt gesteld. Om ongeveer
kwart voor twaalf ging eenieder

naar de multifunctionele ruimte en
werd de vergadering geopend. Het
was verheugend te zien dat er 91
leden aanwezig waren waaronder
een groot aantal dames.Na de
opening ging de voorzitter onder-
meer in op de bijzondere betekenis
van het jaar 2003 voor onze lucht-
macht. Aan dit bijzondere karakter

wordt op diverse manieren aan-
dacht besteedt; o.a. door een grote
reünie voor iedereen die ooit bij de
Koninklijke Luchtmacht heeft 
gediend maar ook voor zijn of haar
partner. Deze reünie vindt plaats op
1 juli op de vliegbasis Soesterberg
en het bestuur heeft gemeend het
busvervoer voor geïnteresseerde
leden in goede banen te leiden.Ook
voor één van de open dagen op de
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Vliegbasis Twenthe t.w. op vrijdag
20 juni a.s. zal busvervoer worden
geregeld. Vervolgens schetste de
voorzitter het voorbije jaar dat voor
onze contactgroep erg succesvol is
geweest. Immers opgericht in maart
2002 tellen wij slechts iets meer 
dan één jaar later al 314 leden en

werden er diverse activiteiten 
georganiseerd. Dat dit in goede
aarde is gevallen blijkt wel uit de
grote opkomst die elke keer
opnieuw bewijst hoezeer de
behoefte bestaat collega’s van
vroeger te ontmoeten en elkaar bij
te praten over vroeger en heden.
Uit de grote opkomst bij de
gehouden excursies naar de
Apache squadrons bleek de 
interesse die nog steeds bestaat
voor onze vroegere werkgever.
Nadat de kascommissie zijn goed-
keuring had gegeven over het 
gevoerde financiële beleid en de
aftredende secretaris (Willem
v.d.Meere) met algemene stemmen
was herkozen vormde de rondvraag

zoals gebruikelijk het laatste 
agendapunt van de vergadering.
De bijeenkomst verliep in een aan-
gename en gemoedelijke sfeer en
werd om kwart voor een afgesloten
waarbij de voorzitter eenieder 
uitnodigde voor de lunch in de 
eetzaal van het bedrijfsrestaurant.
De basiscommandant en de
HSP&O hadden gevolg gegeven
aan de uitnodiging voor de lunch
zodat tijdens het tafelen uit eerste
hand het laatste nieuws over onze
Koninklijke Luchtmacht kon worden
uitgewisseld.Na de lunch werd nog
gezellig nageborreld in een van de
messes en kon bij vertrek naar huis
worden teruggezien op een aange-
name en ook nuttige dag!!

Excursie CGPA Arnhem (door Jan van Rossum)

Op 25 maart j.l. bezochten een 
dertigtal leden van de CPA regio
Arnhem het AOCS te Nieuw
Milligen. Dit KLu onderdeel is voor
deze vereniging het onderste-
unende onderdeel en voor veel van
de deelnemers aan deze excursie
was het de eerste keer dat zij op 
dit onderdeel kwamen. Na de 
ontvangst met koffie en cake sprak
de stafadjudant AOO Van Dissel
een welkomstwoord, waarna een

uitvoerige briefing verzorgd door 
de Elt de Roode volgde over de
organisatie en de taken van het
onderdeel m.b.t tot de Militaire 
verkeer-en gevechtsleiding. Deze
briefing als een van de laatste
bezigheden voor hij zelf met FLO
zal gaan. Vervolgens werd het
gezelschap meegenomen naar
buiten voor een demonstratie van
de hondensectie. Hierbij was
duidelijk het verschil te zien tussen

een ervaren KLu-hond en een 
dier dat nog in opleiding was. De
"pakman" had het zwaar en werd
dan ook met een warm applaus
bedankt. Vervolgens vertrok het
gezelschap weer naar binnen voor
het nuttigen van een uitstekend 
verzorgde rijstmaaltijd, waarna nog
enige tijd werd nagepraat onder het
genot van een drankje of koffie in
de OO-mess. Al met al een zeer
geslaagde middag.

ALV
Op 13 maart 2003 heeft de CPA
regio Arnhem de jaarvergadering
gehouden. Al snel nadat de voor-
zitter, dhr. H.T. Jongerius, de 
vergadering had geopend, werd
deze alweer geschorst. Dit om 
dhr. Aben namens de CCPKLu in de
gelegenheid te stellen de voorzitter
als laatste officiële daad de erken-
ningsovereenkomst met de KLu te
laten tekenen.( namens de
Bevelhebber had de CKAB de
Kolonel A.Tieland reeds zijn
handtekening gezet). Nadat dit 

was gebeurd en de bijbehorende
cadeaus waren overhandigd,
kon dhr. Aben een tevredenheids-
betuiging van de BDL voorlezen en
overhandigen. Dit ter gelegenheid
van het feit, dat de voorzitter één
van de oprichters is geweest van de
LETS Senioren Klub (LSK) en vanaf
de oprichting heeft gefunctioneerd
als voorzitter. Inmiddels is de naam
van de vereniging veranderd in
Contactgroep Post-Actieven regio
Arnhem. Na de heropening van de
vergadering werd de agenda punt
voor punt afgehandeld. Nadat er
voor de aftredende voorzitter een

nieuw bestuurslid was gekozen,
volgde de rondvraag. Als eerste
werd het woord gegeven aan één
van de bestuursleden, dhr. De
Theije, die lovende woorden over 
de scheidende voorzitter sprak.
Hij stelde de vergadering voor om
dhr. Jongerius te benoemen tot
erevoorzitter, een voorstel dat
onmiddellijk met veel applaus werd
begroet. De secretaris overhandigde
daarna de bij de benoeming horen-
de oorkonde. Een zeer ontroerde
voorzitter kon daarna de rondvraag
vervolgen en voor de laatste keer
tenslotte de vergadering sluiten.
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Excursie naar het space centre (CGPA Arnhem)

Het bestuur had de grote belang-
stelling voor deze trip niet verwacht.
Met 63 personen waren de plaatsen
in de bus volledig bezet. Hoewel
het weer er ‘s morgens niet zo goed
uitzag, klaarde het op en kon men
de hele dag genieten van de zon. In
het space centre te Noordwijk kon-

den diverse capsules van binnen
worden bekeken, kreeg men uitleg
van het ruimtevaartgebeuren en
waren er vele foto’s en dia’s te zien
van het heelal en de aarde. De
koffietafel smaakte uitstekend en na
een korte maar winderige wandel-
ing over de boulevard en het strand

ging de tocht verder. Een mooie rit
langs de bloembollenvelden met
nog een korte stop op een “spotter-
splaats” bij Schiphol. Na een laatste
stop in Haarzuilen weer terug naar
het PMT te Schaarsbergen, waar
nog een warme maaltijd werd
genoten.

Paasbrunch 
(CGPA Arnhem)

Op een schitterende locatie en met mooi weer 
hebben veertig personen genoten van een 
voortreffelijke Paasbrunch. Na deze overvloedige 
maaltijd hebben velen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de benen te strekken en een 
wandeling rond het meer te maken. Voldaan keerde
men daarna huiswaarts.

Turkijereis (CGPA Arnhem)

Op 6 mei in de namiddag vertrokken 37 enthousiaste
leden naar het Airport Eindhoven en vandaar naar
Antalya in Turkije. De geplande rondreis met Turkse gids
en chauffeur begon de volgende dag. Tijdens deze 
rondreis heeft men veel gezien van het land en gehoord
over de cultuur. De Turken die het gezelschap heeft 
ontmoet waren vriendelijk, gastvrij en behulpzaam. Men
vond het erg prettig als er in euro’s werd betaald. De
hotels waar werd overnacht waren prima en het eten
overvloedig en lekker. Onderweg is een grote moskee

bezocht en zijn primitieve woningen van nabij bekeken.
Een aantal keren per dag werd de koelkast van de bus
bijgevuld, zodat het gezelschap geen dorst hoefde te 
lijden. Het was namelijk erg warm. Na de rondreis 
werden de resterende dagen doorgebracht in een hotel
in Alanya. Er werd volop geluierd bij het zwembad en op
het strand. De grootste sport was het afdingen bij het
winkelen. Op 20 mei werd de thuisreis aanvaard van
een zeer geslaagde en goed opgezette reis. Het was ‘n
onvergetelijke reis die zeker voor herhaling vatbaar is.

CGPA Soesterberg

Oprichting bestuur
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CGPA Leeuwarden (door Anton Lelie)

Alle begin is moeilijk, tenminste dat
laat een oud gezegde ons weten.
Kennelijk ging dit gezegde niet op
voor de eerste barbecue van onze
groep. Het bestuur is bij een
dergelijke gelegenheid altijd wat
eerder aanwezig om toch nog even
wat dingen na te lopen, is de mess
open, zijn er voldoende “braad-
bakken”, zijn de vleespakketten er,
dat soort zaken. We waren dan ook
wel een beetje verrast om te zien
dat de eerste leden er ook al waren.
Een van hen, Koen Minnema met
zijn echtgenote, vertelde dat zij er
een “dagje”van hadden gemaakt.
Bijtijds aanwezig zijn gaf hen de
mogelijkheid om op de basis bij een
aantal kennissen uit de actieve tijd
langs te gaan om de kontakten
warm te houden, een idee voor
anderen misschien?
En dan beginnen ineens alle
mensen binnen te stromen, de
boekhouders bij de deur hadden
het even lekker druk want als er bin-
nen al geanimeerd wordt gepraat
en ouwe maten elkaar herontdekken
dan wil iedereen daar zo snel
mogelijk deel van uitmaken.
Toen ongeveer iedereen binnen was
probeerde onze voorzitter Eduard
Wiener zijn welkomstwoordje en de
huishoudelijke mededelingen voor

iedereen verstaanbaar te vertellen,
maar daar had hij in het begin nog
aardig wat moeite mee. Duidelijk
was dat men voor elkaar was
gekomen en niet voor lange mono-
logen, hoe belangrijk die ook waren.
Het weer werkte ook heel goed
mee, zowel binnen als buiten was
het aangenaam en de praatgroep-
jes waren dus buiten op het terras
en binnen (hoe kan het anders) aan

de bar te vinden.
Toch werd er op een gegeven
moment nog even aandacht
gevraagd door een van de
hofmeesters, er moesten wat regelt-
jes bekend worden gesteld, héél
formeel want in het kader van
HACCP, een kwaliteitsprogramma
voor de horeca, moesten er aparte
bordjes en bestek voor rauw en voor
gebraden vlees worden gebruikt.
En dat was natuurlijk een reden
temeer om over “vroeger” te praten.
Je hoorde verhalen over satéfuifjes

op het squadron, niks barbecuen,
niks HACCP, houtskoolbakken en
stokjes saté, een gamel met rijst en
een gamel met pindasaus en dan
maar roosteren. Als je een goeie
bak trof dan had je bruine saté,
soms ook had je grijze saté omdat
er nogal wat as opwaaide bij het
aanwapperen (kipassen) van het
vuur en soms had je zwarte saté
omdat je in een diepgaand gesprek
was met een van je maten. In alle
gevallen was er echter maar een
conclusie: “De smaak was geweldig”.
En of er op dat gebied ooit iets zal
veranderen is de vraag want aan
het eind van de middag, toen
iedereen aanstalten maakte om
naar huis te gaan, was men het over
één ding eens: “De smaak was
geweldig, en het was bere gezellig.
Dat belooft in elk geval een goede
aanloop naar de volgende BBQ, op
2 september gaan we er weer voor.
Rest mij nog het bedienend person-
eel van de vliegbasis voor hun inzet
te bedanken.
En voor alle postactieven maar
vooral onze leden: prettige vakantie,
kom gezond weer terug en tot 
2 september.

CGPA Twenthe (door Martin van Drunen)

Ook de jaarlijkse dagtocht van de
“Oud Twenthenaren” (Postactieven
regio Twenthe) was weer een ges-
laagde dag. Alleen het wisselvallige
weer was wel eens een spelbreker.
Op woensdag 14 mei 2003, om
08.15 uur, stonden op de Fokkerweg
(parkeerplaats oude O.O. Mess )
twee touringcars gereed voor een
dagtocht voor de Postactieven met
hun partners die lid zijn van onze
contactgroep. De tocht ging aller-
eerst naar Harderwijk waar een

boot gereed lag, aan boord werden
we ontvangen met een kopje koffie
en gebak. Om 10.30 uur vertrok de
boot naar Spakenburg. Na een
mooie vaartocht over de randmeren
en een schutting door de sluis van
Nijkerk kwamen we om 13.00 uur
aan in Spakenburg. Aan boord kon
men tegen betaling een drankje
gebruiken. Eenieder kon, middels
een plattegrond van Spakenburg
uitgedeeld in de bus, zijn gang
gaan. De meeste waren enthousiast

over de kleding en visserij museum.
Om 14.30 uur werden we weer aan
boord verwacht voor de terugtocht
naar Harderwijk. In Harderwijk ston-
den de touringcars gereed om ons
te brengen naar Haaksbergen waar
wij hadden afgesproken voor het
diner. Na een uitgebreid 3 gangen
diner vertrokken we,voldaan,naar de
Fokkerweg om met eigen vervoer
huiswaarts te keren.
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“UIT DE OUDE DOOS” DOTJIMAS  
(door Carel Rietveld, CGPA regio Woensdrecht)

We gaan terug naar de beginjaren
’60. Groot probleem: sneeuw op de
baan. Dat moest gezien de opera-
tionele status van de basis ASAP
verwijderd worden. Met een voer-
tuig op de baan rijden was ten
strengste verboden want dat levert
gladde ijssporen op die moeilijk te
verwijderen zijn. De Chef Verkeers-
leiding moest natuurlijk wel weten
hoe het er met de baan voorstond,
hij mocht dus met zijn dienstauto,
een Volkswagen Kever, poolshoogte
nemen. Laten we wel wezen, als de
Chef Verkeersleiding dat recht
heeft, dan mag zijn baas, de Chef
Vliegdienst (CVD) dat ook. Dat de
eerste Officier en de Basiscomman-
dant dat recht eveneens hebben
spreekt vanzelf. U ziet het al:
ijssporen op de baan, ijssporen die
met de bestaande middelen van 
de MT moeilijk te verwijderen
waren.Voor dit probleem had de
basiscommandant gelukkig een
doeltreffende oplossing, de
Technische Dienst werd stil gelegd
en een ieder, ongeacht de rang
werd opgedragen deel te nemen
aan de operatie “baanvegen”, dan
mocht een techneut ook eens op de
baan komen, en neem dan gelijk
ook de taxitracks en de dispersals
mee. Protesten van de Chef
Technische Dienst (CTD) werden
“gewezen van de hand”, het ging
immers om het hoogste doel, de
operationele status van de basis!
Op de Vlb Twenthe had men 
ontdekt dat een Meteor, met een
redelijk toerental, voorzichtig over
de baan taxiënd, een goed resultaat
bereikte. Vanuit deze gedachte
ontstond op Twenthe de “SOTJIMAS”,
(Single Operated Twin Jet Ice
Melter And Snowblower). Een nieuw
voertuig gebouwd op het chassis
van een vrachtauto, bestuurbare
voortrein en bestuurbare achter-
trein, zowel aan de voor- als aan de

achterzijde een Derwent V motor,
midden op de romptank van een
Meteor en daarnaast de bestuur-
derscabine. Het verschil in stuw-
druk zorgde voor de voor- dan wel
achterwaartse snelheid en de ‘blast’
smolt de ijssporen en verwijderde
de sneeuw. Derwent V motoren en
Meteor onderdelen waren in vol-
doende mate verkrijgbaar doordat
de kist, helaas, uitgefaseerd werd.
Gezien het bovenstaande begrijpt u
vast wel dat de CTD van onze basis
een dergelijk ding ook wel wilde,
maar natuurlijk nog beter. Het werd
een door twee man bediende
Sotjimas, de cabine niet naast de
brandstoftank, maar boven op de
brandstoftank. U vindt dat onveilig?

Kom nou, niet zeuren, boven op de
tank is het uitzicht immers veel
beter. Dat de bemanning zich 
veilig voelde moge blijken uit het
volgende ware verhaal. Met de
SOTJIMAS Mk-II, zou een demon-
stratie worden gegeven voor de 
C-Vlb, de CVD en de CTD. Na de
demonstratie bleek een van de
Derwents nog te branden. C-Vlb
tegen CTD: “Bill, doe er eens wat
aan”. CTD tegen de CVD: “Karel,
de brandweer valt onder jou. De
Sergeant Majoor, machinist van de
DOTJIMAS: “Ik blaas hem wel even
uit”. De machinist kroop in de
bestuurderscabine boven op de
brandstoftank, gaf een droge start
en de brand was geblust. Probleem

opgelost. Het apparaat kreeg de
naam DOTJIMAS (Dual Operated
Twin Jet Ice Melter And Snowblower)
mee. Dual operated, d.w.z. door
twee man bediend. De bediening
van het geval was niet zo eenvoudig,
bleef je te lang stilstaan, dan was
de kans niet gering dat het baan-
oppervlak werd verbrand of de teer
tussen de betonplaten verdween.
Waar de SOTJIMAS nog de originele
Meteor jetpipes gebruikte kreeg de
DOTJIMAS speciaal geconstrueerde
blaasmonden, waardoor bovendien
de “jetpipe temperature” toenam.
Na Woensdrecht ontwikkelde Volkel
een bijna-copie van onze DOTJIMAS.
Helaas meende Den Haag deze
toch wel creatieve benamingen te
moeten vervangen door de naam
SIJS. Onder die naam hebben de
creaties nog enige tijd nagediend.
In februari van het jaar 1966 was de
Vlb Leeuwarden een grote ijsvlakte.
Op verzoek van C-Vlb Leeuwarden
werd onze DOTJIMAS door de firma
van Egeraat uit Bergen op Zoom
naar Leeuwarden getransporteerd.
De bemanning en de manager van
het ding gingen met de auto 
eveneens die kant uit. Gedurende
een weekend werd de basis
schoongemaakt. Een fantastische
ervaring, vooral in de nacht. De
DOTJIMAS werd gehuld in een 
verlichte, dikke stoomwolk waaruit
regelmatig ijsschotsen hoog op 
vlogen. Op maandag kon de 
F-104G weer vliegen. Brandgaten
en verdwenen teer werden op de
koop toegenomen. Helaas is de
DOTJIMAS daarna nooit meer op
Woensdrecht terug gekeerd. Den
Haag had bepaald dat het apparaat
daar moest blijven. Op Leeuwarden
vond onze DOTJIMAS uiteindelijk
een roemloos einde. Hiermee was
een stuk Woensdrecht historie 
verdwenen. Gelukkig bestaat 
bijgaande foto nog.
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MODERNISERING VAN DE AWBZ
Bron: ANBO Vizier.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die
onverzekerbare risico’s dekt, wordt gemoderniseerd om
u meer keuzevrijheid en zorg op maat te bieden. Hierbij
een toelichting hoe de zorg verandert en wat dat voor 

u betekent. Van aanbod-
gestuurde naar vraag
gestuurde. Tot nu toe keek
men in de zorg voor oud-
eren vooral naar wat er
mogelijk was met het
bestaande zorgaanbod.
De verschillende instanties
en instellingen boden zorg
aan en pasten daar de
mensen in die zorg nodig
hadden. In de nabije
toekomst wordt het

anders; de zorg wordt vraag gestuurd. Dit betekent dat
zij zich meer en meer moeten gaan richten op wensen
en behoeften van de zorgvrager. Dit vraagt om een
ruimer zorgaanbod, meer zorg op maat en flexibele
regelgeving.

Zeven soorten zorg
Vraaggestuurde zorg biedt voor mensen die zorg nodig
hebben veel meer mogelijkheden. Dit betekent wel dat
de mensen die een beroep doen op zorg, keuzes
moeten gaan maken en dat vraagt om een actieve houd-
ing. Zorgaanbieders verwachten dat iemand duidelijk
aangeeft waarbij hij of zijn hulp nodig heeft. Om goed
en duidelijk te kunnen achterhalen welke specifieke zorg
nodig is, is het nieuwe systeem opgedeeld in zeven
zorgsoorten:
1. huishoudelijke verzorging (schoonmaken, opruimen)
2. persoonlijke verzorging (hulp bij douchen, aankleden)
3. verpleging (toedienen van medicijnen en injecties)
4. ondersteunende begeleiding (bij dagindeling en 

oefeningen van gehandicapten)
5. activerende begeleiding (gesprekken en oefeningen 

bij herstel van handicap)
6. behandeling (medisch of psychisch)
7. verblijf (tijdelijke of permanente opname)

De zorgketen
In de zorg zijn veel mensen betrokken. Zorgvragers,
verpleegkundigen, artsen, indicatieorganen en zorg-
kantoren. Om te weten wie welke taak heeft, is in het
nieuwe systeem een “zorgketen” opgesteld.
Zorgketen: zorgvragende »»»» RIO »»»» zorgkantoor
»»»» zorgaanbieder  
De zorg begint met degene die zorg nodig heeft. Als u
zorg nodig heeft, kunt u zich wenden tot het Regionaal
Indicatieorgaan (RIO). Het RIO stelt in nauw overleg en
aan de hand van de zeven zorgfuncties uw wensen vast.
Het zorgkantoor verzorgt de financiële afhandeling van
de zorgaanvraag. Zij kunnen u ook informeren en 
adviseren over de verschillende zorginstellingen.
De zorgaanbieders, de instellingen die zorg verlenen,
zijn de laatste schakel in de zorgketen. In het nieuwe
systeem mogen zorgaanbieders zelf bepalen welke zorg
zij verlenen en er is ruimte voor nieuwe aanbieders.
Dit zou ertoe moeten leiden dat u te maken krijgt met
instellingen die zich willen onderscheiden van hun 
concurrenten en nog meer aandacht besteden aan de
kwaliteit van hun zorgaanbod.

Het persoonsgebonden budget (PGB)
Iedereen die langer dan drie maanden zorg nodig heeft,
kan via de AWBZ in aanmerking komen voor een 
persoonsgebonden budget. U krijgt een budget
waarmee u zelf bepaalt van wie en wanneer u hulp 
ontvangt. Dit kan bij een zorginstelling, maar ook bij een
particuliere dienstverlener. Als u kiest voor een PGB, dan
wordt u baas over uw eigen zorgbudget. Het kan zelfs
zo zijn dat u tegen betaling een kennis of eigen kind
“inhuurt”. Alleen voor de zorgsoorten “behandeling” en
“verblijf” is de keuze voor een PGB niet mogelijk. Een
PGB heeft natuurlijk ook zijn nadelen. U zult goede
afspraken moeten maken. Bijvoorbeeld over de betaling,
vakantie en vervanging bij ziekte. De hoge kosten die
met deze vormen van zorg gepaard gaan en de manier
waarop de financieringsstroom loopt, lenen zich niet
voor een eigen zorgbudget. Vindt u het werken met zo’n
persoongebonden budget in het begin wat lastig, dan
kunt u advies en begeleiding krijgen. Er is een landelijke
vereniging voor budgethouders, Per Saldo, en er zijn
steunpunten in elke regio. Voor het aanvragen van een
PGB kunt u terecht bij het RIO of zorgkantoor in uw regio.

KLuPActief

Ziektekostenregelingen
Door: J.C.J.M. Janissen
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Wat verandert er in 2003?
De zorg is niet van de ene op de andere dag volledig
ingesteld op al uw specifieke zorgvragen, maar het jaar
2003 wordt een belangrijk jaar. Dan krijgt de vraag-
gestuurde zorg meer gestalte:
• Zorg wordt duidelijk benoemd in zeven verschillende

zorgfuncties
• De huidige vier PGB -regelingen maken plaats voor

één duidelijke PGB -regeling
• Het systeem wordt uitgebreid en laat nieuwe 

zorgaanbieders toe

Informatie:
• Landelijke vereniging voor budgethouders: Per Saldo,

Postbus 19161, 3501 DD Utrecht, Tel. 030-230 40 66,
website: www.pgb.nl

• Website www.OpKopZorg.nl Uitgebreide info over de
modernisering van de AWBZ

REGELING HULPMIDDELEN
Bron: de Kareoler.
De Regeling hulpmiddelen, die uitgevoerd wordt door de
ziekenfondsen en de particuliere ziektekostenverzekerin-
gen, is met ingang van 1 januari j.l. verbeterd en
aangepast. De Regeling hulpmiddelen van 1996 is m.i.v.
1 januari 2003 weer gewijzigd en verbeterd. Op deze
regeling kan iedereen die verzekerd is voor ziektekosten
en een aandoening heeft waarvoor hij een hulpmiddel
nodig heeft een beroep doen. In de Regeling hulp-
middelen is opgenomen dat mensen recht hebben 
op een verschaffing van een te allen tijde adequaat
functionerend hulpmiddel, Dat wil zeggen een hulp-
middel dat geschikt is voor het doel waarvoor het wordt
aangevraagd. Nieuw is dat het hulpmiddel gebruiksklaar
moet zijn, en indien van toepassing volledig geïnstal-
leerd moet worden en de gebruiker moet weten hoe hij
met het hulpmiddel moet omgaan. Hij heeft dus recht 
op training. Een computer met bijvoorbeeld een braille-
leeswijzer moet dus volledig geïnstalleerd zijn en de
gebruiker moet geïnstrueerd zijn over het gebruik.
Gewezen militairen met een verbanderkenning kunnen,
wanneer zij een hulpmiddel nodig hebben in verband
met de aandoening waarvoor verband is aangenomen,
een beroep doen op de “Voorzieningsregeling voor 
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers”. De aanvraag
procedure hiervoor hangt af van de ontslagdatum.
Is de beroepsmilitair ontslagen vóór 1995, dan dient de
aanvraag rechtstreeks gestuurd te worden naar
ABP/Defensie, afdeling Voorzieningen te Heerlen. Is de
beroepsmilitair ontslagen na 1 januari 1995 dan dient 
de aanvraag naar de eigen ziektekostenverzekering te
worden gezonden. Wordt de aanvraag door de ziek-
tekostenverzekering afgewezen, dan kan de rekening
worden opgestuurd naar ABP/Defensie te Heerlen.
Adres: ABP/BU Bijzondere Regelingen Defensie,
Serviceteam Voorzieningen, Postbus 4490, 6401 CZ
Heerlen.

PREMIE AWBZ EN ZIEKENFONDS FORS
OMHOOG
Bron: Collage CVZ.
De premies voor het ziekenfonds en de AWBZ moeten
fors omhoog. Dit adviseert het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) in een onlangs verstuurde brief
naar het kabinet. De premie -stijging zou betekenen dat
gezinnen met een minimuminkomen er jaarlijks honder-
den euro’s op achteruit gaan. De AWBZ-premie, waar-
van o.a. thuiszorg en ouderenzorg wordt gefinancierd,
zou met 1,61 procent moeten stijgen naar 13,66 procent.
Begin dit jaar werden zowel particuliere als zieken-
fondsverzekerden al opgeschrikt door forse premiever-
hogingen van soms tientallen procenten. In maart j.l. zei
Hans Wiegel van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) dat de kans bestaat dat dit jaar de ziek-
tekostenpremies nog eens worden verhoogd. Nu er een
nieuwe regering is gevormd, moeten wij afwachten hoe
e.e.a zich gaat ontwikkelen. Er zullen weer nieuwe
gesprekken moeten volgen met betrekking tot het in
2006 te verwachten nieuwe zorgstelsel. Ik zal de ontwik-
kelingen op de voet volgen en u hiervan op de hoogte
houden.

ZVD-REGELING EN DE buitenlandse 
PARTICULIERE ZIEKTEKOSTENVERZEKE-
RING
Bron: KPMG FlexSourcing.
Onlangs zijn een aantal postactieve militairen, welke
woonachtig zijn in het buitenland en aldaar een partic-
uliere ziektekostenverzekering hebben afgesloten, door
KPMG FlexSourcing (uitvoerder van de ZVD-regeling)
geconfronteerd met een strakkere uitvoering van de
regeling. Om in aanmerking te worden gebracht voor
een tegemoetkoming in het kader van de sectorale ziek-
tekostenregelingen, is een aantal voorwaarden gesteld.
Eén van de voorwaarden is dat betrokkene in voldoende
mate verzekerd dient te zijn tegen het risico van ziek-
tekosten. Iemand wordt beschouwd in voldoende mate
verzekerd te zijn, als hij/zij een ziektekosten-verzekering
heeft gesloten die tenminste omvat:
• volledige vergoeding van kosten van behandeling,

verzorging en verpleging in een ziekenhuis geduren-
de één jaar met klinische specialistenhulp en bijko-
mende kosten, evt. met een eigen risico aan de voet;

• en tenminste 80% vergoeding van niet-klinische
(ambulante) specialistenhulp dan wel volledige 
vergoeding met een eigen risico aan de voet.

Er is gebleken dat er personen zijn die in het buitenland
een ziektekostenverzekering hebben afgesloten waarvan
de polisvoorwaarden niet voldoen aan de voorwaarden
van voldoende verzekerd zijn, zoals hierboven nader 
uitgewerkt. Voorheen voldeed de verzekering ook niet
geheel aan de eisen, maar de sectoren eisen van KPMG
Flex Sourcing dat zij de regeling strikter gaan uitvoeren.
Teneinde deze leden in de gelegenheid te stellen een
andere/ aangepaste verzekering af te sluiten, en omdat 
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reeds in het verleden verleende tegemoetkomingen
mogelijk verwachtingen kunnen hebben gewekt, heeft
KPMG Flex Sourcing de aanvraag deze keer nog
coulancehalve afgehandeld als zijnde “voldoende
verzekerd”. Bij toekomstige aanvragen zal de voor hen
geldende regeling op de juiste (en strengere) wijze wor-
den toegepast. Dit zal bij ongewijzigde omstandigheden
van de polis leiden tot afwijzing van de aanvraag, omdat
men dan als onvoldoende verzekerd wordt aangemerkt.

ZVD-DREMPELBEDRAG 2003:
Voor gewezen militairen met UKW, die zich voor 1 januari
2000 niet hebben aangemeld voor de SZVK/Univé-
ziektekostenverzekering:
3,2% over de inkomsten plus € 184,20 (nominale premie)
plus € 416,54 (MOOZ/WTZ) pp.

Voor alle overigen t.w. alle gepensioneerden:
3,9% van de inkomsten (ABP + AOW) plus € 355,73
(gemiddelde nominale premie) p.p.

De eigen bijdrage 2003 bedraagt in beide gevallen:
Alleenstaande: € 50, Gezin: € 100.

ZVD-REGELING 
Bron: KPMG Flex Sourcing
Bij de onlangs gehouden bijeenkomst van de
Contactgroep Postactieven Regio Den Haag ben ik door
een aantal personen benaderd m.b.t. vragen over de
sectorale Regeling Ziektekostenvoorziening
Defensiepersoneel (ZVD-regeling). Op verzoek informeer
ik u hierbij over deze regeling. De ZVD -regeling wordt
uitgevoerd door KPMG Flex Sourcing (voorheen Dienst
ZVO) te Emmen. Doelstelling van deze regeling is om u
te vrijwaren van te hoge ziektekosten. Een bepaald per-
centage van uw inkomen + een vast nominaal bedrag
moet u kunnen besteden aan ziektekosten, alle kosten
meer krijgt u via deze regeling terug. Vanaf 1 januari
2000 zijn de meeste Postactieve (PA) militairen
gedurende de hele UKW -periode (verplicht) verzekerd
bij de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht
(SZVK / Univé) voor het basispakket. Op het moment dat
de PA -militair 65 jaar wordt, krijgt hij/zij van Univé
aangeboden een Standaard Pakket Polis (SPP).
Deze SPP is een polis (vergelijkbaar met het zieken-
fondspakket), waarvan de premie en de pakketinhoud
door het Ministerie van Volksgezondheid wordt 
vastgesteld en dus bij alle ziektekostenverzekerings -
maatschappijen hetzelfde is. Waarschijnlijk zal er in 
2006 één grote zorgverzekering komen voor alle
Nederlanders. Het ziekenfonds zal dan verdwijnen.
Hoe deze basisverzekering er uit zal gaan zien is op dit
moment nog niet bekend. Ook de premieberekening is
nog niet bekend. Ik zal u, als de tijd rijp is, ter zake
nader informeren.

De ZVD-regeling is niet van toepassing voor hen die
SZVK/Univé zijn verzekerd gedurende de UKW-periode.
De ZVD-regeling is evenwel van toepassing voor hen die
beschikken over een SPP.
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming,
moet u voldoende verzekerd zijn. Dit houdt in dat uw
ziektekostenverzekering de volgende kosten moet
dekken:
• 100% dekking van de kosten van behandeling,

verzorging en verpleging in een ziekenhuis
gedurende één jaar, met klinische specialistenhulp 
en bijkomende kosten (verbandmiddelen en
geneesmiddelen);

• ten minste 80% dekking van de kosten voor 
poliklinische- en specialistenhulp.

Noot: De SPP voldoet aan deze eisen!
Voor de SPP kan alleen de premie 3e klasse voor u en
evt. uw partner worden opgevoerd, incl. de verschul-
digde wettelijke heffingen en excl. evt. aanvullende
verzekeringen. Overige ziektekosten die niet door uw
ziektekostenverzekeraar worden vergoed, worden dus
ook niet voor tegemoetkoming in aanmerking gebracht
bij de sectorale regeling ZVD. Voorts geldt voor deze
regeling een eigen bijdrage. De eigen bijdrage komt
overeen met het eigen risico van de SPP en is voor een
gezin € 100 en voor een alleenstaande € 50. Om in
aanmerking te komen voor een vergoeding, moeten de
ziektekosten hoger zijn dan een bepaald drempel-
bedrag. Het drempelbedrag wordt ieder jaar opnieuw
vastgesteld en is opgebouwd uit twee bedragen:
het zogeheten drempelpercentage en een bedrag ter
hoogte van de nominale premie op grond van de 
ziekenfondswet. De geldende drempelbedragen en per-
centages zijn per sector vastgesteld. De ZVD-drempel
bedragen voor 2003 en de eigen bijdrage is hier boven
vermeld (zie: ZVD -drempelbedrag 2003).
Wie in aanmerking wil worden gebracht voor een tege-
moetkoming dient een aanvraagformulier in te dienen bij
KPMG Flex Sourcing te Emmen. Formulieren, toelichting,
enveloppe etc. kan worden aangevraagd bij:
KPMG Flex Sourcing, Postbus 30005, 7800 RA Emmen.
Tel: 0591 - 85 03 00.
Een aanvraag moet altijd een periode van 12 aaneen-
gesloten maanden beslaan. U kunt kiezen voor een
willekeurig aaneengesloten tijdvak van 12 maanden.
De aanvraag tegemoetkoming moet binnen 3 maanden
na afloop van een gekozen tijdvak worden ingediend.
Bij overlijden hoeft het tijdvak geen 12 aaneengesloten
maanden te bedragen. De aanvraag moet binnen 
6 maanden na datum van overlijden worden ingediend.
Indien u met betrekking tot de ZVD-regeling vragen
heeft, kunt u zich rechtstreeks wenden tot KPMG
FlexSourcing te Emmen.
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Tentoonstelling geleide wapens 
Duur december 2002 tot 19 oktober 2003
Inhoud Tentoonstelling grondige luchtverdediging.

Geleide wapens van de Koninklijke
Luchtmacht in West-Duitsland 1959-1995.

Expositie Luchtvaartschilders
Duur 3 april tot en met 5 oktober 2003
Inhoud Een expositie van schilderijen in verband met

het 20 jarig bestaan van de Club van
Nederlandse Luchtvaartschilders.

Vlucht van de Eeuw
Duur 6 juli tot en met 24 augustus 2003

Iedere zondag (6, 13, 20 en 27 juli, 3, 10, 17,
en 24 augustus)

Inhoud 100 jaar gemotoriseerd vliegen. Nederland in
de voetsporen van Orville en Wilbur Wright,
door Pandemonia Science Theater Nederland.

Hollandse Heli Helden
Duur 9 juli tot en met 20 augustus 2003

Iedere woensdag (9, 16, 23 en 30 juli, 6, 13,
en 20 augustus)

Inhoud Pandemonia Science Theater Nederland
speelt de voorstelling ‘Hollandse Heli Helden’.

Open Werkplaatsdagen
Duur 6 en 7 september 2003
Inhoud Bezoek de werkplaatsen van het Militaire

Luchtvaart Museum, waar, naar authentiek
voorbeeld, een Fokker C-X en een Koolhoven
FK-51 worden gebouwd. Daarnaast kunt u
kennis nemen van de voortgang in de restau-
ratie van een van de museumvliegtuigen.

Nationale Modelbouwmanifestatie
Duur 12 tot en met 19 oktober 2003
Inhoud Nationale Modelbouwmanifestatie, in samen-

werking met International Plastic Modellers
Society (IPMS).

LowLand Tiger Meet 2003
Duur 15 en 16 november 2003
Inhoud Groot vluchtsimulatorenspektakel, circa

zeventig simulatie vliegers nemen het vanuit
hun virtuele cockpits tegen elkaar op.

Vlucht van de Eeuw
Duur 14, 21 en 28 december 2003
Inhoud 100 jaar gemotoriseerd vliegen. Nederland in

de voetsporen van Orville en Wilbur Wright,
door Pandemonia Science Theater Nederland.

Expositie 50 jaar Koninklijke Luchtmacht
Duur Vanaf medio december 2003
Inhoud Een expositie over 50 jaar Koninklijke

Luchtmacht, waarbij de ontwikkeling van de
luchtmacht sedert 1953 in beeld wordt
gebracht.

* De programmaonderdelen kunnen in de loop van de
tijd worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten wor-
den ontleend aan deze tekst. Kijk voor actuele infor-
matie ook op de website. Adressen op pagina nut-
tige adressen

Tentoonstellingen en Evenementen Militaire Luchtvaart Museum*
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Volkel: Contactgroep Postactieven Regio Volkel,
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel. Voorzitter W.D den Ouden,
E-mail w.deouden@hetnet.nl. Secretaris K. Mars, E-mail
marskees@hetnet.nl. Correspondentieadres CGPA Volkel p/a
stafgroep Voorlichting, Postbus 10150, 5408 ZW Volkel.
Penningmeester R. Postma. Leden: B t Gilde, J van Soest,
H.Geurts. CGPA Giro nr 2641799 De eigen internetsite is te 
vinden onder http://home.hccnet.nl/e.t.g.m.tonk/ 
ERE VOORZITTER: Dhr Gijs Jonker

Den Haag: Contactgroep Postactieven Regio Den Haag.
Voorzitter J.G.M. van Dommelen. Secretaris (TEVENS
SECRATARIAATS ADRES) Th.M Deckers Strijplaan 337, 2285
GL Rijswijk, 070-3944585, E-mail jdeckers@euronet.nl.
Penningmeester: E.J Goedheer.
Leden: H.H.W.G. Peters en H.Stekelenburg.

Woensdrecht: Contactgroep Postactieven Regio Woensdrecht.
Voorzitter A. Mesman, Prinses Christina-laan 1, 4645 HN
Putte. E-mail arthea@hetnet.nl. Secretaris F.E.C. Voet,
Dennenlaan 8, 4631 BH Hoogerheide. E-mail fv-internation-
al@wxs.nl. Penningmeester C.F.W. Rietveld, de Hortensia 42,
4631 DE Hoogerheide. E-mail cfw.rietveld@planet.nl. Lid /
tevens Plv. voorzitter E. Groothuis, Frans Naereboutstraat 18,
4351 NH Veere. E-mail elbertgr@zeelandnet.nl.

Leeuwarden: Contactgroep Postactieven Regio Leeuwarden.
Voorzitter E.P.W. Wiener, Spanjaardslaan 111, 8917 AW,
Leeuwarden. Secretaris M. Cats, Brandenmeer 44, 8918 GH,
Leeuwarden, E-mail mei.cats@planet.nl. Penningmeester 
T. Lelie, Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden, E-mail 
fanthomas@hetnet.nl. Lid P. Siemeling; Westerparkstraat 31,
8913 CB Leeuwarden. E-mail phsiemeling@hotmail.com.
Lid G. Huisman, E-mail gerbenhuisman@hotmail.com.
CGPA Giro 9428701, de eigen internetsite is te vinden onder
http://home.hccnet.nl/4.ed/postactief-lwd.

Gilze-Rijen: Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen.
Voorzitter W.H.J. Logt, Lennondreef 27, 5012 AS Tilburg,
E-mail w.logt@hccnet.nl. Secretaris W.J.A.L. van der Meere,
Aalbersestraat 10, 5121 VB Rijen, E-mail willem@van-der-
meere.myweb.nl. Penningmeester F.H.A. Blösser, Constance
Gerlings-straat 25, 5121 ZP Rijen 

Arnhem: Contactgroep Postactieven Regio Arnhem 
(voormalige LSK): Voorzitter N. Mol, Platenmakersstraat 85,
6661 HL Elst, Tel 0481-374116, E-mail n.mol@wanadoo.nl.
Secretaris J.W.van Rossum. Oude Eerbeekseweg 13, 6971 BL
Brummen, 0575-561349, E-mail j.w.v.rossum@hccnet.nl.
Penningmeester W.Verweij, Hof van Cambridge 169, 7007 GP
Doetinchem, 0314-324997, E-mail wimverweij@wanadoo.nl.
Lid: W.J.M.M de Theije, Goltackers 104, 6931 HE Westervoort,
026-3118577, E-mail w.detheije@planet.nl. Lid R. Willemsen,
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen, 024-3446963, E-mail
wibo@veteranen.nl.
ERE VOORZITTER: Dhr. H.T. Jongerius.

De Peel: Contactgroep Postactieven Groepen Geleide
Wapens: Voorzitter R.P Schouten Krijten 51, 5403 PK Uden,
E-mail robirm@hotmail.com. Secretaris, E. Janssen, Pionier
21, 5409 BE Odilliapeel, E-mail erikjanssen@hetnet.nl.
Penningmeester, G.C.M.Boogaarts, Gaasthuisstraat 29, 5708
HH Helmond, E-mail fred.boogaarts@chello.nl.
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens 
t.a.v. Stafgroep Voorlichting Groep Geleide Wapens,
Postbus 5034, 5800 GA Venraij, Telefoon: 0493-598045,
E-mail: hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef.nl.

Twenthe: Contactgroep Postactieven Regio Twenthe:
Voorzitter G. ter Burg Richterstraat 1, 7582 BV Losser.
Secretaris M.A. van Drunen, Umbrialaan 13,
7577 KA Oldenzaal, E-mail mvandrunen@home.nl.
Penningmeester J.H Leemkuil, Wuestinkstraat 14,
7555 GD Hengelo (ov) Lid/commissaris B.G. Jansen,
Herculesstraat 38, 7521 DJ Enschede 

Soesterberg: Contactgroep Postactieven Regio Soesterberg:
Voorzitter J.A Koningstein, Wolfsmelk 1, 3738 TC Maartensdijk.
Secretaris C. Huisman, Versteeghlaan 50, 3769 BN Soester-
berg, E-mail huisman4602@hetnet.nl. Penningmeester 
B. Petersen, Rigolettostraat 18, 3816 TR Amersfoort, E-mail
timoreno@hetnet.nl. Leden. J.M. Verburg, Karolingersweg 179,
3952 AM Wijk bij Duurstede, E-mail jmverburg@freeler.nl.
R.L. von Fraijenhove, Montgomeryweg 40, 3769 BJ Soester-
berg, E-mail bar@vansantenbelettering.nl.
T.M.P. van der Wijst, Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg, E-mail
m.p.de.wijst@freeler.nl.
Ledenadministrateur J.H. van der Togt, Versteeghlaan 48,
3769 BN Soesterberg, E-mail jhvdtogt@wanadoo.nl.

Eindhoven: Contactgroep Postactieven Regio Eindhoven;
Voorzitter P.A. Roolvink, Evreuxlaan 115, 5627 PT Eindhoven,
040-2427383. Secretaris: L.A. Damen,Roerstraat 49.5626 DS
Eindhoven, 040-2623122, E-mail ludo.damen@freeler.nl.
Penningmeester: J.van Capelleveen, Bishorn 4, 5624 NN
Eindhoven, 040-2621379, E-mail j.v.capelleveen@iac.nl.
Lid: H. Bosch, Scherpenheuvellaan 8, 5628 TT Eindhoven,
070-2425419. Lid: L.J.M. v.d. Horst, Geelgorshof 7, 5672 ES
Nuenen, 040-2838940. Lid: F. Hueben, Weisshorn 7, 5624 NS
Eindhoven, 040-2419008.

Militair Luchtvaart Museum:
Kamp van Zeist 2-4, Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg.
Infolijn: 0346-353815. E-mail info@mlm.af.disp.mindef.nl.

Koninklijke Luchtmacht, Sectie Luchtmacht Historie:
Alexanderkazerne Gebouw 204, Van Alkemadelaan 357,
2597 BA Den Haag. Correspondentieadres Postbus 20703,
2500 ES Den Haag, Telefoon 070-3165335, Fax 070-3165550
E-mail slh@bdl.af.dnet.mindef.nl.

Postactievenkaart:

Adres Aanspreekpunt postactieven (BDL/KAB/Postactieven)

Vergeet niet een kopie van uw bewijs van eervol ontslag mee

te sturen, dit versnelt de procedure aanzienlijk!

Vliegende Hollander:

Indien u als gewezen KLu militair of burger met functioneel

leeftijdontslag de Vliegende Hollander nog niet automatisch

ontvangt, kunt u zich melden bij het aanspreekpunt post-

actieven. U ontvangt dan een “Registratieformulier

Postactieven Koninklijke Luchtmacht” Nadat u deze heeft

ingevuld en geretourneerd zal u in de database worden

opgenomen. Na verloop van (helaas) enige tijd zal de

vliegende Hollander u dan toegestuurd worden.Voor mutaties

met betrekking tot adres, dan wel opzegging dient u 

(voorlopig) te handelen zoals in de Vliegende Hollander wordt

vermeld namelijk contact opnemen met abonnementenland in

Uitgeest. Het is natuurlijk ook handig als u uw nieuwe adres

bij ons bekend stelt. Als u van de KLu geen informatie meer

wilt ontvangen bericht dit dan (BDL/KAB/Postactieven) deze

mutatie zal dan in de database worden ingevoerd.

Nuttige adressen



Postactieventent

To t  o p  d e  v o l g e n d e  O p e n  D a g e n !


