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Redactioneel

In de afgelopen maanden waren er veel activiteiten binnen de Koninklijke
Luchtmacht waarbij wij als postactieven tot tevredenheid van beide partijen
betrokken waren. Allereerst natuurlijk de bevelsoverdracht over de Koninklijke
Luchtmacht door Luitenant-generaal D. Berlijn aan Luitenant-generaal D. Starink.
Dit vond plaats op onze bakermat en wel op 10 juni (korte impressie op pagina
12). Ook waren wij met een aantal postactieven aanwezig bij de 1 juli herden-
king op Soesterberg. De Bevelhebber heeft in zijn herdenkingsspeech stil
gestaan bij de overleden postactieven en memoreerde verder o.a. de rol die wij
in het verleden (en heden!) hebben gespeeld in de Koninklijke Luchtmacht
(toespraak Bevelhebber pagina 4). Ja, en dan natuurlijk de Open Dagen op
Volkel; het was in één woord prachtig. Ook uw vele positieve reacties op die
dagen wijzen in deze richting. Waren er dan geen andere geluiden? Ja hoor,
maar tegen de collega’s die ondanks de inzet van ons allen toch menen een te
grote broek te moeten aantrekken zou ik willen zeggen: blijf voortaan lekker
thuis. Verder natuurlijk het project dat in samenwerking met de Vereniging
Ouders Kinderen met Kanker (VOKK), met als grote stimulator Patrick Musters
(306 Sqn), tot een ongekend succes heeft geleid. Ook de Bevelhebber was
onder indruk van hetgeen hij zag, vooral op de gezichten van de kinderen. Ook
hun ouders genoten volop. De KLu zal dan ook waarschijnlijk volgend jaar tij-
dens de Open Dagen op Gilze Rijen,wederom in samenwerking met de
CCPKLu, een vereniging met een Sociaal / Medisch of maatschappelijk doel
adopteren. Een uitgebreide impressie van deze dagen begint op pagina 17.
Hoe staat het er verder voor? Ik denk dat veel zaken nu goed op de rails staan.
Om even uw geheugen op te frissen, de (oude) postactievenkaart komt steeds
sneller bij u in de bus. De beoogde nieuwe kaart is in zijn eind-fase en ik denk
dat aan het eind van dit jaar begonnen wordt met de verstrekking hiervan.
U weet dat op die kaart ook uw foto komt en deze valt daarmee in de categorie
legitimatie -/ toegangsbewijs. Bijkomend voordeel is dat de toegang tot de ’TENT’
dan beter en rechtvaardiger bewaakt kan worden zodat de vele (onnodige) dis-
cussies over toegang tot het verleden zouden kunnen / moeten behoren. Ook
de Vliegende Hollander komt steeds meer onder controle. Het streven is om in
samenwerking met Luchtmachtcommunicatie te komen tot een aansturing van-
uit onze database. Ook hiervoor geldt dat dit aan het eind van het jaar rond
moet zijn. Een heikel punt blijft nog altijd de inzet van postactieven ten behoeve
van de KLu, dan wel voor het onderdeel. Helaas bestaat er bij velen in de orga-
nisatie koudwatervrees. Menigeen biedt zelfs aan om tegen reiskosten enige,
voor de organisatie van belang zijnde, ondersteuning te willen en kunnen
geven maar er wordt te weinig (wat heet) gebruik van gemaakt. Ook ik vind dat
een gemiste kans.Op dit moment worden er met vertegenwoordigers van drie
contactgroepen nieuwe Intranet en Internet sites ontwikkeld. De bedoeling is
dat straks alle 12 contactgroepen in deze lay-out op het net komen en de site
gaan onderhouden en actualiseren. Vanuit de KLu krijgen de contactgroepen
ondersteuning en natuurlijk een cursus om e.e.a. vlekkeloos uit te voeren. De
budgetten voor dit jaar en 2005 ten behoeve van de contactgroepen zijn veilig-
gesteld voor uw activiteiten (3) en voor de periodiek te houden reünies.
Over budgetten gesproken, heeft u ook gelezen dat de budgetten voor medi-
sche voorzieningen, kankeronderzoek etc. etc. niet alleen onder druk staan
maar zelfs gereduceerd worden? Lezers worden daar niet echt gelukkig van.
Gelukkig hebben wij  kennis kunnen nemen dat het ook anders kan: een
eland in het Noorderdierenpark heeft een relatietherapie en assertiviteitstrai-
ning gekregen omdat hij te weinig zelfvertrouwen had. Als je dat leest denk
je echt dat het geld in de verkeerde pot zit. Prettige vakantie en tot ziens.

Willem Aben

KLuPActief

Colofon
KLuPActief ( verschijnt tot nu toe viermaal
per jaar) en is in principe bedoeld voor
alle postactieven van de Koninklijke
Luchtmacht, dat wil zeggen militairen en
burgers die de actieve dienst middels
FLO, UKW of pensioen hebben verlaten.
Verder de achtergebleven partners die te
kennen hebben gegeven KluPActief te
willen blijven ontvangen. KLuPActief
geeft informatie over de voortgang van
het postactievenbeleid van de Koninklijke
Luchtmacht en wetenswaardigheden
voor, over, van en door postactieven zelf
en is natuurlijk een forum voor de lokale
besturen. 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

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met speciale dank aan:
Drs.Rolf de Winter, A.P. de Jong / Larry
Hewin, Rob Schouten, Engel Speelman,
Drs. J. Janssen, Patrick Musters ,Generaal-
majoor F. Horst, Willy de Thije, Cees 
Huisman, Willem Logt, Jan van Rossum,
Ludo Damen, Edward Ruitenbach, Jos
Janissen en vele anderen.

Verantwoording van de in dit nummer
opgenomen foto’s :
Alle foto’s zijn belangeloos ter beschikking
gesteld en zijn met toestemming van
betrokkenen geplaatst. Speciale dank
gaat uit naar Sectie Luchtmacht Historie
voor de foto bij de pagina’s 7,8 en 9. De
Fotosectie Vliegbasis Soesterberg voor
de foto’s op pagina 4 en 5. De Heren
Siepman en Heykoop voor de foto’s op
pagina 12.
En natuurlijk wederom met speciale dank
aan HERMAN van den AKKER die als
hofleverancier van het postactieven-
gebeuren  de foto’s van de Open Dagen
voor zijn rekening nam.

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 redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen te weigeren, redi-
geren of in te korten. Aan de inhoud van
dit blad kunnen geen rechten worden
ontleend. Overname van artikelen is toe-
gestaan, mits de bron wordt vermeld.
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Burger- en Militaire autoriteiten,
Dames en Heren,

Ik heet u allen welkom bij deze 1 juli
herdenking en stel uw komst zeer op
prijs. Samen staan we vandaag stil bij
de collega´s die ons in het afgelopen
jaar en in de jaren daarvoor zijn ont-
vallen. Het is voor het eerst dat ik u
hier als Bevelhebber der Luchtstrijd-
krachten welkom heet. Slechts enkele
meters hier vandaan mocht ik enkele
weken geleden letterlijk en figuurlijk
het vaandel van mijn voorganger,
generaal Berlijn, overnemen. Afgezien
van het feit dat het een buitengewoon
grote eer is om leiding te geven aan
een organisatie als de Koninklijke
Luchtmacht, was het voor mij ook een
bijzondere ervaring om het bevel over
te nemen op de bakermat van onze
militaire luchtvaart, de vliegbasis
Soesterberg.

De betekenis van de vliegbasis
Soesterberg is voor ons allen erg
groot. Wanneer ik hier zo in het rond
kijk, dan besef ik dat als geen ander.
Ik zie militairen en burgerambtenaren
van de Koninklijke Luchtmacht, de

mannen en vrouwen die
dus op dit moment uitvoe-
ring geven aan het veilig-
heidsbeleid van onze rege-
ring. Ik zie – en dat is niet
oneerbiedig bedoeld – grij-
ze haren oftewel de erva-
ring en wijsheid van onze
voorgangers en dan
bedoel ik de veteranen en
postactieven. Ik zie ook
burgers uit de omgeving
van de vliegbasis, ver-
tegenwoordigers van de
gemeente en andere
instanties, de mensen voor
wie wij onze werkzaamhe-

den als luchtmacht medewerkers ver-
richten. Kortom, ik zie verleden en
heden maar ook toekomst, want dat
laatste is waar we samen aan werken.

Bij het werken aan de toekomst speelt
het verleden een belangrijke rol. De
mensen die mij een beetje kennen,
weten dat ik geïnteresseerd ben in de
militaire geschiedenis. De geschiede-
nis is een bijna onuitputtelijke bron
van inspiratie en wijsheid. Leren van
wat er in het verleden is gebeurd,
leren van wat onze collega´s van wel-
eer hebben meegemaakt. Dat doe ik
in het besef dat velen een hoge prijs
betaalden, sommigen zelfs de aller-
hoogste prijs want zij gaven hun
leven. Ook daarom is het zo belang-
rijk om een plechtigheid als deze te
organiseren. Ik dank dan ook ieder-
een die bij de organisatie betrokken is
en met name de Stichting Erefonds
KLu.

Enkele weken geleden werd in Nor-
mandië herdacht dat daar zestig jaar
geleden de geallieerde troepen aan
land kwamen. D-Day vormde de
opmaat voor de bevrijding van West-

Europa. Terecht waren tal van wereld-
leiders, waaronder H.M. de Koningin
en onze minister-president, naar Nor-
mandië gereisd om daar respect te
tonen aan de militairen die daar voch-
ten, zegevierden, gewond raakten of
hun leven verloren. Over enkele
maanden zullen verschillende hoog-
waardigheidsbekleders naar ons land
komen om te herdenken dat zestig
jaar geleden de – helaas minder for-
tuinlijk verlopen – slag om Arnhem
plaatsvond. In aanloop naar 5 mei
2005, de dag waarop de Tweede
Wereldoorlog in Europa zestig jaar
geleden tot een eind kwam, zullen er
ongetwijfeld meer momenten komen
waarop we deel zullen nemen aan
een herdenking of moment van bezin-
ning. Ik vind dat een goede zaak. Niet
alleen kunnen we op die manier onze
collega´s die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in actie kwamen laten
zien dat we hun inzet en offers res-
pecteren, maar ook kunnen we
daardoor de lessen van het verleden
beter vertalen naar de toekomst. Zor-
gen dat wat Nederland in 1940 en
Nederlands Indië in 1941 overkwam,
nooit meer kan gebeuren. Zorgen dat
we als krijgsmacht in het algemeen
maar zeker ook als luchtmacht, in
staat blijven om onze taken naar
behoren uit te voeren. Waar ook ter
wereld, en indien nodig – dat is inhe-
rent aan ons vak - tegen de prijs die
nodig is. Al is het de hoogste…

Dat betekent dat we zorgen voor vol-
doende, goed getraind en gemoti-
veerd personeel en voor het materiaal
dat onze mannen en vrouwen nodig
hebben om hun opdracht uit te voe-
ren. En daarmee datgene doen – en
dan kijk ik naar alle niet geüniformeer-
de gasten vandaag – wat van ons
wordt verwacht. We zullen een lucht-

Toespraak Bevelhebber
bij 1 juli herdenking
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macht in stand houden die het moge-
lijk maakt dat onze kinderen een
onbekommerde jeugd kunnen heb-
ben in een land dat in vrijheid leeft tot
in lengte van dagen.

Dames en heren, de band tussen het
heden en verleden is door de dichter
Ed Hoornik, die van 1910 tot 1970
leefde en tijdens de oorlog naar
Dachau was gedeporteerd, op een
treffende manier gelegd in zijn
gedicht ‘Tot de doden’. Ik wil nu drie
van de vijf coupletten van dit gedicht
voorlezen. Het zijn coupletten van
slechts vier regels, maar de inhoud
strekt – in mijn beleving – veel verder.

De dichter spreekt over de nationale
dodenherdenking op 4 mei. Een
moment waarop we als luchtmacht
ook samen met u onze gevallenen
gedenken. Dat doen we vandaag, op
de verjaardag van de Koninklijke
Luchtmacht, ook.

Het geeft mij tegelijkertijd ook inspira-
tie om samen met u onze toekomst
gestalte te geven. Namens het voltalli-
ge personeel van de Koninklijke
Luchtmacht wens ik de nabestaan-
den, vrienden, kennissen maar ook
de collega´s van de zojuist genoemde
overleden luchtmachtmedewerkers –
actief dienend en postactief – de
kracht om verder te gaan met hun
leven. Ik verzeker u dat wij hen niet
zullen vergeten!

Wij zullen de herinnering aan de colle-
ga´s, die wij vandaag gedenken,
levend houden. Dat doen we door
ervoor te zorgen dat hun erfgoed,
onze Koninklijke Luchtmacht, een
waardevol en inzetbaar instrument
blijft van regering en maatschappij.
Die waarde is in de afgelopen jaren
steeds weer gebleken en wordt op dit
moment zowel in Irak, Jordanië en
Afghanistan waargemaakt. Maar ook
in Nederland zelf, waar luchtmachtmi-
litairen en burgerambtenaren zij aan
zij werken aan hún bijdrage aan
vrede en veiligheid. De luchtmacht
zoals we die nu vorm geven zal dat
ook in de toekomst kunnen doen. Dat
doen we met nieuwe systemen, denkt
u aan de F-16 opvolger (Joint Strike
Fighter), de nieuwe Pac-3 raket voor
de Patriot, de helikopters, het onbe-
mande verkenningstoestel en de
transportvloot
compleet met
een derde
groot transport-
vliegtuig. Maar
het belangrijk-
ste kapitaal van
de Koninklijke
Luchtmacht
vormt de mens,
de mannen en
vrouwen die
dagelijks 

– gelouterd met de inspiratie, wijsheid
en ervaringen van hun voorgangers –
strijden in de frontlijn van het streven
van ons allemaal naar vrede en veilig-
heid. Dat is de denk ik de èchte
Koninklijke Luchtmacht: mensen die in
teamverband werken en daardoor in
staat zijn de moeilijkste klus te klaren.
Dat was vroeger zo, dat is nu zo en
dat zal ook in de toekomst zo zijn,
welke reorganisatie onze luchtmacht
ook treft: één team, één taak!

Tot slot, dames en heren, wil ik nog
iets zeggen over deze unieke locatie.
Ik heb in de afgelopen minuten aan-
gegeven dat ik het belangrijk vind om
van ons verleden te leren en respect
te hebben voor onze voorgangers en
de ons ontvallen collega´s. Dit monu-
ment waar wij bijeengekomen zijn,
speelt daarbij een belangrijke rol. We
hebben in het afgelopen jaar moeten
besluiten om de op de vliegbasis
Soesterberg gestationeerde helikop-
ters de komende jaren te verplaatsen
naar Gilze-Rijen. Daarmee houdt de
vliegbasis Soesterberg op te bestaan
als vliegbasis. Het is in mijn ogen
echter ongewenst dat de Koninklijke
Luchtmacht haar bakermat, in moder-
ne taal, de roots van de organisatie,
zou verlaten. Ik hoop dat we er in sla-
gen op deze locatie een nieuw Defen-
siemuseum te vestigen. In dat geval
blijft Soesterberg de plaats waar ver-
leden, heden en toekomst van de
Koninklijke Luchtmacht bij elkaar
komen, en waar we met elkaar een
passend eerbewijs kunnen brengen
aan de ons ontvallen collega´s, zodat
ze eeuwig voortleven.

KLuPActief

Wij kunnen u niet meer bereiken
Wij komen een zintuig te kort
Wij leggen ons neer bij de feiten
Dat gij minder en minder wordt

Straten houden uw namen
Voor heden en morgen in stand
Maar onze kinderen brengen
Ze niet meer met u in verband

Maar éénmaal per jaar is de stilte
Tot de hemel toe van u vervuld
En belijden wij zonder woorden
Onze dankbaarheid, onze schuld



H.G. Borghaerts, Langenhorst 1301, Ede

Ch.G. Zwaaneveld, Trimbaan 27, Biddinghuizen

I. Verelst, Gronausestraat 597, Enschede.

R. Wardenaar, Hazenberg 23, Alphen (N-Br)

Chr. Volkers, Burg. Jobselaan 1, Rilland.

A.J. van der Heiden, Klinkenberg 5, Oosterhout.

N.A.J. van Vugt, Saxofoonstraat 60, Uden.

A.E. Kempen, Oude Molenstraat 4, Zeeland.

Kl.B. Burgstede, Braamkamp 494, Zutphen.

H.J. Reuterink,  Tarweveld 3, Midwolda.

F.E.J. de Lang, Vrielinklanden 57, Enschede.

“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”

Dat zij mogen rusten in vrede

In Memoriam

J. van Straten, Weth de Doodestraat 38, Woudrichem.

D.A. Kampen, Hoekse Waard 16, Emmeloord.

M. van Weelde, Hoefijzer 22, Leusden.

J.C.Th. van Merkhoven, Roodeschoolstraat 51, Tilburg

H. de Vos, Westelijk Halfrond 479, Amstelveen.

W. Gruppelaar, Skipperstrjitte 11, Burgum.

H.M.G. Witting, van Dedemstraat 104, Bergen op Zoom.

K.P. Jacobs, Fuut 3, Veldhoven.

H. van Sleen, Salkhof 41, Hoogeveen

H, Sluiter, Slootakker 5, Beilen

Mevr T, Schoute, Vliet 106, Franeker
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De Luchtmachtcommando’s in de
Koude Oorlog
In de hoogtijdagen van de Koude
Oorlog bereikte de Koninklijke Lucht-
macht haar grootste omvang. Bij een
personeelssterkte van ongeveer

28.000 personen en een luchtvloot
die vele honderden toestellen omvat-
te, hoorde een luchtmachtorganisatie
die uit meer ‘schijven’ bestond dan
anno 2004. Tussen de ‘Haagse’ lucht-
machtstaf en de operationele onder-

delen bestonden lange tijd enkele
Commando’s die zich richtten op een
belangrijke deeltaak of specifiek aan-
dachtsveld. In de loop der tijd kregen
ook deze Commando’s te maken met
reorganisaties, samenvoegingen en
(uiteindelijk) opheffing. In de jaren
vijftig kwamen geleidelijk vier Com-
mando’s tot stand: het Commando
Luchtmachtopleidingen, het Com-
mando Depots Materieel Luchtmacht,
het Commando Luchtverdediging en
het Commando Tactische Luchtstrijd-
krachten. Met ingang van 1 januari
1973 werden de twee eerste samen-
gevoegd tot het Commando Logistiek
en Opleidingen (CLO) en de laatste
twee tot het Commando Tactische
Luchtstrijdkrachten (‘groot’-CTL). Kort
na het einde van de Koude Oorlog
viel op 1 november 1991 ten slotte
ook het doek voor deze twee Com-

KLuPActief

Historische Luchtmachtvilla’s
(Door drs. Rolf de Winter Hoofd Sectie Luchtmachthistorie)

De Koninklijke Luchtmacht wordt kleiner. Het is een boodschap die al
enige jaren, nee al enige decennia vertrouwd in de oren klinkt. Daarbij
wordt dan gemeld dat de kwantitatieve inkrimping, niet gepaard gaat met
een kwalitatieve achteruitgang: de KLu van de nabije toekomst blijft een
professionele organisatie waarin ongeveer 10.000 medewerkers met
kwalitatief goed materieel het ‘product’ airpower zullen blijven leveren.

Eén van de consequenties van deze afslanking is dat er gewerkt en
geopereerd wordt vanaf een geringer aantal locaties. Ook op het gebied
van de infrastructuur zijn er daarom in de loop der jaren talrijke aanpas-
singen geweest. Zo zijn er verschillende vliegbases gesloten – op het
banenstelsel van de voormalige Vliegbasis Ypenburg is inmiddels een
complete nieuwbouwwijk verrezen – en is er door de luchtmacht
afscheid genomen van verscheidene militaire kampen en complexen,
waarop tientallen jaren de luchtmachtvlag werd gehesen.

Kasteel Zijpendaal (Arnhem) was in de jaren 57 tot 1973 het HQ
van het Commando Luchtmacht Opleidingen (CLO).
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mando’s. Vanaf dat moment werd de
gehele KLu rechtstreeks aangestuurd
vanuit het Haagse Hoofdkwartier aan
de Binckhorstlaan numero 135.

Iets wat de genoemde Commando’s
met elkaar gemeen hadden was dat
ze geen van alle domicilie hadden in
de residentie, maar elders in het land
waren gehuisvest. De staven van
deze ‘tussenlaag’ vonden soms

onderdak op of nabij een vliegbasis
en soms op een geheel zelfstandige
locatie. Onder die locaties waren er
enkele die bij veel luchtmachtmede-
werkers (actief én postactief) onge-
twijfeld nostalgische gevoelens zullen
oproepen. Zeker in een tijd waarin
veel luchtmachters hun werkzame
uren doorbrengen in (meestal)
ARBO-technisch geheel verantwoor-
de nieuwbouwonderkomens, zal met
enige weemoed worden terugge-
dacht aan de villa’s en kastelen waar-
in eertijds enkele van de Commando-
’s waren ondergebracht.

De Kasteelheren van Zijpendaal
De Commandanten van deze Com-
mando’s moeten zich bij tijd en wijle
eigentijdse kasteel- en landheren
hebben gewaand. Zo was de staf

van het Commando Luchtmachtop-
leidingen tussen 1957 en 1973
gehuisvest in Kasteel Zijpendaal, een
goed geconserveerde, grotendeels
met water omgeven buitenplaats te
Arnhem. Het uit de jaren 1762-1764
daterende gebouw werd opgetrok-
ken voor de Arnhemse regentenfami-
lie Brantsen, waarvan de opvolgende
generaties Zijpendaal tot 1926 zou-
den bewonen. Het kasteel is gelegen

in een sterk geaccidenteerd land-
schap en omgeven door een fraai
park met imposante oude bomen,
beekjes en waterpartijen. Bij het
kasteel verrezen in 1867 een koets-
huis en een oranjerie. Op dit riante
Arnhemse buitenverblijf, gelegen in

de nabijheid van enkele belangrijke
opleidingsinstituten van de KLu,
zetelden de Commandant van het
Commando Luchtmachtopleidingen
en zijn staf. Met de auto waren de C-
CLO en zijn gevolg in een mum van
tijd bij de Luchtmacht Instructie- en
Militaire Opleidingen School (LIMOS)
te Nijmegen, de Koninklijke Kader-
school Luchtmacht (KKSL) of de
Luchtmacht Elektronische en Techni-
sche School (LETS) beide te
Schaarsbergen. Onder anderen de
commodores W. den Toom, W. Bak-
ker en J.N. Mulder viel de eer te
beurt om tijdens hun commandant-
schap over het Commando Lucht-
machtopleidingen tegelijkertijd enke-
le jaren te mogen optreden als ‘Kas-
teelheer’ van Zijpendaal. Enige tijd
na het vertrek van de luchtmacht
besloot de gemeente Arnhem om Zij-
pendaal een culturele bestemming te
geven. In het gebouw werd het
hoofdkantoor van Geldersch Land-
schap en Geldersche Kasteelen
gevestigd, terwijl de hoofdverdieping
als museum werd ingericht en open-
gesteld voor het publiek. Voor oud-
luchtmachters met heimwee is het
landgoed vrij toegankelijk en bestaat
de mogelijkheid dat zij hun werkplek
van weleer nog eens bezichtigen.

Villa ’t Djekt in Zeelst
Wat minder voornaam, maar toch
chique was het onderkomen van de
staf van het Commando Tactische
Luchtstrijdkrachten, dat vanaf zijn
oprichting in januari 1952 tot de
reorganisatie van begin 1973 was

gehuisvest in de villa ’t
Djekt in het dorp
Zeelst. Dit dorp, gesi-
tueerd even ten zuiden
van het Eindhovense
vliegveld Welschap,
vormde voor de Com-
mandant van het CTL

Villa ´t Deject te Zeelst (Zuiden van Eindhoven) was in de jaren 52 tot 1973 het
domein van Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL).

Interieur van de
Wulpenhorst ( Zeist) 
let op de banier van 
het Commando
Luchtverdediging).
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een geschikte uitvalsbasis naar de
vliegbases Eindhoven en Volkel. Op
deze twee velden waren destijds de
zes tactische luchtmachtsquadrons
gestationeerd. Vanaf 1964 ging ook
de Vliegbasis Twenthe van de tacti-
sche bases deel uitmaken. Tot de
generaals die enige tijd op ’t Djekt
de scepter zwaaiden, behoorden
onder anderen illustere luchtmacht-
officieren als J.L. Zegers, H.A. Mau-
renbrecher, A.L. Cox, D. Berlijn (de
vader van de huidige Chef Defen-
siestaf), R.A. Sleeuw, J.P. Kuipers en
P.A.C. Benjamins.

Landgoed Wulperhorst wordt
Swagerman Kamp
De laatste ‘luchtmachtvilla’ die in dit
artikel aan de orde komt, maakte
bijna veertig dienstjaren vol als lucht-
machtonderkomen-op-stand. Toen de
KLu neerstreek op het buitengoed
Wulperhorst nabij Zeist, had het
karakteristieke witgeschilderde pand
al een geschiedenis van bijna een
eeuw achter zich. In 1858 had jonk-
heer J.E. Huydecoper opdracht gege-
ven tot de bouw van een fors land-
huis. Het resultaat, Villa Wulperhorst,
vormde het meest markante object op
het landgoed ter grootte van 7_ hec-
tare. Landgoed én villa werden in
1952 voor de somma van f 250.000,-
(in euro’s slechts ruim één ton!) aan-
gekocht door het Rijk en vormden
vanaf dat jaar het onderkomen van
het Commando Luchtverdediging.
Vanaf 1973 tot eind 1991 was het
geïntegreerde ‘groot’-CTL op deze
locatie gehuisvest. Toen de lucht-
macht er in 1952 kwartier maakte,
waren er - afgezien van het landhuis -
geen andere bruikbare gebouwen,
wel enkele moestuinen en een boom-
gaard. Weldra veranderde dit en kwa-
men verscheidene extra faciliteiten
beschikbaar, zoals een benzinepomp
(een zgn. BOS-pomp), tennisvelden
en een reeks gebouwen, die aanmer-
kelijk bescheidener van opzet was
dan de villa. Uiteindelijk telde het
gehele complex, dat het Swagerman
Kamp werd gedoopt, meer dan twin-
tig gebouwen. Talloze luchtmachtme-

dewerkers maakten vanaf 1952 de
gang naar het complex aan de Tiend-
weg 5 te Zeist en dienden voor de tij-
delijke ‘landheren’ die er namens de
KLu resideerden. Als Commandant
Commando Luchtverdediging traden
onder anderen op de generaal-
majoors W.J. Reynierse, A.J. de Vries,
A.B. Wolff, G. van de Wolf en W.M.
van den Bosch. Vanaf 1973 werd
‘groot’-CTL onder meer geleid door
de generaal-majoors A.J.W. Wijting,
M.G. Geschiere, D.J.J. Boks, A.J. Meu-
lenbroek en H.J.M. Vendrig.

Pianomuziek op de Wulperhorst
Nadat op 18 december 1991 de

luchtmachtvlag voor de laatste maal
op het Swagerman Kamp was
gestreken, kwam er een einde aan
de luchtmachtgeschiedenis op de
Wulperhorst. Voor de (oud)lucht-
machtmedewerkers die, vervuld van
melancholieke en nostalgische
gevoelens, nog eens naar de oude
‘stek’ willen terugkeren zijn de moge-
lijkheden beperkt. Toch bestaan ze!
De huidige bewoner van de Wulper-
horst, meesterpianist Wibi Soerjadi,
geeft er op gezette tijden exclusieve
salonconcerten in de gerestaureerde
grote salon. Degenen die over een
ruime beurs beschikken en een kaar-
tje weten te bemachtigen kunnen
dan getuige zijn van ‘intieme huisre-
citals’ voor een zeer select publiek.
Deze concerten gaan vanzelfspre-
kend gepaard met champagne en
koud buffet. In de zomermaanden
houdt de pianovirtuoos in de nabij-
heid van de villa enkele ‘buitengewo-
ne’ tuinconcerten. Deze bieden,
wederom tegen betaling, een ‘unieke
mogelijkheid om van een openlucht-
concert te genieten en te wandelen
in de mooie tuinen van deze
meesterpianist’. De (oud)luchtmacht-
medewerkers die hun schaarse
middelen liever aan andere zaken
besteden, zullen het voorlopig moe-
ten doen met de bij dit artikel
getoonde foto’s uit het archief van
de Sectie Luchtmachthistorie.

KLuPActief

Wulpenhorst (Zeist) gezien vanuit de lucht links de oude stallen (Garage) op de
voorgrond de tennisbanen en recht de gebouwen  van het  Swagerman kamp
hierin waren kantoren, messes en de legering.

Wulpenhorst ( Zeist) met zijn fraaie
hoofdingang.
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Eigenlijk hadden ze die morgen al moeten starten
maar het weer was te slecht. Tweemaal werd de start
uitgesteld van de 252 B-24 Liberators, die op deze
dag van Operatie “Market Garden”, maandag 18
september 1944,voorraden moesten gaan droppen
bij Groesbeek. Daar waren de dag tevoren de para’s
van de 82ste Airborne Division van de 37-jarige
General Jimmy Gavin geland. Maar de meeste
spullen zouden de volgende dag per Luchtpost
worden nagezonden. Tweemaal moesten de Libe-
rators dwars over bezet Nederland,eerst van de
eilanden over Brabant en Gelderland naar de
dropzone, en dan terug over het met  luchtafweer
bezaaid gebied. Ze vlogen op “tree top level”om
zoveel mogelijk aan de Duitse lichte Flak te ontko-
men. Maar dat zou niet ieder B-24 lukken. We laten
de captain van de “Baggie Maggie”, Larry Hewin
aan het woord.
We waren heel laag de Noordzee overgestoken en
moesten dan boven het droppings-gebied klimmen
naar 500 voet om de voorraden af te werpen. De
Intell-briefing was bepaald niet trefzeker geweest.
Men had ons niet verteld van het moordende afweer-
vuur van de lichte Duitse wapens,bijna overal  over
Nederland en vooral dichtbij het gebied rond Arnhem
en Nijmegen. We vlogen door een muur
van vuur bezuiden Nijmegen en onze
oude B-24 “BAGGIE MAGGIE” werd
daardoor zwaar getroffen. Een aantal
bemanningsleden werd gewond. Ikzelf eerste piloot, was
getroffen aan mijn beide benen en mijn rechterarm, door
gemeen 20mm granaatjes die net naast mijn vliegtuig-
stoel waren terecht gekomen. Omdat deze wonden met
tourniquets moesten worden verbonden om de slagader-
lijke bloedingen te stoppen, kon ik het vliegtuig niet meer
besturen. Ze legde me op de grond en onze bommen-
richter, George Sadler kwam mijn tweede piloot Richard
Scott te hulp om te helpen de roeren te kunnen bedienen,
die u extra kracht vergden wegens de schade. We keken
uit naar een weiland dat groot genoeg zou zijn voor een
crashlanding voordat we het laatste restje hoogte verloren
dat we nog hadden en dat was niet veel. Na een hele
reeks te kleine grasvelden te hebben gepasseerd, hielden
ineens de motoren er mee op en we moesten naar de
grond. We zaten toen net iets voorbij Breda. We klapten
tegen een redelijk groot weiland waarbij de romp achter
de vleugel afbrak. Daardoor konden verscheidende
bemanningsleden uit het wrak komen. George werd door

de cockpitruit naar buiten geworpen. De middenbo-
ven koepel viel uit zijn standaard en kwam op het
lichaam van Bill Kirlin neer, onze radioman. Bill werd
op slag gedood door het gewicht van  de honderden
kilos wegende mitrailleurkoepel. De anderen kwamen
uit het wrak al weet ik niet hoe. Zelf strompelde ik
door het gat van de afgebroken neussectie en pro-
beerde zo´n honderd meter weg te komen, uit angst
voor ontploffingen. Dat was overigens de laatste
keer voor een langere periode dat ik nog kon

lopen. Direct na de crash kwamen er een paar Hol-
landers op me af. Ik vroeg of ze onze bemanning

konden helpen ontsnappen zodat de Duitsers ons niet
gevangen zouden nemen. Maar ze zeiden dat dit geen
zin had de Duitsers zaten op maar enkele minuten
afstand. De Liberator lag aan de Hoogstratense baan,
tussen Baarle-Nassau en het Belgische Minderhout,
vlak bij het kleine gehucht Castelre´. Toch bleef een
van de Hollanders bij me en de anderen gingen de
rest van de bemanning helpen. Ik droeg twee horlo-
ges, mijn standaard diensthorloge en een Elgin klokje,
dat ik van mijn ouders had gekregen. Wetende dat de
Duitsers als gebruikelijk dit soort dingen zouden afpik-
ken, gaf ik mijn  Elgin aan de Hollander en behield ik
mijn diensthorloge, dat de Duitsers dan ook inder-

daad van mij afpakten. De Duitsers kwa-
men inderdaad al snel, haalden de hele
bemanning bijeen en staken de B-24 in
de brand. Wij werden op een vrachtwa-

gen gezet en vervolgens naar het Belgische Hoogstraten
gebracht,naar een school die de Duitsers als plaatselijk
hoofdkwartier gebruikten. We waren nu krijgsgevangenen
totdat we in het voorjaar van 1945 door de troepen van
Generaal Patton werden bevrijd. Na de oorlog was ik
eerst een poosje instructeur op de B-25 Mitchell en daar-
na ben ik gaan studeren bij de NASA. Ik ben getrouwd en
we kregen fijne kinderen. Gek genoeg had ik geen con-
tact meer met mijn bemanningsleden. Dus we wisten niet
van elkaar hoe het met elk van ons was gegaan.

Terug naar de crashplek in Holland.
Het was ongeveer een halve eeuw later dat een van mijn
schutters, Eunene Shabatura me had opgespoord. Hij
vertelde dat mensen in Nederland aan het proberen
waren onze bemanning te contacten. Ze hadden al een
heel pakket gegevens over onze “BAGGIE MAGGIE” ver-
zameld en er was een tentoonstelling ongericht in het
Heemhuis van Baarle-Nassau over alles wat onze kist

Het verhaal van ‘BAGGIE MAGGIE’,
een oude Liberator (door A.P de Jong & Larry Hewin) 

Het bewuste Elgin horloge dat hij
nu weer terug heeft.
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betrof, foto’s, wrakstukken, Liberator-modelllen en wat dies
meer zij. Het bleek dat de Nederlanders nog steeds erg
dankbaar waren dat ze door de Geallieerden waren
bevrijd van het Nazijuk. Nog elk jaar op 4 mei houden ze
in het hele land herdenkingen mede om de bevrijders van
toen te herdenken. Wij werden uitgeno-
digd om naar Nederland te komen en
deel te nemen aan de herdenkingsdienst
voor Bill Kirlin, onze gesneuvelde makker.
We kregen een vorstelijk onthaal van de
Nederlanders. In een herdenkingsdienst
in de 800 jaar oude kerk van Minderhout
niet ver van de crashlocatie waren hon-
derden Nederlanders en Belgen aanwe-
zig. Daar waren ook vele ooggetuigen
van onze crash bij. Zo konden we een
halve eeuw later onze herinneringen uit-
wisselen. Maar één die er zo graag bij
had willen zijn, was er helaas niet. Dat
was Gerard Metsers, de marechaussee
aan wie ik mijn mooie Elgin horloge had
gegeven in 1944. Hij bezat nog steeds
het horloge en had erg uitgekeken naar
onze komst. Maar helaas, een paar
weken voordat wij kwamen was hij over-
leden. Wij kregen allerlei aandenkens van

de Nederlanders, die
nog onbegrijpelijk
dankbaar waren voor
ons. Een van die gif-
ten bracht mij koude
rillingen. Ik opende
een envelop van 12
bij 18 centimeter en
wat kwam daaruit ?
Mijn eigen horloge dat
ik 50 jaar eerder aan
de Nederlandse poli-
tieman had gegeven.
Het schitterde me
tegemoet en het liep
nog steeds! Er zat en
briefje bij, dat de
goede man, toen hij
zijn dood voelde
naderen, het aan zijn

dochter had gegeven
met instructies om het
aan mij terug te geven

en te bedanken voor al die jaren dat hij het had mogen
bewaren……… woorden schieten te kort om uitdrukking
te geven aan ons respect en onze affectie die wij voelen
voor de Nederlanders. Het monument dat er nog steeds
staat op de plek  van onze laatste landing symboliseert

hoe de mensen daar nog steeds hun
dankbaarheid tonen aan ons, Amerika-
nen. Wij zijn ons daar nooit genoeg van
bewust. Maar het symboliseert hoe al
die Nederlanders ook nu nog aan ons
denken. Een hartverwarmde gedachte,
waarbij mijn horloge slechts aan klein
symbool is van hoe die fijne mensen
daar nog steeds aan ons denken.
Aldus Larry Hewim uit Williamsburg,
Virginia, USA.

Naschrift; Dit jaar is het 60 jaar geleden
dat de Operatie Market Garden plaats
vond, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven.
Er komen in september weer veteranen
springen op de Ginkelse Heide uit C-
130 vliegtuigen. Keep-them-rolling
houdt een herdenkingstocht met oude
voertuigen over o.a. “Hells Highway, de
route van het zuiden naar Arnhem –
Nijmegen. En een aantal Amerikaanse
familieleden van de “BAGGIE MAGGIE
“komt over om bij het Kirlin monument
te herdenken wat daar 60 jaar geleden
plaats vond.
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B-24 Liberators werpen op 18 september 1944 voorraden af boven het gebied bij Groesbeek. Op
de grond zijn nog Waco zweefvliegtuigen zichtbaar die er de vorige dag waren geland.

Wachtmeester Gererd Metsers van de
Koninklijke Marechaussee, die het horloge
van Hewin onder zijn hoede nam, zodat
het een halve eeuw later kon worden
teruggegeven.
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Luitenant-generaal D(ick) Berlijn
droeg op donderdag 10 juni tijdens
een ceremonie op de bakermat van
de Koninklijke Luchtmacht het bevel-
hebberschap over aan Luitenant-
generaal D(irk) Starink. Dit ten over-
staan van vele burger en militaire
autoriteiten, andere genodigden en
detachementen van alle onderdelen.
Het was voor het eerst dat er ook
een detachement van de postactie-
ven acte de présence mocht geven.
De aanwezigheid van de postactie-
ven is door beide generaals hogelijk
gewaardeerd. Het was daarom
geen verrassing dat beide gene-
raals in hun toespraak ook aandacht
schonken aan het fenomeen postac-
tieven in de Koninklijke Luchtmacht.
Na deze formele ceremonie werd
een ieder verzocht zich naar de rol-
baan te begeven alwaar een grond -
en luchtdefilé werd afgenomen. De
plaatjes spreken voor zich. Veel kun-
nen wij regelen maar ook een
onderdeel zo dicht bij het KNMI is
afhankelijk van hogere machten of
krachten. Na het defilé was er gele-
genheid om beide heren en hun
echtgenotes de hand te drukken.

Bevelsoverdracht (door Willem Aben)

Luitenant-generaal D(ick)
Berlijn en Luitenant-generaal
D(irk) Starink twee (gewoon)
tevreden mensen.

Overdracht van het vaandel
van de oud(e) BDL aan de
nieuwe BDL.

Autoriteiten staan klaar voor de groet aan het vaandel van de Koninklijk Luchtmacht.

Onder moeders paraplu maar niet voor een ieder.



Even voorstellen
Everhard Henry
Schouten, geboren
te Semarang in het
voormalige Neder-
lands Indië, op 19

september 1922 als oudste zoon van een KNIL militair. In
1941, toen de Japanse dreiging voor die regio heel groot
werd, is Evert gemobiliseerd. Hij werd van de middelbare
school geplukt en ingedeeld bij de Cavalerie van het
KNIL. Behoudens enkele licht gepantserde vechtwagens,
bestond de Cavalerie toendertijd hoofdzakelijk uit
paarden met berijder. Evert kreeg dus rijlaarzen en spo-
ren en was in afwachting van zijn paard. Een inzet als
cavalerist is er nooit van gekomen, want na wat reorgani-
saties (gebeurde toen ook al) kwam Evert via de Verbin-
dingsdienst bij de Infanterie terecht. Toen het KNIL zijn
oorlogsposities ging innemen, zag Evert van een afstand
zijn vader en zwaaide naar hem. Het zou ruim vier jaar
duren, voordat zij elkaar terug zouden zien. Na een korte
maar hevige strijd moest het KNIL capituleren. Evert
werd krijgsgevangen gemaakt. Vrij kort
na de capitulatie was Evert al getuige
van executies van medegevangenen.
Dat gebeurde in het gunstigste geval
met de kogel, maar vaak werd het
samourai zwaard gebruikt of simpelweg
de bajonet. Hij werd verplaatst en via
Singapore op de SS Hawaïan Maru in
konvooi verscheept naar Japan. Hij zat
met honderden gevangenen in het ruim
van dit troepentransportschip. Geallieer-
de onderzeeboten vielen dit konvooi
dag en nacht aan en de ontploffingen –
af en toe van heel dichtbij – waren dui-
delijk te horen. Op 24 april ’43 kwam dit
uitgedunde konvooi aan Modji, een
Japanse havenplaats. Per geblindeerde

trein ging het naar Nagasaki waar Evert te werk werd
gesteld op de Mitsubishi scheepswerven. Hij moest las-
sen en klinknagels plaatsen op schepen in aanbouw. Het
was geen pretje, hard werken, weinig eten en mishande-
lingen door de Japanse bewakers. Medio ’45 waren de
Amerikanen al zo dicht genaderd, dat zij bombardemen-
ten konden uitvoeren met B-29 bommenwerpers. Die
werden vaak begeleid door Lichtnings. Verdwaalde bom-
men en het boordgeschut van de Lightnings veroorzaak-
ten veel doden en gewonden. De Japanners begonnen
in die tijd met vreemde voorbereidingen. Er werden
gesloten ruimtes gebouwd met gaten in het plafond.
Vaten met benzine werden in de buurt geplaatst. Met een
in Engelse taal geschreven briefje waarschuwde een
Japans vrouwtje de krijgsgevangenen: “Vlucht! Mocht het
tot een invasie komen dan worden jullie levend verbrand
in die ruimtes!” Op 9 augustus maakte een medegevan-
gene Evert attent op een B-29 die vrijwel recht boven
hem een container aan drie parachutes afwierp. In eerste
instantie dacht Evert dat het weer eens om een zending
pamfletten ging. Plotseling hoorde hij een oorverdovende

knal en zag een lichtflits die sterker was
dan laslicht. Hij werd tegen de grond
gesmakt en tegen een boom gesmeten.
Achteraf was dit zijn geluk, want door
die boom kon de enorme hitte hem niet
bereiken. Een hele tijd was hij bewuste-
loos. Toen hij bijkwam was Nagasaki
weggevaagd! Hij zag duizenden lijken,
gesmolten brugleuningen, verbrande
mensen die in totale shock verdwaasd
rondliepen, kromgebogen spoorrails,
huizen en gebouwen in lichterlaaie. Dit
moest de hel van Dante zijn! Aan de
overkant van de rivier ontplofte een che-
mische fabriek en een verstikkende gif-
wolk dreef zijn kant op. Aan de oever
vond hij een rioolopening waarin hij
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“UIT DE OUDE DOOS”(1)

De Contactgroep Postactieven van de Groepen Geleide Wapens telt nu onge-
veer 600 leden. elk lid heeft zo zijn eigen verhaal en ervaringen. “Even voorstel-
len” is een regelmatig verschijnend artikel, waarin de achtergrond van deze
oud-Luchtmachters eens nader wordt belicht. Zij hebben niet alleen bijgedra-
gen aan de opbouw van de KLu, maar vaak ook bijzondere ervaringen gehad.

U kent ongetwijfeld één van de vervelende bijkomstigheden van oefeningen,
namelijk het gaspak en de NBC-drills. Eén van onze leden heeft, overigens
zonder enige oefening, dit aspect daadwerkelijk meegemaakt. Op 6 augustus
1945 viel de eerste atoombom op Hiroshima. Hij was krijgsgevangene en
bevond zich in Nagasaki toe de tweede atoombom viel.

Everhard ( Evert) Henry Schouten.

Evert heden ten dage.

(door Rob Schouten)
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enkele uren bleef schuilen. Hij reali-
seerde zich dat hij uit deze hel
moest zien weg te komen. Via een
brandende sisalbrug wist hij de
overkant van de rivier te bereiken en
vluchtte de heuvels in. Door de
geweldige ontploffing ontstond een
wind die de kracht had van een
orkaan. Het vuur werd daardoor
aangewakkerd en kroop de heuvels
op. Hij moest rennen om het vuur
voor te blijven. In de heuvels ont-
moette hij enkele medegevangenen,
verscholen in een tunnel. In de
dagen na de atoomaanval moest
iedereen meehelpen met het oprui-
men van de lijken. Die werden opge-
stapeld tot enkele meters hoog en
massaal verbrand. Op 16 augustus
gebeurde er iets vreemds. De gewa-
pende bewakers waren vervangen

door ongewapende burgers onder
leiding van een hoge Japanse offi-
cier met als enig wapen zijn samou-
rai zwaard. Drie dagen later werd de
vrede afgekondigd. De officier ver-
telde hen dat de keizer had besloten
om mee te werken met de Amerika-
nen. Vanaf dat moment waren zij
geen gevangenen meer maar ‘colle-
ga’s en vrienden’. Na de bevrijding
ging het per  Amerikaans vliegdek-
schip naar Manilla. Daar konden de
gevangenen eindelijk wat op krach-
ten komen. Alleen de Nederlanders
niet, want in opdracht van de Neder-
landse legercommandant moesten
zij zich direct naar Nederlands Indië
begeven om de orde te herstellen.
Daar aangekomen kregen zij een
uniform, wapens en munitie en wer-
den ingezet om het binnenland van

Borneo te zuiveren van extremisten.
Diverse vrouwenkampen zijn door
hen bevrijd en zij leverden nog strijd
met Japanners, die nog geen weet
hadden van de bevrijding. Uiteinde-
lijk zag Evert zijn familie pas twee
jaar na de bevrijding terug in Bata-
via, toen hij een week verlof had
gekregen vanuit zijn standplaats in
zuid Celebes. Evert, in hart en nie-
ren een Luchtmachter, is tot aan zijn
pensioen werkzaam geweest als
burger ambtenaar op de LIMOS en
heeft, naast diverse militaire onder-
scheidingen ook nog een Koninklijke
Onderscheiding gekregen. Hij is niet
onbeschadigd uit de oorlog geko-
men. Door de diverse mishandelin-
gen heeft hij blijvende littekens over-
gehouden.

Uiteindelijk werd een straalzenderan-
tenne in een kerktoren in Goes opge-
hangen en werd er verbinding
gemaakt met het vaste land in West
Brabant. Dit was een hele grote uit-
komst en er werd dan ook constant
gebruik van gemaakt in deze periode
en nog geruime tijd daarna.Het was
de aanzet om heel Nederland te voor-
zien van dit fenomeen. Onafhankelijk
van de PTT-verbindingen en nog voor-
deliger ook, want het huren van tele-

foonlijnen was niet goedkoop.
Op de Radio Radarschool en later op
de LETS werden de nodige cursus-
sen gegeven en zo ontstond al in
begin 1954 de Noordtak. Vanaf de
Leusderhei ging het via NSV-Nieuw
Milligen, Lemelerberg, Hooghalen
naar NSG-Appingendam. Vandaar via
Munnikenzijl, Kornwerderzand naar
NSN-Den Helder. De lus ging verder
via Fort Spijkerboor bij de Rijp terug
naar de Leusderhei. Ook was er een

Zuidtak vanaf de Leusderhei, via
Schoonhoven, NSZ-de Lier, Willem-
stad naar Gilze-Rijen, Eindhoven, de
Peel, Groesbeek, Deelen, NSV-Nieuw
Milligen terug naar de Leusderhei. Er
was dus een soort “acht” gecreëerd.
Op deze takken werd een type straal-
zenderapparatuur gebruikt, dat maxi-
maal 12 kanalen of een veelvoud hier-
van kon verwerken. De gebruikte
radiobuizen gaven zoveel warmte, dat
op de spanningsstabilisatoren een
eitje kon worden gebakken. Vele van
deze buizen waren nog voorzien van
een hakenkruis en werden zo door
het depot KLu aangeleverd. De
ouderdom van deze apparatuur werd
hierbij dan ook aangetoond.

Alras bleek dat de capaciteit van
deze straalzenderverbindingen en
lussen veel te klein was en dat er
bovendien, door uitval van een relais-
station, de hele tak niet meer was te
gebruiken. De operationele waarde
van de verbindingen was dan ook niet
optimaal. Bovendien stond er con-
stant een reparatieploeg stand-by om
direct te kunnen uitrukken. Uitbreiding

“UIT DE OUDE DOOS”(2) (door Engel Speelman)

Het KLu straalzendernet (1977-2002)

Velen van u hebben in het verleden in de omgeving van een militair ter-
rein wel eens een hoge mast zien staan. Deze werd gebruikt voor de
telefoon- en telexverbindingen van defensie. Eén van de laatste van deze
masten stond op het terrein van de Saksen Weimar kazerne te Arnhem.
Defensie kon uiteraard niet zonder elektronische apparatuur, want post-
duiven en ruiters waren er niet meer. Vandaar dat ruim 50 jaar geleden
(in 1952) een eerste stap werd gezet met het maken van draadloze
(straalzender)verbindingen. Dit gebeurde vanuit een hangaar en een aan-
tal nissenhutten achter op de vliegbasis Soesterberg. Er waren natuur-
lijk een groot aantal aanloopproblemen, maar de feitelijke doorbraak was
direct na de watersnoodramp op 1 februari 1953. Heel veel PTT-verbin-
dingen waren verbroken en toen kwam de KLu verbindingsdienst op het
idee om een mobiele straalzenderverbinding te gaan inzetten op het
overstroomde Zeeuwse gebied.
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van de capaciteit en een oplossing
voor een eventuele uitval van een ver-
binding was een must. Een 2e straal-
zenderklas werd in opleiding geno-
men, maar niet in Nederland
geplaatst. Dit personeel ging na sla-
gen direct naar West-Duitsland om
daar het straalzendernet van het
2ATAF-gebied te gaan opbouwen en
bemannen. Helaas ook weer met
deze verouderde apparatuur. Vanuit
Xanten en later vanuit Uedem werden
ook verbindingen aangeboden aan
het Nederlandse KLu-straalzendernet.
Echter in beperkte mate vanwege de
capaciteit van deze verouderde appa-
ratuur.

Bij de grote NATO-oefening “Carte
Blanche” in 1955 en door de Honga-
rije-crisis in 1956, werd ook hier het
nut van (mobiele) straalzenderappara-
tuur wel bewezen. Zo ook in Neder-
land. De capaciteit moest flink wor-
den opgevoerd en in 1958 werd een
aanzet gegeven ter vervanging van
de “oude apparatuur” door een nieu-
were uitvoering. Dit met het doel om
het netwerk ook geschikt te maken en
te optimaliseren voor interlokaal en
internationaal verkeer, zowel voor tele-
foon als fax-verkeer. Er kwamen ande-
re en nieuwe straalpaden bij en deze
straalpaden bevatten dan ook een
veelvoud van de in gebruik zijnde ver-
bindingen. Schrijver dezes werd in
1964 verplaatst van de Kop van Dee-
len naar de Saksen Weimar kazerne

en kwam in een compleet nieuw
gebouw met een zendmast met een
hoogte van 80 meter. De omgeving
zei toen: “eindelijk kunnen we Neder-
land II eens goed ontvangen. De
techniek stond niet stil en verbeterin-
gen en uitbreidingen bleven maar
komen.

Hadden we in 1952 12 verbindingen
in een bepaalde kast zitten, 15 jaar
later zaten er in een kast van dezelfde
afmetingen 120 verbindingen. Ook
het handmatig omsteken van verbin-
dingen was achterhaald en compu-
ters deden hun intrede. Nog meer
moderne apparatuur werd aange-
kocht in de USA. Er werd een oplei-
ding gegeven in de fabriek in Dalles,
de apparatuur op de Saksen Weimar
kazerne verdween in een onder-
grondse bunker. Eenzelfde bunker
kwam er in Hollandse Rading. Deze
kon bij uitval “ergens” in het hele net-
werk, het geheel tijdloos overnemen.
Om de beurt (wekelijks) was Arnhem
of Hollandse Rading operationeel. In
de tussentijd was ook het gehele
meteoverkeer met de daarbij beho-
rende verbindingen, satellietverbindin-
gen, alle telex verbindingen toege-
voegd aan het straalzendernetwerk.
Inmiddels was dit omgedoopt in
ASCON (automatic switched commu-
nication network). Het KLu straalzen-
dernetwerk was dan ook geen KLu
aangelegenheid meer, maar de KLu,
de KM, KMAR en wie ook maar ope-

rationeel wilde bellen, deed dat veelal
via het ASCON. Het gevolg was dan
ook dat het personeelsbestand, in
1953 nog bestaande uit ongeveer 200
man op de stations, steeds minder
werd. In de tachtiger jaren was veel
personeel al afgevloeid of omge-
schoold en waren er nog slechts twee
ploegen van 12 man daadwerkelijk
werkzaam met het systeem.

Uiteraard waren er in het begin van
het computergestuurde verbindings-
systeem de gebruikelijke aanlooppro-
blemen op software-gebied, organisa-
torisch gebied, enz maar met het ver-
beteren van kennis in alle geledingen
werden de problemen steeds minder.
Maar ……… de behoefte aan verbin-
dingen bleef steeds groter worden en
dat resulteerde erin dat men in 2002,
nadat het ASCON en het AMSS 25
jaar in gebruik waren geweest, men
door de voortschrijding van de tech-
niek overging naar ondergrondse
kabels, die de duizenden benodigde
verbindings-mogelijkheden gingen
oplossen.

Op alle onderdelen, werkplaatsen,
depots, enz. enz. staan nu computers
die met elkaar communiceren. We zijn
weer bij het begin van het verhaal. U
vindt geen masten meer op de onder-
delen. Het aloude werken aan elektro-
nische apparatuur bestaat niet meer,
dat gebeurt nu door de industrie.

KLuPActief

Terug ontvangen KLuPActief. Wie weet de nieuwe adressen?

Braun H.R. Herpenstraat 33 5402 KM Uden
Ende van der W. Groningensingel 785 6835 GD Arnhem
Engels J.H. 5 Circuit Road Apt.A7-1 NY10805-1925 New Rochelle USA
Jong de G.S.M. De Kaanjel 7 6049 KV Herten
Kamerling A. Plutolaan 2 3255 TL Oude Tonge
Karssen G. Suze Groenewegstraat 40 6991 ZA Rheden
Korff V.W. De Kaanjel 7 6049 KN Herten
Lapré E.J.A. 539 Country Clubdrive Ayala Alabang Village

1780 Montinlupa Philipijnen
Otten van H.H.M. Jacob van Maerlantstraat 449 1064 JW Amsterdam
Peer H. Jacob Marisstraat 22 5854 ET Bergen
Stroom van der N. Holbergstrasse 16D 8302 Kloten Zwitserland

Noot: Bij de deadline
van de volgende 
KLuPActief worden
deze uit de database
verwijderd om te zorgen
dat deze zo schoon
mogelijk blijft.
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Militair Luchtvaart Museum
(MLM) aandacht 

voor Condensstepen en  
Rooksporen

Op 27 mei jl. is in het Militaire Luchtvaart Museum te
Soesterberg de expositie ´Condensstrepen en Rook-
sporen´ geopend. Bij helder weer zijn de condens-
strepen van passerende vliegtuigen soms nog lang-
durig in de lucht zichtbaar. Tijdens luchtshows laten
vliegtuigen sporen achter in de lucht in de vorm van
kunstmatige rook. Deze rooksporen accentueren de
vliegbewegingen van vliegtuigen en helikopters en
geven deze daardoor een extra dimensie. Beide ver-
schijnselen vormen de ingrediënten voor een kleur-
rijke en informatieve expositie die deze zomer in het
Militaire Luchtvaart Museum te zien is.

De directeur van het Militaire Luchtvaart Museum Dr.
J.A.M.M. Janssen verwelkomde de genodigden. In zijn wel-
komstwoord ging hij in op de verschillende aspecten van
condensstrepen. Boven Nederland werden condensstre-
pen voor het eerst massaal zichtbaar vanaf 1943, toen de
Amerikaanse luchtstrijdkrachten tijdens de Tweede Wereld-
oorlog met hun B-17 bommenwerpers aan het luchtoffen-
sief tegen Duitsland gingen deelnemen. In de bezette
gebieden en in concentratiekampen, putte men hoop uit de
strepen aan de hemel, veroorzaakt door geallieerde vlieg-
tuigen. De geallieerde vliegers ondervonden echter eigen-
lijk alleen maar hinder van de condensstrepen. De ´contra-
ils´ vormden als het ware een ideaal baken in de lucht,
waarop de Duitsers konden koersen om vervolgens tot
gevechtshandelingen over te gaan. De Luftwaffe-vliegers
verstopten zich graag in de condensstrepen die de gealli-
eerde vliegtuigen achterlieten en stortten zich dan, vrijwel
ongezien, op hun prooi. Ook voor de moderne militaire
luchtvaart vormen condensstrepen een kritisch aandachts-
punt. Condensstrepen verhogen immers de zichtbaarheid
van een vliegtuig. Zo speelde het probleem van de ‘contra-
ils’ een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Stealth.
Uitgangspunt daarbij was dat de motoren van dit nieuw te
ontwerpen toestel hoog in de lucht in de koude atmosfeer
geen condensstrepen mochten vormen.

Alvorens de exposi-
tie te openen zette
‘weervrouw van het
eerste uur’ Monique
Somers op heldere
wijze het ontstaan
van condensstrepen
en de samenstelling
van condensstrepen
uiteen. In de uitlaat
van een vliegtuig
zitten altijd kleine
stofdeeltjes, aërosolen. De waterdamp condenseert op
deze aërosolen en zo ontstaat een kleine waterdruppel. Het
spoor van waterdruppels die overigens onmiddellijk verijzen
door de lage temperatuur op vlieghoogte, wordt zichtbaar
als een condensstreep. De strepen zijn dus geen teken van
vervuiling, want voor het overgrote deel is het gewoon ijs.

De jury van de fotowedstrijd (die in april werd uitgeschre-
ven in het kader van de expositie), toonde zich blij verrast
over de kwaliteit van de ingezonden foto’s. De voorzitter van
de jury, Prof. Dr. Ir. Henk Tennekes, oud-hoogleraar meteo-
rologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en schrijver
van het boek ´De wetten van de vliegkunst´, reikte de prij-
zen uit aan de drie winnaars. De eerste prijs (een digitale
camera) ging naar de heer G. van de Linde. De bekroonde
foto toont diverse condensstrepen vanuit het perspectief
van de piloot in de cockpit. Een unieke foto doordat deze
foto een kijkje boven de wolken mogelijk maakt. De tweede
prijs werd toegekend aan mevrouw F. Groenestein-Wessel-
man, de derde aan de heer H. Brunt. Het beeldmateriaal
van de prijswinnaars en zeven andere eervolle inzendingen
zijn opgenomen in de expositie.

De fascinerende expositie ´Condensstrepen en Rookspo-
ren´ is nog tot en met 10 oktober 2004 te bezichtigen in
het Militaire Luchtvaart Museum.

Foto prijswinnaar
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Open Dagen 2004
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Graag wil ik mij even voorstellen en
een kort verslag geven van wat heeft
plaatsgevonden. Ik ben Patrick
Musters, kapitein vlieger en F-16
instructeur op het 306 Sqn. Ons
zoontje Tijn, van twee jaar, heeft kan-
ker en moet daarom chemo-kuren en
bestralingen ondergaan. De toekomst
is zeer onzeker en al onze aandacht
en tijd gaat uit naar de behandeling
van Tijn. Omdat ik merkte dat er bij
vele lotgenoten een enorme behoefte
is om met het hele gezin in deze situ-
atie een “dagje uit” te gaan ben ik
aan de slag gegaan om de mogelijk-
heden te onderzoeken.

De bedoeling was om gedurende
een van de dagen een aantal van
100 à 150 personen te ontvangen en
dat het een soort van vriendenclub-
idee zou worden. De reacties onder
de ouders waren echter overweldi-
gend waardoor we het aantal uitge-
breid hebben tot 300 personen per

dag. Daarmee begon ook de uitda-
ging. Het was namelijk niet meer
mogelijk om het kleinschalig te hou-
den. Het bureau Open Dagen van de
Vliegbasis Volkel verleende ongelofe-
lijk veel steun. Het aantal medewer-
kers werd fors uitgebreid, de tent vier
keer groter besteld en samenwerking
met BDL/KAB/ CCPKLu ( Centrale
Coördinator Postactievenbeleid KLu)
gezocht. Dit laatste bleek achteraf
een gouden greep.

Ik was weliswaar zeer
gedreven om er een
succes van te maken
maar had geen erva-
ring in het organiseren
van zoiets. Het kwam
dus goed uit om
samen te werken met
een club die dat wel
had. Zo is er in de
voorbereiding (en op
de dagen zelf) veel

overleg geweest met  Willem Aben
(CCPKLu) Omdat de “TENT” (Postac-
tieven ontmoetingspunt) al beschikte
over een terras, bar, koffie uitgiftepunt
en toilet- voorzieningen werd beslo-
ten om dit samen te delen. Dat lever-
de ruimte op en voor ons een bijko-
mend voordeel dat koffie, thee en
drankjes gesponsord werden uit de
PA pot. Verder bleek het mogelijk om
sponsors te vinden voor alle overige
kosten. Uiteindelijk konden wij onze
gasten een geheel verzorgde dag
aanbieden.

De dagen waren voor ons een over-
weldigend succes. Dat het voor de
KLu. eveneens een succes was blijkt
wel uit het feit dat de capaciteit om
de kinderen helikoptervluchten aan te
bieden spontaan fors werd uitge-
breid. Het was voor ons allen een
genoegen om o.a. de Generaals Sta-
rink (Bevelhebber), Hilderink (Gouver-
neur van de Koninklijke Militaire Aca-
demie) en de Commodore Berlijn (Vz
Stuurgroep Open Dagen) te mogen
verwelkomen.

Wat wel een probleem vormde was
het weren van meer bezoek. Dit was
namelijk in principe “ongewenst”
daar kinderen met een chemo-kuur
erg bevattelijk zijn voor een virus of
bacteriële besmetting. Het was dus
van belang om dat risico te beper-
ken. De toegangscontrole had als

Open Dagen

Tijdens de op 18 en 19 Juni 2004 op de Vliegbasis Vokel gehouden Open
Dagen van de Koninklijke Luchtmacht, heeft er een unieke samenwer-
king plaats gevonden tussen Post-Actieven (PA) en “Gezinnen met een
kindje met kanker”. In het kader hiervan werd op het terrein van de Open
Dagen de beschikbare PA ruimte om de tenten te plaatsen, alle horeca
activiteiten, expertise en logistiek gedeeld. Alle betrokken instanties
waren enthousiast, zodat het initiatief zeer waarschijnlijk volgend jaar
wordt voortgezet.

Kinderen met Kanker & KLu Postactieven
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instructie meegekregen om alleen
mensen met een geldig toegangs-
bewijs binnen te laten. Voor uitzon-
deringsgevallen kon ik of de medisch
specialist in onze tent beslissen.
Dat het strenge toegangsbeleid
geen flauwekul was bewijst het feit
dat mijn zoon die dag toch een bac-
terie besmetting heeft opgelopen en
daarvoor een week of drie in het zie-
kenhuis is behandeld.

Hartverwarmend
waren de vele
complimenten en
warme gevoelens
die wij mochten
ontvangen. Spon-
tane giften, men-
sen die aanbo-
den volgend jaar
als vrijwilliger
mee te willen
werken en een
spontane inzame-
lingsactie hebben

ons verrast. Voor volgend jaar is
alvast een bedrag gereserveerd.
Gedurende het feest voor het perso-
neel dat op de Open Dag moest wer-
ken heeft een Natres (Nationale
reserve) groep spontaan geld gecol-
lecteerd. Uiteindelijk kregen wij letter-
lijk een (plastic)zak geld aangeboden
(na telling €700,-). Dit geld wordt
gebruikt om volgend jaar het project
opnieuw op te starten. Voldoende is

het nog zeker niet maar alvast een
prima start.
Mocht u willen helpen om deze opzet
volgend jaar weer mogelijk te maken
dan kunt u ook uw steentje bijdragen.
U kunt uw gift overmaken op reke-
ningnummer 1019.354.127 te  
St. Michielsgestel. Ik hoop dat we 
volgend jaar wederom hetzelfde kun-
nen bieden aan een groep die de
hulp meer dan hard nodig heeft.
Aan ons zal het niet liggen.

Kortom het waren twee geweldige
dagen en een win- win situatie die
om continuering schreeuwt. U allen
bedankt voor de samenwerking, de
geboden faciliteiten en het enthousi-
asme. Ik heb zonder uitzondering een
lach gezien op alle gezichtjes kinde-
ren en ouders en dat doet goed.
Tot ziens op de Open Dagen 2005
die gehouden zullen worden op de
Vliegbasis Gilze Rijen.

KLuPActief

Open dagen
(door Willem Aben)

De Open Dagen waren voor ons
postactieve vrijwilligers uitermate
prettig. Voor mij persoonlijk waren
de vele enthousiaste reacties hart-
verwarmend. Het op tijd alles klaar
krijgen was wederom een uitdaging,
maar ook nu blijkt weer dat wij als
Koninklijke Luchtmacht nog steeds
voor elkaar klaar willen en kunnen
staan. Natuurlijk is het Luchtmacht
eigen om op het laatste moment
nog een aantal zaken te moeten bij-
sturen, maar dat is op zich uitda-
gend en lonend als het allemaal
goed komt. De voorbereiding op
deze dagen was goed. In de colle-
giale sfeer met de medewerkers van
Bureau Open Dagen (BOD) en met
name met Koen Ammerlaan en
Cees Schilt was het grote klasse. Dit
geldt natuurlijk ook voor de andere
toko, die van tentoonstellingen. Ook
jullie (en met name Robin Boele en

Berry van Eerdt) bedankt. Ook de
Commandant Vliegbasis Volkel
kolonel R(ob) de Rave mag tevre-
den zijn met deze dagen. Toch doe
ik een klemmend beroep op de
commandant om de net met FLO
zijnde Mario Boselie met onmiddel-
lijke ingang weer koning´s wapenrok
aan te laten trekken. Mario heeft op
deze dagen voor alle deelnemers
een geweldige verzorging neergezet
waarover nog lang zal worden
nagepraat. Paresto moet dit voor de
volgende Open Dagen maar als een
uitdaging zien.
Dan natuurlijk nog iets over de
samenwerking met de eerder
genoemde VOKK. Ook hier geldt (in
principe de op Volkel niet goed lig-
gende kraaienspreuk) “Niet praten
maar doen!” Het was een genoe-
gen om samen met jullie deze
dagen te hebben mogen meema-
ken. Speciale dank gaat zeker ook
uit naar jullie technische man Rick
Ottema. Rick zorgde dat de TENT
waarschijnlijk als eerste op beide

dagen (ruim voldoende) spanning
had voor koffie en de tap. Dit alle-
maal onder het motto: er is ook een
ijskast voor de medicijnen van de
kinderen,dus punt uit. Ja, wij had-
den zelfs een noodaggregaat. Zijn
eega Dinie hielp de onvermoeibare
Ria Kusmic bij het gezamenlijke kof-
fiepunt. Op bijzonder drukke
momenten heeft ons aller Sharita
enorm geholpen. Ook de andere
vrijwilligers van de Contactgroep
Postactieven regio Volkel hartelijk
dank. In de maand september zal
er voor de postactieve vrijwilligers
en een aantal andere personen het
nu al traditionele diner worden
gehouden om op deze manier de
mannen en vrouwen vanuit de
bevelhebberorganisatie te bedan-
ken voor hun inzet gedurende deze
dagen.Rest mij u veel kijk- en lees-
plezier toe te wensen. Voor diege-
nen die om wat voor redenen dan
ook niet naar Volkel zijn gekomen,
volgend jaar zijn de dagen op
Gilze- Rijen.
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Deze 10  foto’s zijn de uitdaging. Uit de goede oplossin-
gen zal een winnaar worden getrokken. Deze krijgt zoals
gewoonlijk een door de Sectie Luchtmacht Historie (SLH)
aangeboden boek.

Inzenden naar het redactie adres (zie pagina nuttige
adressen).Veel succes, ik verheug mij alweer op uw
reacties.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

PRIJSVRAAG
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Toen ik in februari 2003 werd
gepolst of ik mij wilde kandideren
voor de functie van Algemeen
Directeur van de Defensie Telemati-
ca Organisatie( DTO) heb ik toch
wel even geaarzeld. Ik bevond mij
toen in de kring van (soms) onte-
vreden klanten van de DTO en had
als rechtgeaarde vliegtuigtechneut
niet over een ICT-functie nage-
dacht. Goed, in de periode 1993
tot 1996 ben ik projectleider
geweest van het NAFIN-project, het
defensie telecomnetwerk, maar in
die tijd zou het netwerk binnen de
KLu worden beheerd. Veel natuur-
lijke affiniteit met dat vakgebied
van computers en software etc had
ik dus niet. Maar goed, je denkt
eens na over de mogelijkheden,
praat eens met collega´s en je pro-
beert je een beeld te vormen van
de mogelijkheden.
DTO had eind 2002 te horen gekre-
gen dat een eventuele uitbesteding
in ieder geval voor 3 jaar van de
baan was. Daar hing wel een prijs-
kaartje aan vast: in 3 jaar tijd de
kosten van de dienstverlening met
25% reduceren. In harde valuta
betekende dit dat door lagere tarie-
ven Defensie uiteindelijk M€ 64 
(64 miljoen) goedkoper uit moest
zijn. En, zo schreef staatssecretaris
Van der Knaap aan de Tweede
Kamer: “Bij tegenvallende resulta-
ten zal ik een eventuele uitbeste-
ding van DTO opnieuw in beschou-
wing nemen.” Dat zette dus meteen
de zaak onder druk. Verder raakte

ik ervan overtuigd dat DTO –
ondanks misschien alle negatieve
kritiek -  daadwerkelijk iets te bie-
den heeft voor Defensie. In DTO zit
heel veel kennis en kunde op het
gebied van ICT die onmisbaar is in
de dagelijkse bedrijfsvoering. Maar
kennelijk was er iets mis gegaan
tussen aanbieder en afnemer. Al
met al waren er voor mij voldoende
redenen om de uitdaging aan te
gaan en zo ben ik per 1 april – nee,
geen grap – in mijn huidige functie
gerold.

Vanaf dat eerste moment ben ik
nadrukkelijk bezig om die M€ 64
kostenverlaging te realiseren. Geluk-
kig hoef ik dat niet alleen te doen.
Toen ik aantrad trof ik een organisa-
tie die zeer gemotiveerd bezig was
om aan deze reductietaakstelling
inhoud te geven. Men wist wat er
van DTO verwacht werd en ook wat
de mogelijke consequenties van het
niet-slagen konden zijn. Er lag
inmiddels een plan van aanpak hoe
die taakstelling moest worden gere-
aliseerd. Daarin waren een viertal
´sporen´ opgenomen.

Als eerste kijk je natuurlijk naar je
eigen organisatie en naar de wijze
waarop je bedrijfsvoering is inge-
richt. Is dat de meest slimme
manier of kan het ook anders, lees
goedkoper. Omdat je in eigen huis
blijft, kun je in die interne doelma-
tigheid het snelste resultaat te
boeken.

Het tweede spoor keek naar de
bundeling van activiteiten die bij de
krijgsmachtdelen plaatsvonden om
via schaalgrootte goedkoper te
kunnen werken. Met name het
beheer van de werkplekken, lees
de PC en de telefoon op het
bureau, moest binnen DTO gecon-
centreerd worden. Omdat met dit
werk ook functies gemoeid zijn
betekent dit tevens dat er het nodi-
ge gereorganiseerd moet worden.
Op dit moment zitten we volop dit
in proces. DTO beheert inmiddels
de werkplekken van de Koninklijke
Landmacht (KL) en de Koninklijke
Marine (KM). Per 1 oktober a.s.
komen die van de Koninklijke Mare-
chaussee (Kmar) erbij terwijl de
gesprekken met de KLu en het
Commando DienstenCentra (CDC)
over de overnamevoorwaarden
volop gaande zijn. Begin volgend
jaar zullen er dan zo´n 45.000
werkplekken in beheer zijn bij DTO.
Je kunt je eenvoudig voorstellen
dat dit efficiënter kan worden inge-
richt dan 5 plukjes van zo´n dikke
8000 werkplekken. Voor wat betreft
de telefonie gaat het inmiddels
dezelfde kant uit. De centrales van
de KL en van het Ministerie vallen
inmiddels onder DTO, per 1 okto-
ber komt die van de KM over en
met de KLu wordt overlegd wat de
slimste aanpak is t.a.v. de centrales
op de vliegbases.

Bij het 3e spoor kijken we vooral
naar de mogelijkheid om nieuwe

KLuPActief

Heden en toekomst

Introductie voor de lezer: In het kader van informatiever-
schaffing vanuit de huidige organisatie is er aan een aantal
leidinggevenden gevraagd om iets te vertellen over het
heden en de toekomst van de organisatie. Directeur Defen-
sie Telematica Organisatie ( DTO) Generaal-majoor  F(olk-
ert) Horst is bereid gevonden om u op zijn geheel eigen
wijze iets te vertellen over zijn ervaringen en de verander-
ingssporen waarlangs zich de echt paarse organisatie
verder gaat ontwikkelen. U ziet dat er de komende tijd weer
veel gaar gebeuren. (redactie).
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ontwikkelingen en technologieën te
introduceren om zo de kosten van
dienstverlening te verlagen. Om
een paar voorbeelden te noemen:
we gaan naar een veel grotere
standaardisatie van middelen. Niet
heel veel verschillende configura-
ties van PC´s maar slechts 2 of 3.
En die richt je dan in dat storingen
zoveel mogelijk op afstand via het
netwerk te verhelpen zijn. Om het
hele jaar elke dag opnieuw diverse
collega´s binnen defensie, die hun
password voor de PC zijn vergeten
en zich elektronisch hebben ´bui-
tengesloten´, te helpen kost onge-
veer bij elkaar 6 mensjaren. Als je
dat anders kunt doen bespaar je
dus 6 mensen of je kunt met die
mensen andere dienstverlening
leveren. En dat leidt weer tot kost-
prijsverlaging.

Het laatste spoor betreft de dienst-
verlening van DTO aan andere
departementen. Als een ander
ministerie gebruik kan maken van
de dienstverlening zonder dat dit
leidt tot extra kosten dan levert dat
voor Defensie geld op. Zo maakt

bijvoorbeeld de politie al vele jaren
gebruik van het NAFIN netwerk. Op
dit moment wordt gekeken naar de
mogelijkheid of andere ministeries
dit ook zouden willen en zo ja op
welke voorwaarden.
Een ambitieus plan van aanpak
maar dat in de praktijk al vruchten
heeft afgeworpen. In 2003 moest
DTO M€ 20 van de M€ 64 realise-
ren; het jaar kon worden afgesloten
met al een kleine M€ 25 aan struc-
turele kosten verlaging. De plan-
ning voor 2004 is M€ 22 maar de
verwachting is nu al gerecht-
vaardigd dat we opnieuw boven de
planning uit gaan komen.
En zo wil ik het ook. Elke cent die
DTO aan kostenreductie kan reali-
seren, zonder aan de kwaliteit van
de dienstverlening afbreuk te doen,
komt ter beschikking van het pri-
maire proces van Defensie: het
realiseren van slagkracht. We gaan
dus ook die M€ 64 halen.
Naast dit omvangrijke plan komen
er andere uitdagingen onze kant
op. Het kabinet wil de kosten van
de ´bureaucratie´ verminderen door
de ondersteuning van de departe-

menten zoveel mogelijk te bunde-
len. In de kranten heeft al het nodi-
ge gestaan over een z.g. shared
service centre voor  ondersteuning
op personeelsgebied. Dat kan je
uitbesteden maar ook bijvoorbeeld
bij één ministerie neerleggen, de
anderen maken er dan gebruik
van. Ook over ICT middelen wordt
nagedacht en wij praten daarin
mee. Maar ook binnen defensie
gaan de gedachten verder. Je ziet
dat voor vele informatiesystemen,
operationele zowel als de meer
bedrijfsvoeringgerichte, dezelfde
componenten worden gebruikt. Het
ligt voor de hand ook daar na te
denken over een verdere bundeling
van activiteiten voor onderhoud en
verwerving.

Volgend jaar komt onherroepelijk
het moment van evaluatie: is er op
basis van de resultaten aanleiding
om de uitbesteding opnieuw te
bezien of wil Defensie haar eigen
ICT dienstverlener in huis houden.
Voor mij draait het maar om één
vraag: heb je als DTO een grotere
toegevoegde waarde in de realisa-
tie van het Defensieproces dan een
willekeurige commerciële leveran-
cier. Die waarde zit overigens niet
alleen in de kale kostprijs. Die
waarde wordt ook bepaald door
factoren als gegarandeerde
beschikbaarheid onder alle
omstandigheden, flexibiliteit,
betrouwbaarheid etc. Tot mijn
genoegen zie ik dat DTO-ers ook
worden ingezet voor uitzendopera-
ties, niet alleen door ondersteuning
in Nederland maar ook door inzet
ter plaatse. Als je bij Defensie
hoort, is dat het logische gevolg.
Voor mij is deze functie mijn laat-
ste, voordat ik mij aansluit bij het
contingent van KLu Postactieven.
Maar nu al weet ik dat ik dan kan
terugkijken op een boeiend slot
van een zeer gevarieerde loop-
baan. Een slot waarvan ik, en met
mij vele van u, vanaf de eerste dag
geen seconde spijt heb gehad.
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AUGUSTUS 8 Arnhem Pasar malam
** Volkel Dagtrip
21 Arnhem Reunie Istrie-reis
25 Gilze Rijen BBQ
27 ALLEN TAPTOE BREDA T/M 5 SEPTEMBER

SEPTEMBER 1 Eindhoven Contactmiddag
3 de Peel 10 Jaar GGW de Peel / Reunie en uitfasering HAWK 
4 de Peel IDEM
9 Arnhem excursie Vlb Deelen + BBQ
14 Rhenen Bijeenkomst napraten vakanties
28 Volkel Herfstsocial

OKTOBER 6 Nieuw Milligen Bijeenkomst /Maaltijd / Bunkerbezoek
6 Arnhem Reunie postactieven / LETS / Deelen / KKSL / LIMOS  
6 Twenthe ALV
12 Rhenen Bijeenkomst / Lezing / voordracht Mevr Zimmer
27 Den Haag Social en maaltijd

NOVEMBER 4 Soesterberg Social met maaltijd
9 Rhenen Bustocht Yakult Almere
23 Volkel Wintersocial met stamppot
24 de Peel Contactmiddag Speciale gast Sint Nicolaas
24 Gilze Rijen Social met diner
26 Arnhem Bingo

DECEMBER 1 Eindhoven Najaarssocial
14 Rhenen Reunie? U hoort van ons!!
** Arnhem Kerstuitstapje ( nader te bepalen)
** Arnhem Kerstdiner

JANUARI 7 Arnhem Nieuwajaars inloop ( Oranje Kazerne)

MEI 4 Soesterberg Dodenherdenking Detachemant postactieven 
12 CGPA’s x 4 personen

JUNI ALLEN Open Dagen Koninklijke Luchtmacht op Gilze Rijen

JULI 1 Soesterberg Dodenherdenking Detachemant postactieven 
12 CGPA’s x 4 personen

NOOT : ** zijn geplande evenementen maar de datum staat nog niet vast.
Heeft u vragen over deze (of mist u) activiteiten neem dan contact op met desbetreffend bestuur.
Adressen zie pagina: nuttige adressen.

LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP  LET OP   LET OP  LET OP

Nummer 4 begin december in de bus Uiterste Dead Line inleveren kopy 31 oktober 2004

Noot: Uiterste DeadLine wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van copy!!!

AGENDA van bij de redactie bekende Verenigings Activiteiten 2004

Maand Datum CGPA Activiteit

AGENDA van bij de redactie bekende Verenigings Activiteiten 2005
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Er zijn natuurlijk vele soorten hobby’s, zoals het maken van
specifieke producten, het bewerken van materialen, maar
ook het verzamelen van bepaalde voorwerpen. Eén van
mijn hobby’s is het verzamelen van balpennen. Hoe en
wanneer ik hiermee ben begonnen kan ik niet een twee
drie zeggen. De eerste “ballpoint” die ik zag was nog op
de lagere school. Het jongentje waarmee ik de schoolbank
deelde, had een balpen gekregen voor zijn verjaardag. Vol
trots had hij deze meegenomen naar school. Toen was het
nog streng verboden om op school met een balpen te
schrijven. Af en toe was het toegestaan om bij het rekenen
je sommen ermee te maken. Na veel zeuren mocht ik een
uurtje met die “mooie” pen mijn sommen maken. Ik was
erg blij, dat kan ik mij nog herinneren, maar de pech was,
dat wij uitgerekend dat uur hoofdrekenen kregen. Ik heb
toen maar snel mijn naam boven aan de bladzijde van mijn
schrift geschreven. Want ja, als je 10 jaar bent en én vol
uur zo’n pen in je handen mag houden, dan wil je daar
ook even mee schrijven, toch!

Ook later in het voortgezet onderwijs kwam de balpen nog
niet in aanmerking om je huiswerk mee te maken. De grif-
fel was al lang verleden tijd, maar de kroontjespen, het
potlood en de vulpen waren de instrumenten waarmee wij
de schrijftechniek beoefenden. Een balpen was toen een
verboden instrument.Vele jaren later, toen ik al een tijdje bij
de KLu meedraaide, kwam ik regelmatig in Duitsland. Ik
kwam er achter, dat die mooie Parker pennen daar in de

shop veel goedkoper waren dan hier in de Nederlandse
winkels. Dus je kocht daar een echte “Parker”. Maar op je
werk gebruikte je hem niet, je zou hem maar eens verlie-
zen, dat zou eeuwig zonde zijn.

Vele bedrijven, maar ook vakbonden, het Rode Kruis en
andere instellingen begonnen reclamepennen uit te delen.
Als je dan actief bent in zo’n organisatie, heb je in korte
tijd een heleboel pennen bij elkaar. Je gebruikte ze niet,
dus verdwenen ze in een doos. En dan, ja dan wil je de
inhoud van die doos eens sorteren en is het zonde om al
die mooie pennen, verschillend van kleur, van opschrift,
van vorm en uitvoering, weg te doen.De én heeft een
metalen klip, de ander een ronde knop en weer een ander
een losse dop. Ook modellen als telefoonhoorn, hamer,
spijker, enz. werden als reclame op de markt gebracht.
Met of zonder beweegbare treintjes en mooie dames.

Zo heeft de ene een bolle, de ander een platte, geribbelde
of een schuine kop. Er zijn korte dikke en lange slanke
pennen en series. Zo sorterend krijg je een aardig over-
zicht van al die verschillen. En het zijn nu juist die verschil-
len die je gaan boeien. Van elke uitvoering, model, kleur en
naam bewaar ik er één. Toch krijg je zo een heleboel pen-
nen bij elkaar. Ik schat ongeveer 1000 stuks.Is de hobby
nu gekomen omdat het zo mooi was of omdat ik zo heb-
berig ben? Ik weet het niet, maar het is wel een verslaving
geworden.

Varia, Varia, Vaariaaa

In het General George C. Marshall museum in Zwijn-
drecht staat een indrukwekkende collectie militaire voer-
tuigen van de meest uiteenlopende typen. De voertuigen
staan opgesteld tegen een achtergrond van historische
decors uit de Tweede Wereldoorlog.Het zijn niet uitslui-
tend Amerikaanse legervoertuigen, die de bezoeker een
idee geven van de toenmalige transportcapaciteit van
het Amerikaanse leger. Zo is er in de uitgestrekte ruim-
ten ook Russisch materieel te bewonderen. En alle voer-
tuigen die er te zien zijn, kunnen nog rijden. Het
museum beschikt voorts over een uitgebreide biblio-
theek, waar alle informatie over elk voertuig tot in het
kleinste detail is terug te vinden. Men kan er lang rond-
dwalen om steeds weer oog in oog te staan met een

ander verbluffend tafereel en naast een video- en film-
zaal is er een volwassen kantine. Er is een aparte speel-
ruimte voor kinderen, die zich daar naar hartelust kun-
nen uitleven en spelenderwijs met een stukje geschiede-
nis in aanraking worden gebracht. Over zo’n twee á drie
jaar zal het museum wellicht naar Overloon verhuizen.Tot
die tijd is het Marshallmuseum aan de Noordweg 15A in
Zwijndrecht elke woensdag tot en met zaterdag open
van 10.00 tot 16.00 uur en zondags van 11.00 tot 16.00
uur. Groepen kunnen buiten deze tijden worden toegela-
ten, maar dienen daarvoor dan wel een afspraak te
maken. Het telefoonnummer luidt: 078-620 58 89.
Parkeren is gratis. Naar verluidt is een bezoek aan dit
museum zeer de moeite waard.

General George C. Marshall Museum in Zwijndrecht

(door Willy de Theije)
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Penioren Soos
In 1974 werd de Contactcommissie
voor Oud-Luchtmachtpersoneel en
Nabestaanden opgericht. Tijdens
de viering van het 25-jarig jubileum
werd de lange naam van deze club
ter sprake gesteld. Te lang, onuit-
sprekelijk en daarom vaak afgekort
tot OLC (Ouwe Lullen Club). Een
beschaafdere naam zou zijn de
samenvoeging van Senioren en het
woord Penis, Penioren. En omdat
het een gezelligheidsvereniging is,
is het dus een Soos. Bovendien lig-
gen onze 'Roots' in Volkel en zie
daar, de Penioren Soos Volkel (afge-
kort PSV en zeer Brabants) is een
feit. Luchtmachters zijn er altijd als
de kippen bij om - voor welke gele-
genheid ook - 'badges' te laten
maken. Dus werd het hoog tijd om
ook voor onze club een embleem te
ontwerpen. Ton van Andel, de
bekendste luchtmachtcartoonist en
gelukkig ook lid van onze club, heeft
dit gedaan.

Soosembleem
Zoals verwacht mag worden
druipt ook dit embleem
van de symboliek. De
kroon is vervangen
door een gemakke-
lijke hoed. Weliswaar
blijft onze eed c.q.
belofte van trouw
aan de kroon onver-
kort gehandhaafd,
maar de Koningin in
hoogsteigen persoon
geeft ons steeds weer
het goede voorbeeld door bij elke
gelegenheid een daarbij passende
hoed te dragen. Deze hoed past uit-
stekend bij postactiviteit. De blade-
ren van de lauwerkrans zijn uitge-
voerd in een bij ons passende
herfstkleur, terwijl ook de befaamde
KLu albatros in het wapen (ook wel
aangeduid als vink of kraai) een
herfsttint heeft aangenomen; per slot
van rekening worden we allemaal
wat grijzer op den duur. Bovendien

heeft de kraai besloten een wat
postactiever gebruik van zijn

omgeving te gaan maken.
Hij heeft doorgekregen

waar dat rekje voor
dient waar hij al die tijd
zo moeilijk in hing.
Tot slot het motto van
Vliegbasis Volkel:

"Gestaag Gespannen" is
te stresserig. De boog
kan niet voortdurend
gespannen blijven. De

diepere zin van postac-
tief zijn is ontspanning na inspan-
ning. "Gestaag Ontspannen" past
beter bij ons.

Noot
Het soosembleem en de beschrijving
van de symboliek zijn ludiek bedoeld.
De afkorting PSV kunt u gebruiken
als 'omgangsnaam', de officiële
naam (CGPA regio Volkel) van onze
club blijft echter gehandhaafd.

KLuPActief

V E R E N I G I N G S  N I E U W S
CGPA regio Volkel (1)

CGPA Regio Soesterberg

(door Kees Mars)

Jong geleerd, goed gedaan 
Deze “tegeltjeswijsheid” ging zeker
niet op voor een groep van Postactie-
ven die onlangs de eerste beginners-

cursus “Compu-
ters/Windows” met
succes afsloot.
Deze cursus, die
werd georgani-
seerd door de
Contactgroep
Postactieven regio
Soesterberg ,
werd begin april
gestart in het
lokaal van de
Computerhobby-

club. Twee middagen per week wer-
den de vijftien “postactieven” geïn-
doctrineerd door cursusleider Jan van
der Togt, waarna op 10 juni de diplo-

ma-uitreiking door de voorzitter van
de CGPA/Ssb kon plaatsvinden. Alle
cursisten slaagden; het leek dus wel
op een echte Klu-cursus! De postac-
tieven, die tijdens hun militaire dienst-
tijd niet met een computer zijn opge-
groeid, zijn inmiddels in staat om hun
weg op de digitale snelweg een
beetje te vinden. Er is ontzettend veel
belangstelling voor dergelijke cursus-
sen; in oktober zullen twee nieuwe
groepen in opleiding gaan, terwijl er
ook nog - wat uitgebreidere - vervolg-
cursussen op het programma staan.
Een nieuwe “tegeltjeswijsheid” is nu
ontstaan:
OUD GELEERD; GOED GEDAAN!!  

(door Cees Huisman)
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Als Soesterberg gaat sluiten(!!), moe-
ten we in de directe omgeving maar
eens naar een andere geschikte
locatie gaan uitzien, dacht het
bestuur van de Contactgroep
Soesterberg. Wij besloten eind mei
eens te gaan kijken naar het vliegveld
Lelystad. Het eigenlijke doel was
uiteraard het nieuwe Aviodrome, dat
onlangs is geopend en het Aviodome
op Schiphol heeft vervangen. Met
een (dubbeldeks) busje vol vertrok-
ken wij van het Casino in Soesterberg
met zo’n 70 deelnemers! Het num-
merbord van de bus was speciaal
aangepast aan de gepensioneerde
inhoud van de bus. Na de ontvangst

in het Aviodrome
met koffie en gebak
werd onder leiding
van een gids het
interessante en nieu-
we museum ver-
kend. Ook de bui-
ten-expositie (met
o.a. het oude sta-
tionsgebouw van
Schiphol en een DC-
3  Dakota) werd
gewaardeerd. Voor
de oud Klu-ers
waren er vele punten van herkenning.
Een middagje was eigenlijk te kort
voor een dergelijke excursie, maar

diverse deelnemers gaan graag nog
een keer terug; voor zichzelf maar
ook met de kleinkinderen.

CGPA Regio Gilze Rijen
Op 26 mei j.l. kwamen een groot aan-
tal leden van onze vereniging  naar
de vliegbasis voor een bijeenkomst
zonder speciaal motief. Zoiets wat
men vroeger een “ladies social”
placht te noemen. Het was de eerste
keer dat gebruik werd gemaakt van

de nieuwe horeca organisatie
(“Paresto”) dus men was benieuwd of
er aan de service van de vliegbasis
iets veranderd zou zijn. Die service
bleek gelukkig nog altijd even goed

als in het verleden. Al spoedig na
aanvang waren veel personen binnen
en vonden een plekje aan de bar of
aan tafel bij oude bekenden. De voor-
zitter heette om ongeveer 18.30u de
aanwezigen welkom en maakte van
de gelegenheid gebruik om zijn

tevredenheid uit te spre-
ken over de grote aantal-
len postactieven die elke
gelegenheid opnieuw
blijk geven van hun
belangstelling en ver-
bondenheid met hun
contactgroep. Immers,
door deze hoge
opkomst blijft het
bestuur gemotiveerd en
met plezier het werk
doen om van elke bij-

eenkomst een succes te maken.
Voor deze avond was een vragenlijst
over de geschiedenis van “onze”
vliegbasis samengesteld die de
leden bij de ingang van de zaal kre-

gen uitgereikt en na beantwoording
bij het bestuur kon worden geretour-
neerd. Om de mensen extra te moti-
veren aan deze hersengymnastiek
mee te doen waren er een drietal prij-
zen beschikbaar gesteld. Nadat de
antwoorden waren ingeleverd werden
de winnaars naar voren geroepen en
konden de prijzen, bestaande uit
achtereenvolgens een fles wijn, een
kurkentrekker en drie wijnglazen, wor-
den uitgereikt. Tot vermaak van alle
verliezers werd door een van de
bestuursleden de kurkentrekker
geleend om de fles te ontkurken. De
drie wijnglazen werden daarop
gevuld  met de wijn en de drie win-
naars konden onder luid applaus een
toast uitbrengen op zichzelf. De
avond verliep verder als vanouds
gezellig. Na ongeveer drie uur ver-
trokken de laatste en kon men, mede
door de lekkere hapjes uit de keuken
van het bedrijfsrestaurant, terugzien
op opnieuw een geslaagde avond!!

(door Willem Logt)

CGPA Regio Arnhem (door Jan van Rossum)

Op woensdag 24 april 2004 heeft de
CPA regio Arnhem de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. Nadat

de 34 aanwezigen leden (van de
bijna 180) een kopje koffie hadden
genuttigd, kon de voorzitter (VZ),

Nico Mol, om iets over 14.00 uur de
vergadering openen. Vz heette ieder-
een welkom en stond daarna nog
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even stil bij het niet doorgaan van de
reünie op 24 maart jl. Dit in verband
met het overlijden van HM Koningin
Juliana. Het bestuur heeft niet alle
deelnemers kunnen bereiken, omdat
we niet van iedereen het telefoon-
nummer hadden. We hebben hiervan
geleerd. Het is de bedoeling om in
oktober alsnog een reünie te organi-
seren. Nadat de notulen van de vori-
ge vergadering en het jaarverslag
van de secretaris waren voorgelezen
en akkoord bevonden, was het de

beurt aan de penningmeester. De
kas-controlecommissie had de boe-
ken en bescheiden gecontroleerd en
stelde de vergadering voor de pen-
ningmeester decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering beantwoordde dit
voorstel met applaus. Nadat de vz
de kascontrolecommissie had
bedankt en het aftredende lid hier-
van was vervangen door een nieuw
lid, werd de begroting aan de orde
gesteld. De vergadering kon het met

de voorgestelde bedragen eens zijn
evenals met het voorstel om de con-
tributie niet te verhogen. Hierna volg-
de de bestuursverkiezing. Daar er
geen tegenkandidaten waren, wer-
den de zich herkiesbaar gestelde
bestuursleden met applaus herko-
zen. Na de rondvraag kon de voorzit-
ter de vergadering sluiten. Hij
bedankte de aanwezige leden voor
hun belangstelling en nodigde ieder-
een uit de middag te besluiten met
een drankje.

KLuPActief

CGPA Regio Leeuwarden (Edward Ruitenbach)

RREUNIE  REUNIE  REUNIE  REUNIE
In verband met het overlijden van
Koningin Juliana is de reünie van 24
maart jl. afgelast. De nieuwe datum
wordt 6 oktober 2004. De reünie is
bedoeld voor geregistreerde Post-
Actieven, voormalige medewerkers
van de GPLV/vliegbasis Deelen, de
KKSL, de LETS en de LIMOS en hun
partners. Tussen 10.30 en 11.00 uur
wordt u verwacht in de “Fly Inn” op
het terrein van de Oranjekazerne te
Schaarsbergen, Clement van Maas-
dijklaan 5. De Oranjekazerne is
bereikbaar vanaf het station Arnhem
per buslijn 2 van Connexxion. Een

geldig legitimatie-bewijs is noodza-
kelijk i.v.m. de toegangscontrole. Er
kan gebruik worden  gemaakt van
een broodjesbuffet voor de lunch,
terwijl voor het diner een rijstmaaltijd
op het menu staat. Opgave voor
deelname dient schriftelijk te worden
gedaan bij de secretaris van de CPA
regio Arnhem. Het adres is: Oude
Eerbeekseweg 13  6971BL Brum-
men, het emailadres is j.w.v.ros-
sum@hccnet.nl. Telefoonnummer
0575-561349. Bij uw opgave dient u
te vermelden: naam, adres, telefoon-
nummer, aantal personen waarmee
u komt, naam van de Contact Groep

Postactieven (CGPA) waarvan u lid
bent. Indien u niet bij een Contact-
groep bent ingeschreven zal toet-
sing plaatsvinden bij het centrale
postactievenregister. Voor gere-
gistreerde postactieven, niet lid zijn-
de van de CGPA regio Arnhem,
bedragen de kosten €10, - p.p.
Deelnemers die niet als postactieven
van de KLu zijn geregistreerd beta-
len  €15, - p.p. Het verschuldigde
bedrag dient voor 16 september
2004 te zijn bijgeschreven op giro-
nummer 3149250 t.n.v. Penning-
meester CPA regio Arnhem te 
Doetinchem. Tot ziens op de reünie!

CCamping weekend 2004 
(Door Engel Speelman)
Met 20 equipes werd er op 1 juli met
de campingdagen begonnen. Het
was alleen jammer dat de welkomst-
koffie in de caravans moest worden
genuttigd. Dit in verband met de weer-
omstandigheden. De dag kon verder
vrij worden ingevuld en na een goede
nachtrust kon onder betere omstan-
digheden de fietstocht worden gere-
den. Het diner daarna was zoals altijd
weer voortreffelijk. De volgende dag
werd onder begeleiding van een gids
een wandeling gemaakt langs de
"oude" plekjes van 's Heerenberg. De

gids was ons lid Chris Steenmeijer, die
zich met behulp van een cassettere-
corder prima van zijn taak kweet. Ook
de spellenmiddag kon gelukkig onder
een zonnige hemel worden afgewerkt,
hoewel kort daarop een regenbui met
veel wind over de camping raasde.
Hetzelfde gebeurde tijdens de BBQ,
zodat het vlees werd klaar gemaakt
onder de parasols.De gezelligheid om
samen te BBQ-en was er deze keer
niet. De koffie kon echter wel weer
buiten worden genuttigd, waarbij Jan
Rijns weer optrad als komiek.Na een
uitstekend ontbijt op de zondagmor-
gen, gevolgd door de koffie, was ook

dit kampeerweekend weer teneinde
en konden Wim en Ada Verweij en hun
helpers terugzien op zeer geslaagde
dagen ondanks de regenbuien en de
harde wind.

TTijdens de gehouden reünie op de 18e
was er ook de mogelijkheid de Leeuwar-
der Traditiekamer te bezoeken. Deze is

ondergebracht in geb C-10 oud stafge-
bouw, waar tijdens de jaren 1959-1970
de CVB zijn werkterrein had. In 1937 was

dit gebouw in gebruik van de KLM, waar
vertrekkende passagiers moesten
inchecken.Tussen 1940-1945 werd het
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door de Duitsers gebruikt, en in 1948 viel
het weer in Nederlandse handen, en
deed dienst als onderkomen voor CVB
en Vliegdienst activiteiten. Tegenover dat
gebouw ligt de rolbaan waar de Meteors
en de Hunters na de vlucht richting de
Flight taxiden. Daartussen stond ook de
vlaggenmast, waar de LB om 07.00 uur
de vlag voor aanvang dienst hees. Naast
dat gebouw van de CVB staat nog
steeds de Brandweer kazerne, die intus-
sen een aantal verbouwingen, uitbreidin-
gen en renovaties heeft doorgemaakt en
tegenwoordig het onderkomen is van de
zweefvliegclub. Als je de Traditiekamer wil
bezoeken, kan dit op aanvraag bij BUVO
(058-2346700) voor oud militairen op de
eerste donderdag van de maand. Bij het
binnentreden kom je eerst een inschrijf-
boek tegen, waarin je na afloop kunt
invullen hoe je bevindingen zijn geweest.
Velen schrijven, dat ze dit gebouw een
waardevol bezit vinden en hopen op een
langdurig bestaan ervan. Uit goede bron
vernemen wij dat behalve Leeuwarden
ook, Twenthe, Gilze en Volkel een traditie-
kamer bezitten.
Als je de hal betreedt kun je links of
rechtsom lopen maar krijg je toch alles te
zien want het is een rondgang met het-
zelfde begin en einde. Er staan veel ver-
lichte vitrines met vliegtuigmodellen, Spit-
fire, Harvard, Meteor, F-104G, en ook F-
16. Allemaal door hobbyisten geschon-

ken, of in bruikleen om de historie tast-
baar te maken. Ook hangen er veel foto’s
aan de wand uit de periode 1940-1980.
Eveneens zijn tentoongesteld restanten
vliegtuigonderdelen van crashes met
diverse typen kisten. Mocht je als buiten-
staander tijdens zo’n openstelling binnen-
lopen, en als er dan voldoende gasten
aanwezig zijn van diverse pluimage, dan
hoef je niets van de Luchtmacht te weten
om gedurende een tijdsbestek van een
half uur midden in de spannende verha-
len te belanden. De KLu. is rijk aan men-
sen die mooie verhalen kunnen vertellen
over hun belevenissen tijdens hun carriè-
re. Elk onderdeel, elke foto heeft wel een
verhaal, je snapt dat een uur of 4 open-
stelling lang niet voldoende is om alle
opgedane herinneringen te spuien. Er
komen ook droevige verhalen los, over
ongelukken of overlijdensberichten. Dat
hoort bij het leven en, het werkt in zo’n
situatie troostend als je de droefheid met
je ex-collega’s kunt delen; vooral dat laat-
ste aspect is van belang voor gevallen
waarbij je traumatische ervaringen die
nog niet helemaal zijn verdwenen kan
bespreken.
Zo zie je maar dat zo’n eenvoudige tradi-
tiekamer waardevolle stille getuigen
bevat, die verleden, heden en toekomst
aan elkaar koppelt. Mensen weer tot
elkaar brengt, en soms ook verhelde-
rend werkt. Zoals ik een collega hoorde

zeggen; “Dat heb ik nooit geweten, dat
het zo gelopen is, want ik was er van
overtuigd dat jij daar schuld aan had,
door al de verhalen die over jou de ronde
deden”. Met een omhelzing werd weer
een stukje geschiedenis, ervaring en een
verhaal uit het verleden recht gezet en de
oude vriendschap voortgezet zoals die
toen was. Nu hadden ze tijd om naar
elkaar te luisteren, op het tijdstip van de
gebeurtenis waren ze onder sterke
invloed van stress en vooroordelen, ver-
keerde informatie etc. op het verkeerde
been gezet. Persoonlijk denk ik dat zo’n
traditiekamer op elk onderdeel wel van
pas kan komen, is hij er niet dan  zou je
hem op moeten richten. Er zijn nog
genoeg mensen in de KLu. die thuis nog
boeken en verzamelingen foto’s hebben
die ze in het volgende leven niet meer
nodig hebben. De erfgenamen hebben
hier niets aan, want zonder het bijbeho-
rende verhaal heeft het geen functie. Ik
hoorde een collega tegen, Sikko, de
beheerder van “de traditiekamer” zeg-
gen: “ik heb het voornemen om al mijn
dienstfoto’s en cursus boeken van
Leeuwarden maar hierheen te brengen”.
Toen hoorde ik op de achtergrond zeg-
gen: (Jan Blokker) “Dan gooien wij het
wel voor je weg”. Ik ga er vanuit dat dit
een grapje was, anders denk ik dat het
een verkeerd signaal kan zijn.

CGPA Groepen Geleide Wapens De Peel
(door Rob Schouten) 

VVoor velen hoeft het eigenlijk niet
meer zo, dat vergaderen. Helaas
stond die verplichting ergens in de
statuten en aldus moesten wij eraan
geloven: De Algemene Ledenverga-
dering! Voor 2004 gepland op 25
mei j.l. Met vooruitziende blik was op
die dag tevens een contactmiddag
met social gepland. Voor velen en
m.n binnen het bestuur, was het even
gespannen afwachten, want voor de
eerste maal zou Paresto, de nieuwe
horeca-organisatie van Defensie,
zorg dragen voor het ‘natje en droog-
je’. De spanning werd al beduidend

minder, toe we de oude en vertrouw-
de gezichten van het Bedrijfsrestau-
rant van De Peel ontwaardden, die
ons zouden gaan verzorgen. Na de
koffie en cake werd plaatsgenomen
in het vergaderdeel van de multifunc-
tionele ruimte. Er waren ongeveer
110 leden van de vereniging komen
opdagen. De traditionele agenda-
punten werden snel afgehandeld en
een bijzonder woord van dank ging
uit naar de commissie die de financi-
ën had gecontroleerd. Naast hun kri-
tische kijk op de besteding van de
centjes, had deze commissie nog

enkele bijzonder goede adviezen,
waar het bestuur heel blij mee was.
Bij  de verkiezing van het bestuur,
twee tijdelijke leden kregen nu hun
vaste aanstelling en de aftredende
leden herkozen, werd het concept
huishoudelijk reglement aangeno-
men  en definitief vastgesteld. Speci-
ale aandacht ging uit naar de grote
reünie op 3 september, waarbij
tevens 10 jaar Luchtmachtbasis De
Peel zal worden gevierd en het oude
vertrouwde Hawk wapensysteem
officieel uitgefaseerd. Een aantal
leden van de vereniging is zelfs
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actief betrokken bij de voorberei-
dingen en organisatie van dit
evenement. Bij de algemene
mededelingen maakte de voor-
zitter bekend, dat een aantal
leden binnenkort zullen gaan
ondersteunen bij rondleidingen
van bezoekersgroepen en
assistentie verlenen bij het
opzetten van de GGW-traditie-
kamer. Tevens werd melding
gemaakt van de voorbereidin-
gen voor een ‘memory-tour’
naar de voormalige lokaties in
Blomberg en Stolzenau. Deze
staat gepland voor de tweede
helft van september of in de
eerste helft van october. Na de
vergadering volgde de social
met aansluitend de ‘blauwe
hap’. De kwaliteit en service

van Paresto, evenals de prijzen,
leverden bij de leden geen commen-
taar op. Het was zonder meer goed
te noemen. Wij zien de toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoet. De
stemming op de social was weer als
vanouds gezellig en hoewel de door
het bestuur beschikbaar gesteld
bedrag voor de vrije tap niet opging
( restant wordt weer bij de volgende
social gevoegd) werd er weer vrese-
lijk gelachen en bijgepraat. Rond
20.00 uur keerde iedereen huis-
waarts. De volgende social staat
gepland op 24 november. De plan-
nen voor de Sint liggen  al klaar en
via Paresto is aan de Zeeuwse vis-
sers gevraagd om voor die dag wat
extra mosselen te vangen. Het
bestuur dankt eenieder voor zijn
inzet op 25 mei. Fijne vakantie!

KLuPActief

CGPA Regio Volkel (2) (door Kees Mars) 

CGPA Regio Eindhoven (door Ludo Damen) 

Van stoker tot generaal

SSocial met Barbecue op 23 juni
2004. De weergoden hadden ons
finaal in de steek gelaten, het storm-
de, het regende en de temperatuur
was nou ook niet om over naar huis
te schrijven. In de ochtenduren had-
den al diverse leden ons gebeld of
het wel door zou gaan, maar aange-
zien de afspraken al waren gemaakt
en de cateraar al onderweg was,
hadden we geen andere keus, dan
de social met alles erop en eraan
door te laten gaan. Laten we eerlijk
wezen, wie verwacht op dit tijdstip
van het jaar zulk hondenweer. Tegen

enen kwamen de eerste gasten al
binnen en ondanks het weer kwam
de stemming er toch in. Rond twee
uur hadden we zo’n 70 man binnen
en om 14.15 uur kon Lt.Kol. Gerard
Boink zijn praatje maken over het
EACC (European Airlift Coordination
Centre). Voor velen van ons ging er
een wereld open en was het een
interessante en onderhoudende ver-
handeling. Hierna gingen de meeste
met de bus een rondrit maken over
de basis en de algemene opmerking
bij terugkomst was: “Het is allemaal
nieuw voor me en ik kende bijna

niets meer terug”. Toen was het tijd
voor de BBQ en gelukkig hadden de
meeste weergoden hun bokkenpruik
afgezet, zodat we toch nog buiten in
het zonnetje konden BBQ’en. Eerlijk
is eerlijk de cateraar, die door
PARESTO was ingehuurd, had bui-
tengewoon zijn best gedaan en had
gezorgd dat er een keuze was uit
twaalf vleessoorten, sausen, sala-
des en stokbrood. Het geheel over-
ziend kunnen we stellen dat het toch
een geslaagde middag was, zodat
iedereen rond 18.00 uur tevreden
huiswaarts kon keren.

IIn dit nummer een ‘biografie’ van
de jarige. Dit hebben wij op 18 mei
2004 op gepaste wijze kunnen
vieren. Voor het prenatale gedeelte
moeten we teruggaan naar het 
jaar 1973.

Het prille begin
De toenmalige basiscommandant van
Volkel, kolonel Boks, werd door gene-
raal-majoor b.d P.A.C. Benjamins
benaderd om te zien hoe die er
tegenover stond als de oudgedienden

een paar keer per jaar ergens op de
basis bijeen konden komen. Als oud-
basiscommandant van vliegbasis Vol-
kel werd de in Uden woonachtige
generaal Benjamins regelmatig op
straat aangesproken door oud-lucht-
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machters. Als je hen in het dorp ont-
moette, merkte je dat er een behoefte
was. Een keertje weer gedachten uit
te kunnen wisselen, het gevoel te
hebben er weer bij te horen. Kolonel
Boks zag wel wat in het plannetje en
de generaal-majoor b.d ging op zoek
naar wat medestrijders. Hij kwam in
contact met kapitein b.d Jaques
Alards en kapitein Gijs Jonker, toen
Welzijnszorg officier. Samen met de
PRO (majoor Daan King) en majoor
b.d Boes zijn deze mensen ‘er eens
goed ingedoken’. Er werden zoveel
mogelijk adressen opgezocht van ex-
Volkel personeel en begin oktober
1973 kregen deze mensen van kolo-
nel Boks een persoonlijke brief. Hierin
werden de plannen ontvouwd en de
uitnodiging gedaan om deel te
nemen aan een eerste bijeenkomst.

Contactcommissie opgericht
Deze bijeenkomst werd in april 1974
gehouden in de Manschappenkantine
op de vliegbasis Volkel. Ongeveer 40
personen hadden aan Bok’s oproep
gevolg gegeven. Tijdens deze oprich-
tingsvergadering werd een ‘bestuur’
gekozen dat bestond uit de heren
Benjamins, Alards, Boes en de
dames Sterk en Peeters. Natuurlijk
werd er ook nagedacht in welk ver-
band men deze club moest gaan
zien. Besloten werd om er een com-
missie van te maken, dan waren er
geen statuten nodig en dat leek hen
wel zo makkelijk. Afgesproken werd
dat iedereen die bij de KLu gediend
had, in de ruimste zin van het woord,
ongeacht rang of stand, militair of
burger, van stoker tot generaal, lid kon
worden. De volledige naam van de
club werd Contactcommissie voor
Oud-luchtmachtpersoneel en Nabe-
staanden.

Club van Gijs
Eind 1975 ging Gijs Jonker met FLO,
werd lid en meteen voorzitter van de
commissie met de lange naam. In de
wandelgangen werd deze toen al
gauw ‘de club van Gijs’ genoemd.
Vele jaren kwamen de leden drie keer
per jaar bij elkaar om gezellig bij te

praten en in augustus werd meestal
met zo’n 200 man (en vrouw) een uit-
stapje gemaakt naar een of ander
aantrekkelijk doel in Nederland. Bij de
viering van het 3e lustrum in 1989
was er nog niets veranderd in de
opzet van de commissie. Er was dui-
delijk een hechte en bloeiende club
van circa 300 leden ontstaan die in
een behoefte voorzag.

Goed voorbeeld ...
... doet goed volgen. Het was in de
luchtmacht niet onopgemerkt geble-
ven dat op Volkel zo’n bloeiende club
was ontstaan. In 1988 werd ook op
de vliegbasis Twenthe het initiatief
genomen en zelfs in het Haagse
(Ypenburg) werd al nagedacht om het
Volkelse voorbeeld op te volgen!.De
‘Club van Gijs’ draait gewoon verder
op het concept dat het al zo lang
goed doet: drie keer per jaar een
zogenaamde praatmiddag in de
altoos gastvrije Korporaalsmess ‘De
Zoete Inval’ en het uitstapje in
augustus.

‘Den Haag’ wordt wakker
Zo bereiken we het jaar 1999 waarin
de club haar 25-jarig bestaan viert. Al
enige tijd wordt vanuit de club gepro-
beerd om ‘het Haagse’ te overtuigen
van het nut om, afgezien van het vete-
ranenbeleid, iets te doen voor de
postactieven. In mei wordt het 25-jarig
bestaan gevierd en Gijs Jonker geeft
te kennen dat hij volgend jaar, na 25
jaar voorzitterschap, wel eens een
ander aan het roer wil zien. Dat
gebeurt en zo wordt Willem den
Ouden in november 2000 voorzitter
van Gijs’ z’n cluppie. Tijdens de vie-

ring van het 25 jarige bestaan heeft
Willem den Ouden een gesprek met
Generaal Hilderink gehad over het
ontbreken van enige visie t.a.v post-
actieven. Generaal Hilderink is het
daar mee eens en wil zich inzetten
om e.e.a. op poten te zetten. Er vol-
gen oriënterende gesprekken met
mensen die mogelijk de kar willen
trekken, en dit resulteerde uiteindelijk
in: Eindelijk erkend.

Eindelijk erkend!
U heeft het kunnen lezen in De Vlie-
gende Hollander van maart 2004. Het
Werkverband Implementatie Postac-
tievenbeleid Klu (WIPKLu) wordt in
januari 2001 ingesteld en Willem en
Willem gaan aan de slag. Onze oude
vereniging wordt op 11 juli 2002 de
Contactgroep Postactieven regio Vol-
kel door het tekenen van de akte door
Willem & Willem bij de notaris. Op 6
september 2002 wordt de erken-
ningsovereenkomst tussen onze voor-
zitter en de Chef Kabinet van de
Bevelhebber getekend en van kracht
verklaard. Oud-luchtmachters worden
geënthousiasmeerd en overal in het
land verrijzen op de onderdelen Con-
tactgroepen voor Postactieven die alle
een erkenningsovereenkomst met de
Koninklijke Luchtmacht sluiten.

All in one family
Het is begonnen als een simpele
commissie voor 40 gepensioneerde
luchtmachters in Volkel, die werden
‘gedoogd’ op de gastvrije vliegbasis
aldaar. Nu zijn er 12 officieel erkende
contactgroepen voor postactieven
met vele duizenden leden,die niet
meer gedoogd hoeven te worden
maar een onderdeel vormen van de
bedrijfsvoering van de Koninklijke
Luchtmacht. Het eigen periodiek Klu-
PActief is van een vel A4 naar een
kleurenmagazine gegaan die naar
postactieven in 26 landen wordt ver-
stuurd. Is het nu klaar nee hoor er
staan gelukkig nog voldoende projec-
ten die voor beide partijen van belang
zijn op de rails. Wie weet worden we
samen nog wel eens groter dan de
actief dienenden bij de KLu!

Mevr. Gré Jongman en dhr. Gijs Jonker
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AUTOMATISERING IN DE
GEZONDHEIDSZORG
Bronnen: Adviseur Ziekte-
kostenregelingen Konink-
lijke Vereniging van Eervol
ontslagen Officieren van
de Nederlandse Krijgs-
macht (KVEO), Stichting
De Indische Pensioen-
bond.

Het is nu 4_ jaar geleden dat de Chef Geneeskundige
Dienst van mijn onderdeel mij normaal aankeek wan-
neer ik bij hem op het spreekuur was. Nu, in mijn UKW-
periode, kijkt mijn nieuwe burger huisarts voornamelijk
op het computerscherm als hij mij uitlegt wat er evt.
aan de hand zou kunnen zijn. Hij communiceert niet
met mij door middel van oog-contact, maar hij commu-
niceert met mij al kijkend op de PC. Ik sta daar niet zo
van te kijken, want in hotels, bij theaterreserveringen
etc. is dit een normale gang van zaken. Dit gebrek aan
ouderwetse hoffelijkheid is blijkbaar een van de gevol-
gen van de automatisering want we moeten met de tijd
mee, niet waar?
Huisartsen zijn steeds meer bezig hun processen te
automatiseren met de hoop daarmee hun werk efficiën-
ter in te richten. Ook voor de patiënten heeft dit voorde-
len, je krijgt in elk geval leesbare recepten! Ook wor-
den alle gegevens ordelijk opgeslagen en direct toe-
gankelijk. Maar hoe staat het met de automatisering
van de huisartsenpraktijk als er weekenddienst wordt
gedraaid? Heeft de invaller ook de beschikking over de
gegevens van de patiënt? En als je naar het ziekenhuis
moet, zijn jouw gegevens daar dan bekend? Dan blijkt
dat de automatisering nog maar zeer beperkt is. En
hoe zit het met de koppeling naar de apotheek? Ook
daar ontbreekt het nogal aan. En juist daar zou winst te
behalen zijn. Uit recent onderzoek van het Weten-
schappelijk Instituut van Apothekers in Nederland
(WINAP) blijkt dat er jaarlijks zo’n 90.000 ziekenhuisop-
names zijn als gevolg van vermijdbare medicatiefouten.
Hiermee is een bedrag van ca. 300 miljoen euro per
jaar gemoeid en dat is niet niks! Wanneer artsen via
elektronische weg inzage kunnen hebben in de com-

plete medicatiegegevens van hun patiënten, kan een
groot deel van dit bedrag worden bespaard en veel
leed en ongemak worden voorkomen. Behalve die
besparing komt er dan ook de medische capaciteit vrij
die met die onnodige ziekenhuisopnamen gepaard
gaan. En dus heeft dit ook een positieve invloed op de
wachtlijsten. Door de vergrijzing is er een groeiende
behoefte aan medische zorg. Oudere mensen slikken
vaak een handvol verschillende medicijnen per dag.
Als het goed is, is die hoeveelheid in balans, maar als
er iets mis gaat met de gezondheid en er evt. een
ander medicijn moet worden voorgeschreven, dan
moet men eerst weten welke medicijnen de patiënt al
gebruikt, opdat er niet een onderling strijdige situatie
ontstaat bij de medicatie. Het heeft dus alleszins zin de
medicatie landelijk te automatiseren. Buiten de medica-
tie zijn er nog veel meer terreinen binnen de gezond-
heidszorg die dringend om automatisering vragen
zoals zorgverzekeraars, ziekenhuizen, tandartsen,
thuiszorg etc. Nu is het niet zo, dat er op het gebied
van de automatisering in de gezondheidszorg niets
gebeurt. Vele instanties hebben de noodzaak tot auto-
matisering wel degelijk onderkend en hebben erin
geïnvesteerd. Het probleem echter is, dat men de auto-
matisering niet in de breedte heeft opgepakt maar als
het ware op geïsoleerde eilandjes aan de gang is
gegaan. Onderlinge koppelingen ontbreken nagenoeg
geheel, zodat de effecten die met de automatisering te
bereiken zijn, bij lange na niet gehaald worden. En dus
blijkt automatisering vaak te duur en draait men de
inspanningen en de budgetten terug. Om alle automati-
sering met elkaar te kunnen koppelen moet er aan
diverse voorwaarden voldaan worden. Dat begint met
een landelijk patiëntennummer, het zgn Zorg Identifica-
tie Nummer (ZIN). Een uniek patiëntennummer (soort
Sofinummer voor de gezondheidszorg) sluit uit dat er
patiënten verwisseld worden, zowel als persoon als ten
aanzien van medicatie. Maar er moeten wel een garan-
tie op de privacy worden ingebouwd. Alleen de directie
hulpverleners zullen toegang mogen hebben en dan
alleen nog maar voor zover de patiënt daaraan vooraf
toestemming heeft gegeven. Het zal duidelijk zijn dat
hier juridische aspecten aan kleven. Zo zal er een
uniek nummer voor zorgverleners moeten komen om
zorgverleners eenduidig landelijk te kunnen identifice-

KLuPActief

Ziektekostenregelingen
J.C.J.M. Janissen
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ren. Men spreekt hier van Unieke Zorg Identificatie
(UZI). Teneinde betrouwbaar en efficiënt in de zorgsec-
tor om te gaan met elektronische berichtenverkeer zal
er tevens een unieke identificatie moeten komen voor
verzekeraars t.w. het Unieke Zorgverzekeraars Identifi-
catie (UZOVI). Maar daar blijft het niet bij. Om te
bewerkstelligen dat alle systemen die in gebruik zijn
met elkaar over en weer te kunnen communiceren, zul-
len er vaste afspraken gemaakt moeten worden over de
manier waarop dit zal gaan. Dit zal moeten worden
vastgelegd in een wet. Door het Ministerie van VWS is
besloten tot oprichting van het Nationaal ICT Instituut
Zorg (NICTIZ). Dit instituut heeft opdracht om de hier-
boven beschreven aspecten te regelen in samenwer-
king met alle betrokkenen t.w. de patiëntenverenigin-
gen, zorginstellingen, zorgverleners en zorgverzeke-
raars. Ook de leveranciers en producenten van auto-
matiseringssystemen zijn daarbij ingeschakeld. Als
NICTIZ succesvol is, zal de automatisering in de
gezondheidszorg een echte bijdrage gaan leveren aan
de verbetering en de doeltreffendheid van de zorg in
Nederland.

PRIJZEN MEDICIJNEN EN HET EFFECT OP DE
ZIEKTEKOSTENPREMIE
Bron: Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De geneesmiddelenprijzen gaan drastisch omlaag !!.
Medicijnen waarvan het patent is verlopen, worden met
maar liefs 40 procent in prijs verlaagd. De zorgverzeke-
raars krijgen hierdoor flink lagere kosten, die uiteinde-
lijk zouden kunnen leiden tot een verlaging van de ziek-
tekostenpremies voor alle Nederlanders (maar dat
moet ik nog zien!). Minister Hoogervorst (Volksgezond-
heid) denkt door dit akkoord dit jaar 622 miljoen euro
te besparen op de geneesmiddelenkosten. In totaal
gaat er 4 miljard euro om in medicijnen. De prijsverla-
ging  die nu wordt doorgevoerd, wordt door alle partij-
en gezien als een doorbraak op weg naar een meer
concurrerende zorgmarkt. Na maanden -lange onder-
handelingen zijn de zorgverzekeraars, de apothekers
en de fabrikanten van generieke geneesmiddelen
(waarvan het patent is verlopen en door iedereen
mogen worden gemaakt) eindelijk door de pomp. De
patentloze medicijnen werden al met forse kortingen
aangeboden aan de apothekers, maar deze winst stak
de apotheker tot voor kort in eigen zak. Straks zal de
apotheker ook 40 procent minder declareren voor deze
medicijnen bij de zorgverzekeraar, waardoor de
bestaande kortingen en bonussen grotendeels worden
teruggedraaid. De apothekers werken nu mee onder
de voorwaarde dat er snel een nieuw tarief komt voor
deze beroepsgroep, waarmee ze de kosten kunnen
dekken. Nu is de vergoeding van 6,10 euro per recept
volgens de beroepsvereniging KNMP niet voldoende

om de zaak draaiende te hoeden en daarom zijn de
apothekers genoodzaakt om kortingen en bonussen te
bedingen bij groothandel en industrie. Dit is Minister
Hoogervorst al tijden een doorn in het oog, omdat het
ondoorzichtig is hoeveel er wordt binnengehaald. Het
zou gaan om gemiddeld 350.000 euro per jaar per
apotheker en dat is premiegeld van de verzekerden dat
rechtstreeks komt uit de kas van de zorgverzekeraars.
Er zal een nieuw onderzoek komen naar de inkoopvoor-
delen van de apothekers. Het is de bedoeling dat er
straks een nieuw honorerings- structuur komt. De
Minister komt vooralsnog niet met een wettelijke prijs-
maatregel.

ONTWIKKELINGEN M.B.T. DE NIEUWE ZORGVERZE-
KERINGSWET M.I.V. 1-1-2006
Bron: FPVG

Op 15 april 2004 is de hoofdlijnenbrief tijdens het ple-
naire kamerdebat in behandeling genomen en door de
minister verder toegelicht. De minister heeft daarbij vol-
doende steun gekregen om in de aangegeven richting
voort te gaan, zodat omstreeks het zomerreces gere-
kend kan worden met de indiening van de wetsvoor-
stellen voor de Zorgverzekeringswet en de Zorgtoeslag.
De versnelde invoering van de no-claim korting in de
Ziekenfondswet is reeds bevestigd en zal per 1 januari
2005 worden ingevoerd bij het dan nog bestaande zie-
kenfonds.
Op 19 april 2004 heeft er een CDA symposium plaats-
gevonden over de Europese ontwikkelingen rond de
gezondheidszorg, waarbij ook de Nederlandse plannen
voor de basisverzekering aan de orde zijn gekomen.
De inhoud van dit symposium, welke inhoud is verkre-
gen van de Adviseur FPVG, doe ik u hierbij in grote lij-
nen toekomen.

De besluitvorming inzake de Zorgverzekeringswet
Sinds de jaren 80 wordt gediscussieerd over de herzie-
ning van het gezondheidszorgstelsel. Onder Paars I en
II werd die discussie versmald tot de keuze voor een
volledig nominale danwel inkomensafhankelijke premie-
stelling, gekoppeld aan de invoering van een privaa-
trechtelijke (geregeld tussen de burgers onderling)
vormgeving of een publiekrechtelijke (geregeld tussen
de burgers en de staat) vormgeving. In 2001 resulteer-
de dit in de politieke erfenis van Paars II, de nota
“Vraag aan bod” met het voorstel tot een mix van nomi-
nale- en inkomensafhankelijke premies.

Het strategisch akkoord van Balkenende I wijzigde dit
voorstel door de keuze voor een volledig nominale pre-
mie, met inkomensreparatie in het belastingtraject,
zoals eerder is voorgesteld door de SER en overgeno-
men door het CDA met de zgn. zorgkorting. Balkenen-
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de II spitst het beleid toe op de herziening van het
tweede compartiment, met de invoering van een stan-
daardverzekering curatieve (genezende) zorg op pri-
vaatrechtelijke basis per 1 januari 2006 en de overhe-
veling van de “cure” (genezende) elementen uit de
AWBZ naar de nieuwe basisverzekering.
Vanaf dat moment was de keuze tussen nominale- of
inkomensafhankelijke premiestelling een gepasseerd
station en resteerde als belangrijkste vraag of de voor-
genomen basisverzekering curatieve zorg onder de
Europese wetgeving wel kon kwalificeren als een scha-
deverzekering die wellicht strijdig zou kunnen zijn met
de Derde Schadeverzekerings-richtlijn van de EU.
Vanaf de zomer 2003 tot heden hebben er een groot
aantal ontwikkelingen plaatsgevonden  m.b.t. onderha-
vige materie. Het gaat te ver om deze expliciet te ver-
melden.

Kenmerken van de beoogde standaardverzekering
curatieve zorg
Deze kunnen als volgt worden samengevat:
a. Verzekeraars worden verplicht om aan alle Neder-

landse ingezetenen een door de overheid vastge-
steld basispakket aan te bieden voor een volledig
nominale premie.

b. Het basispakket is transparant en verzekerden kun-
nen jaarlijks overstappen naar een andere verzeke-
raar. Verzekeraars concurreren onderling op de
nominale prijsstelling van het aangeboden basis-
pakket, maar mogen voor de eigen verzekerden
geen premiedifferentiatie hanteren op basis van
persoonsgebonden factoren zoals leeftijd, gezond-
heid en inkomen.

c. Verzekerden kunnen kiezen uit een aantal polisvor-
men en een vrijwillig verhoogd eigen risico.

d. Koopkrachteffecten worden gecompenseerd met
een loongerelateerde werkgeversbijdrage en een
zorgtoeslag in het belastingtraject. Maatgevend voor
de zorgtoeslag is het gemiddelde van de premies in
de “markt”, dit met de bedoeling dat verzekerden
de aangeboden polissen kritisch zullen vergelijken
zodat de concurrentie wordt bevorderd.

e. Er komt een “no-claim” korting voor verzekerden en
een “wegblijftarief” als men niet komt opdagen voor
een gemaakte afspraak (de grond wordt in redelijk-
heid bekeken!). De “no-claim” korting wordt al per 1
januari 2005 ingevoerd bij het dan nog bestaande
ziekenfonds. De huisarts komt niet te vallen onder
de “no-claim” korting.

f. Er komt een risico vereveningssysteem dat verzeke-
raars compenseert voor de verschillende risicopro-
fielen. Dit wordt gevoed met werkgevers- en rijksbij-
dragen.

g. Zorgverzekeraars krijgen te maken met een speci-
fiek toezicht en daaruit voortvloeiende informatiever-

plichtingen en een wettelijke zorgplicht. Zij lopen
risico over het uitvoeren van de verzekering en
mogen ook winst maken.

h. Verzekeraars mogen hun prestaties functiegericht
omschrijven en hoeven die niet te koppelen aan
bepaalde zorgaanbieders. Ook mogen zij binnen
bepaalde grenzen naast een “naturapolis” ook een
“restitutiepolis” aan de verzekerden aanbieden.

Conclusies
Na kennisname van alle ter zake dienende stukken
resteren weinig tot geen vragen over de besluitvor-
ming, de gekozen vormgeving en     de planning
van de stelselherziening.

• Met de gekozen privaatrechtelijke optie verdwijnt het
ziekenfonds en worden alle Nederlanders particulier
verzekerd. Voor het basispakket geldt een accepta-
tieplicht. Deze verplichting zal waarschijnlijk niet
gelden voor evt. aanvullende verzekeringen. De
AWBZ blijft vooralsnog in verminderde vorm als
volksverzekering bestaan.

• Door het omvangrijke karakter kan de operatie niet
volledig worden afgerond onder Balkenende II. Naar
verwachting zal dat pas kunnen in de volgende
kabinetsperiode.

• Voor de overheid zijn belangrijke vragen of de werk-
gevers zullen instemmen met de verplichte loonge-
relateerde bijdrage en of het Europese Hof de uit-
eindelijke vorm zal accepteren. Daar valt op dit
moment nog niets met zekerheid over te zeggen.

ACTUALITEITEN VAN HET ZORGVERZEKERAARS
NEDERLAND-FRONT (ZN-FRONT)
Bron: ZN

Zorgfinanciering dreigt te complex  te worden
Het plan van de Minister van VWS om een deel van de
geestelijke gezondheidszorg uit de AWBZ te halen en
onder te brengen in de nieuwe Zorgverzekeringswet zal
vanuit de huidige praktijk geen onoverkomelijke proble-
men opleveren. Maar in combinatie met allerlei andere
aangekondigde maatregelen dreigt een veel te com-
plexe situatie te ontstaan. Dat concludeert het College
Tarieven Gezondheidszorg (CTG) in een uitvoe-
ringstoets die het heeft opgesteld op verzoek van de
Minister van VWS.
De overheveling staat niet op zichzelf, maar valt samen
met een groot aantal andere maatregelen en wetswijzi-
gingen, zoals andere onderdelen van de modernisering
AWBZ, de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), de Wet op de jeugdzorg en de budgettering
van de verzekeraars voor het GGZ- onderdeel. Het
CTG vreest een te complexe samenloop waardoor de
administratieve lasten weer fors kunnen stijgen.

KLuPActief
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Ministerie van VWS wil overgangsregeling vrijwillige
AWBZ-verzekering
Er komt een overgangsregeling voor pensioen - en uit-
keringsgerechtigden die gebruik maken van de vrijwilli-
ge AWBZ-verzekering. Het Ministerie van VWS heeft in
een brief aan ZN laten weten medio september 2004
met ZN van gedachte te willen wisselen over de vorm-
geving van de overgangsregeling.
De vrijwillige AWBZ-verzekering is in het leven geroe-
pen omdat de verplichte AWBZ-verzekering werd
beëindigd. De beëindiging van de verplichte AWBZ-
verzekering leverde veel onrust op onder niet-zieken-
fondsverzekerde gepensioneerden die in het buiten-
land wonen. Dit omdat deze kleine groep verzekerden
in het woonland doorgaans geen aanspraak kan maken
op vergoeding van de kosten van zorg.
Door de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet
per 1 januari 2006 is de noodzaak voor het bestaan
van de vrijwillige AWBZ-verzekering komen te vervallen.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat vrijwillig AWBZ-
verzekerden, die thans zorg ten laste van die verzeke-
ring genieten, hiervan verstoken raken. De Minister van
VWS is dan ook voornemens te voorzien in een over-
gangsregeling voor mensen die al ten laste van de
AWBZ recht hebben op vergoeding van kosten van
zorg.

Privatisering van Europese zorg neemt toe
De gezondheidszorg in Europa raakt in toenemende
mate geprivatiseerd. Zo betalen patiënten in de meeste
Europese landen steeds vaker zelf voor gezondheids-
zorg. Daarnaast groeit in een aantal landen het aan-
deel van zorgverlenende instellingen met een private
status en stijgt het aandeel van instellingen met een
winstmotief.
Een van de belangrijkste oorzaken van deze toenemen-
de privatisering is de noodzaak voor overheden om te
bezuinigen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals
een groei van de welvaart en ontevredenheid over de
kwaliteit van de zorg in de publieke sector dragen bij
aan een verschuiving van publiekrechtelijk (geregeld
tussen burgers en de Staat) naar privaatrechtelijk
(geregeld tussen de burgers onderling).
Er ontstaat mogelijk een nieuwe fase in de gezond-
heidszorg. In de twintigste eeuw lag het accent binnen
de gezondheidszorg in Europa namelijk op de uitbrei-
ding van de rol van de overheid in de gezondheids-
zorg. Dit betekende o.a. een sterke groei van het aan-
deel van de publieke uitgaven in de gezondheidszorg.
Er zijn evenwel tekenen dat aan deze ontwikkeling een
einde komt en dat juist het aandeel van de private uit-
gaven in de financiering van de gezondheidszorg zal
oplopen, doch dit is een geleidelijk proces. Er is zeker
geen sprake van een radicale trendbreuk. Niettemin
kan de privatisering van de gezondheidszorg op ter-

mijn vergaande gevolgen hebben voor onder meer de
kostenontwikkeling en de toegankelijkheid van de zorg.
Indien de burger zelf een groter deel van de kosten
moet betalen, betekent dit immers onvermijdelijk dat de
zorg niet voor iedereen even toegankelijk zal zijn.
Hoewel er sprake is van een algemene Europese ont-
wikkeling, zijn er in Europa daarnaast nog altijd grote
verschillen in de verhouding tussen de publieke- en
private sector. In Nederland is er sprake van een gelei-
delijke ontwikkeling waarbij het beleid is gericht op
terugtreden van de overheid door beperking van het
gezondheidszorgpakket, een verhoging van de eigen
bijdragen en het creëren van ruimte voor het winstmo-
tief in de zorgverlening. De toenemende nadruk op het
beginsel van de eigen verantwoordelijkheid verschaft
een ideologische basis voor het veranderingsproces.
De beoogde private constructie in de nieuwe Zorg ver-
zorgingswet is uniek binnen Europa. In Scandinavië
bestaat een sterk geloof in de publieke sector en ver-
lopen de ontwikkelingen langzaam. De groei van de
private markt voor aanvullende zorgverzekeringen is tot
dusver beperkt. In het Verenigd Koninkrijk is geen spra-
ke van een expliciet privatiseringsbeleid in de zorgsec-
tor. Tegelijkertijd  worden wel allerlei maatregelen geno-
men die passen bij een gestage ontwikkeling in de
richting van een meer private zorg. In Frankrijk zijn de
verschuivingen in de jaren negentig zeer beperkt
gebleven. Alleen in Midden- en Oost-Europa valt een
snelle uitbreiding van de private sector waar te nemen.
Dat geldt vooral voor de ambulante zorg. Zo voeren in
Polen steeds meer apothekers, tandartsen, huisartsen
en andere individuele hulpverleners een private prak-
tijk. Medisch-specialisten kiezen vaak voor een  partti-
me baan in de publieke sector en een parttime baan in
de private sector. Als zij geen contract hebben met het
ziekenfonds, moet de patiënt de verleende zorg uit
eigen middelen betalen.

DE ZIEKTEKOSTENREGELING EN HET PERMANENT
WONEN IN HET BUITENLAND
Bron: KVEO

Zeer geregeld bereiken de Adviseur Ziektekostenrege-
lingen van de KVEO vragen van postactieve militairen,
welke zich blijvend hebben gevestigd in het buitenland
dan wel voornemens zijn zich te gaan vestigen in het
buitenland, welke ziektekostenregelingen op hen van
toepassing zijn. Op veelal verzoek wordt hierbij e.e.a.
op een rijtje gezet. Indien iemand meer dan 180 dagen
woonachtig is in het buitenland, wordt hij geacht resi-
dent te zijn (daar te wonen c.q. daar verblijf te hou-
den). Indien een militair met functioneel leeftijdontslag
(flo) gaat, heeft hij recht op een uitkering krachtens de
Uitkeringswet Gewezen Militairen (UKW/UGM). De mili-
tair blijft deze uitkering houden tot het moment waarop
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hij 65 jaar wordt. Daarna krijgt hij militair pensioen.
Indien hij zich in de UKW-tijd vestigt in het buitenland
(EU-land of niet EU-land), blijft de SZVK-verzekering op
hem van toepassing. Ook de partner van de militair
(indien jonger dan 65 jaar) blijft SZVK verzekerd. De
premie (procentueel + nominaal + MOOZ/WTZ) voor
hem en in voorkomend geval zijn partner wordt door
het ABP ingehouden op zijn UKW-uitkering.

Op het moment dat de reeds in het buitenland wonen-
de gepensioneerde militair 65 jaar wordt, krijgt deze
van Univé aangeboden een zgn. ZNS-polis. Dit is een
polis met buitenlanddekking. Dit geldt zowel voor hen
die in een EU-land als in een niet EU-land wonen.

Indien de postactieve militair 65 jaar wordt en deze is
woonachtig in Nederland, dan krijgt deze door Univé
aangeboden een zgn. Standaard Pakket Polis (SPP).
Deze polis is een polis die bij iedere ziektekostenverze-
keringsmaatschappij hetzelfde is qua premie en qua
inhoud. Indien de gepensioneerde militair, zijnde in het
bezit van de SPP-polis, zich na het 65ste levensjaar
blijvend vestigt in buitenland t.w. een EU-land, dan kan
deze de SPP meenemen naar het EU-buitenland.
Indien hij zich na zijn 65ste levensjaar vestigt in een
NIET EU-land, dan kan de SPP niet worden meegeno-
men. Een mogelijkheid is alsdan een buitenlandpolis af
te sluiten bij een ziektekostenverzekeringsmaatschappij
in Nederland, doch deze premie is zeer duur! Het
advies in deze zal dan luiden: tracht een ziektekosten-
verzekering af te sluiten in het land van vestiging!

Indien u zich blijvend vestigt in het buitenland wordt de
premie van de AWBZ-verzekering niet meer ingehou-
den op uw uitkering/pensioen.
Indien u toch verzekerd wilt zijn voor de AWBZ, dan
bestaat sedert 1 januari 2001 de mogelijkheid om een
vrijwillige AWBZ.-verzekering af te sluiten. Deze moge-
lijkheid bestaat alleen als u aan een aantal voor-
waarden voldoet. Hieronder volgen de voorwaarden
voor de vrijwillige AWBZ-verzekering.
1. u ontvangt een AOW-pensioen of een ANW-uitkering

van de SVB, én
2. u ontvangt geen sociale verzekeringsuitkering vol-

gens een niet-nederlandse wettelijke regeling, én
3. u werkt niet buiten Nederland, én
4. u bent niet verzekerd voor het Nederlandse zieken-

fonds; als u wel verzekerd bent voor het ziekenfonds
dan bent u in de meeste gevallen ook verzekerd
voor de AWBZ.

Voor meer informatie m.b.t. de vrijwillige AWBZ-verze-
kering kunt u zich wenden tot:
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Vrijwillige verzekeringen
Van Heuven Goedhartlaan1 Postbus 357,
1180 AJ Amstelveen,
Tel: 020 – 656 52 25 / Fax: 020 – 656 51 00
Op 1 januari 2006 zal de nieuwe Zorgverzekeringswet
zijn intrede doen. Hoe e.e.a. dan  zal uitpakken zal 
blijken.

KLuPActief



38KLuPActief

N u t t i g e  a d r e s s e n :

Volkel:
Contact Groep PostActieven regio (CGPA) Volkel,
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel.
Voorzitter: W.D den Ouden, e-mail w.denouden@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: J. van Soest, H.Geurts, T. Roosenboom, A. Boeder.
Girorekening 2641799 t.n.v CGPA Regio Volkel te Uden.
De eigen internet-site is te vinden onder
http://home.hccnet.nl/e.t.g.m.tonk
ERE VOORZITTER: Dhr. Gijs Jonker

Den Haag:
CGPA regio Den Haag.
Voorzitter: M.J.G. Halma 
Secretaris: Th.M. Deckers, e-mail jdeckers@euronet.nl,
Strijplaan 337, 2285 GL Rijswijk, 070-3944585, 06-20586389.
Penningmeester: E.J. Goedheer 
Commissaris: H.H.W.G. Peters

Woensdrecht:
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter: E. Groothuis, e-mail elbertgr@zeelandnet.nl,
Frans Naereboutstraat 18, 4351 NH Veere 
Plv voorzitter: C. Boshuizen,
Lijsterbesstraat 11, 4711 RJ St Willebrord.
Secretaris: F.E.C. Voet, e-mail fv-international@wxs.nl,
Dennenlaan 8, 4631 BH Hoogerheide 
Penningmeester: C.F.W. Rietveld, e-mail cfw.rietveld@planet.nl,
de Hortensia 42, 4631 DE Hoogerheide 
Lid: S. Heringa, 0164 238279,
Lambertijenlaan 49, 4617 EV Bergen op Zoom.

Leeuwarden:
CGPA regio Leeuwarden.
Voorzitter E.P.W. Wiener;
Spanjaardslaan 112, 8917 AW, Leeuwarden.
Secretaris: M. Cats, e-mail mei.cats@planet.nl,
Brandenmeer 44, 8918 GH, Leeuwarden.
Penningmeester: A. Lelie, e-mail fanthomas@hetnet.nl,
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK  Leeuwarden.
Lid: P. Siemeling, e-mail phsiemeling@hotmail.com,
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden.
Girorekening 9428701 t.n.v CGPA Regio Leeuwarden.
De eigen internet site is te vinden onder
http://home.hccnet.nl/4.ed/postactief-lwd 

Gilze-Rijen:
CGPA regio Gilze-Rijen.
Voorzitter: W.H.J. Logt, e-mail w.logt@hccnet.nl,
Lennondreef 27, 5012 AS Tilburg.
Secretaris: W.J.A.L. van der Meere,
e-mail willem@van-der-meere.myweb.nl,
Aalbersestraat 10, 5121 VB Rijen, 0161-224231.
Penningmeester: F.H.A. Blösser,
Constance Gerlingsstraat 25, 5121 ZP Rijen.
Leden: A.Witmont,
Koebergdtraat 39, 5012 GP Tilburg, 013 4554750.
A.T van der Heijden,
Bachlaan 302, 5011 BG Tilburg, 013 4550185.

Arnhem:
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK).

Voorzitter: N. Mol, e-mail n.mol@wanadoo.nl.
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Elst, Tel. 0481-374116.
Secretaris: J. W.van Rossum, e-mail j.w.v.rossum@hccnet.nl.
Oude Eerbeekseweg 13, 6971 BL Brummen, 0575-561349.
Penningmeester: W. Verweij, e-mail wimverweij@wanadoo.nl.
Hof van Cambridge 169, 7007 GP Doetinchem, 0314-324997.
Commissaris: W.J.M.M. de Theije, e-mail w.detheije@planet.nl.
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort, 026-3118577.
Commissaris: R. Willemsen, e-mail wibo@veteranen.nl.
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen, 024-3446963.
Girorekening 3149250 t.n.v Penningmeester CGPA Arnhem
Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr. H.T. Jongerius,
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem 026-3819036

De Peel:
CGPA Groepen Geleide Wapens.
Voorzitter: R.P. Schouten, e-mail robirm@hotmail.com,
Krijten 51, 5403 PK Uden.
Secretaris: E.Janssen, e-mail erikjanssen@hetnet.nl,
Pionier 21, 5409 BE Odilliapeel.
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts,
e-mail fred.boogaarts@chello.nl (voorlopig ivm komende ALV),
Gaasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond.
Penningmeester: Herman Vriesema,
e-mail: hermanvriesema@planet.nl (voorlopig ivm komende ALV),
Patrijsstraat 31, 5764 RS De Rips, 0493-599844.
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:
CGPA regio Twenthe.
Voorzitter G. ter Burg, Richterstraat 1, 7582 BV Losser.
Secretaris: M.A. van Drunen, e-mail mvandrunen@home.nl,
Umbrialaan 13, 7577 KA Oldenzaal.
Penningmeester: J.H. Leemkuil,
Wuestinkstraat 14, 7555 GD Hengelo (ov).
Lid / commissaris: B.G. Jansen,
Herculesstraat 38, 7521 DJ Enschede.
Postadres: Vliegbasis Twenthe 
t.a.v. Bestuur CGPA Regio Twenthe, Geb. Z18c, kamer K2.15,
Postbus 5013, 7500 GA Enschede.

Soesterberg:
CGPA regio Soesterberg.
Voorzitter: J.A. Koningstein,
Wolfsmelk 1, 3738 TC Maartensdijk.
Secretaris: C. Huisman, e-mail huisman4602@hetnet.nl,
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg.
Penningmeester: B. Petersen, e-mail timoreno@hetnet.nl,
Rigolettostraat 18, 3816 TR Amersfoort.
Leden: J.M. Verburg, e-mail jmverburg@freeler.nl,
Karolingersweg 170, 3962 AM Wijk bij Duurstede.
R.L von Fraijenhove, e-mail bar@vansantenbelettering.nl,
Montgomeryweg 40, 3769 BJ  Soesterberg.
T.M.P van der Wijst, e-mail m.p.de.wijst@freeler.nl,
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg.
Ledenadministrateur: J.H. van der Togt,
e-mail jhvdtogt@wanadoo.nl,
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg.

Eindhoven:
CGPA regio Eindhoven.



39 KLuPActief

AANDACHTPUNTEN MBT DE NIEUWE ORGANISATIE

ORGANISATIE ELEMENT Staf Bevelhebber
Chef - Kabinet
Bureau Postactieven 

CCPKLu Opper Off b.d medio 2004: Vacature
Beleid / wnd CCPKLu: Willem Aben
KLuPActief: Willem Aben
Adm: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

BEREIKBAARHEID Telefonisch 070-3396660 / 6028
Fax 070-3396828
E-mail ccpklu@bdl.af.dnet.mindef.nl 
KLUIM BDL Aben

BDL Khemai

POSTADRES tevens Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht
REDACTIE ADRES Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven

Postbus 20703
2500 ES Den Haag

MILITAIR POSTADRES Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht 
Dit alleen vanaf militaire Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven &
onderdelen Postactieven & Veteranen

MPC 58 L

Vliegende Hollander:
Indien u als KLu militair of burger met 
functioneel leeftijdontslag / Pensioen de
Vliegende Hollander nog niet automatisch
ontvangt, kunt u zich melden bij het aan-
spreekpunt postactieven. U ontvangt dan
een “Registratieformulier Postactieven
Koninklijke Luchtmacht”. Nadat u dit heeft
ingevuld en geretourneerd zult u, indien 
u in aanmerking komt, in de database 
worden opgenomen. Na verloop van
(helaas externe oorzaak) minimaal 2 a 3
maanden zal u de Vliegende Hollander 
toegestuurd worden.Voor mutaties met
betrekking tot adres, dan wel opzegging
dient u voorlopig te handelen zoals in de
Vliegende Hollander wordt vermeld name-
lijk contact opnemen met abonnementen-
land in Uitgeest. TIP: GEBRUIK HIERVOOR
UW ADRESSTROOK. Het is natuurlijk ook
handig ivm KluPActief etc als u uw nieuwe
adres ook bij ons bekend stelt. Als u van 
de KLu geen informatie meer wilt ontvangen
bericht dit dan (BDL / KAB / Postactieven)
waarop deze mutatie in de database 
ingevoerd zal worden.

Voorzitter: F.J.P. Logister, e-mail fer.logister@zonnet.nl,
St Isidorusstraat 2A, 5694 AL Son en Breugel, 0499 471698.
Secretaris: L.A Damen, e-mail ludo.damen01@freeler.nl,
Roerstraat 49, 5626 DS Eindhoven, 040-2623122.
Penningmeester: H.M.G. van Soest,
e-mail h.van.soest@hetnet.nl,
Duivenlandstraat 8, 5628 KW Eindhoven, 040 2415584.
Vice voorzitter: J. van P.A. Roolvink,
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven, 040-2427383.
Lid /2é Penningmeester: H. Bosch,
Scherpenheuvellaan 8, 5628 TT Eindhoven, 040-2425419.
Lid: D.H. Mulder, e-mail dhmulder@freeler.nl,
Dalem 6 5527 JG Hapert, 0497 330209,
Lid: H.G. Sepers, e-mail h.sepers@chello.nl,
Leemgravenwei 6 5551 RA Valkenswaard, 040 2041376.

Rhenen:
CGPA regio Rhenen.
Voorzitter: J.G. Koning,
Goudenregenplantsoen 8, 3911 TZ Rhenen, 0317 614746.
Secretaris: J.J.A. Fontein, e-mail s27e11@hetnet.nl
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen, 0317-613330   
Penningmeester: J. van Arkel, e-mail janvanarkel@veteranen.nl
Van Bentheimhof 58, 0317-615623.
Lid: D.E. Ligthart,
Oude Dijksestraat 5, 3911 MA Rhenen, 0317-613034.
Mevr E.E Rijksen-Nas,
Valleiweg 89, 3911 DB Rhenen, 0317-613814.

Nieuw Milligen:
CGPA regio Nieuw Milligen.
Voorzitter: J.P.C. Tiessen,
Voltastraat 5, 7316 GH Apeldoorn 055-5214405.
Penningmeester: J.G. Kools, e-mail j.g.kools@freeler.nl,

Schopenhauerstraat 159, 7323 LW Apeldoorn, 055-3663217.
Secretaris: F. Ouwerkerk, e-mail f.ouwerkerk@planet.nl,
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn, 055-5333033.
Lid: A.Sorel,
H.M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn, 055-3559094.
Lid: J v/d Spoel,
Couperuslaan 149, 3842 AD Harderwijk, 0341-417435.
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder, e-mail jimulder@hetnet.nl,
Van Haeftenpark 49, 7316 NJ Apeldoorn, 055-5216384.

Militair Luchtvaart Museum:
Kamp van Zeist 2-4, Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg.
Infolijn: 0346-356000. Fax 0346-356020 
e-mail info@mlm.af.dnet.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 
(door externe omstandigheden / problemen kan het wel 
4 maanden duren alvorens u de kaart in uw bezit krijgt).

LET OP:
Nieuw e-mail adres ccpklu per 1 juni.
Antwoordnummer naar Uden is vervallen.



Postactieventent

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


