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Het voorblad werd gemaakt door een

bezoekertje van de Open Dag.
Nico uit klas 4B van "De Keijzer"

8
Papoea-reis met een vleugje
luchtmachthistorie

10
Whisky Four

Golofon
KLuPActief ( verschijnt tot nu toe viermaal
per jaar) en is in principe bedoeld voor

alle postactieven van de Koninklijke Lucht-

macht, dat wil zeggen militairen en burg-

ers 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 voo[
ove[ van en door postactieven zelf en is

natuurlijk een forum voor de lokale

besturen. De leiding van de Koninklijke

Luchtmachlzal u als lezer op de hoogte
(gaan) houden van nieuwe ontwikkelingen
binnen de KLu.

Samenstelling & Redactie:
Ko Norg

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met speciale dank aan:
Willem Aben, Gijs Commu, Nico van

Beers, lmro van Balen, Jan van Rossum,

Willem Logt, Kees Boshuizen, Rob

Schouten, Ronald Huls, Piet Michielsen,
Engel Speelman, Jan Kruit, Ron Geurts,
F van der Lelie, Kap. mn Willem

Regterschot, 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. Ook de redactie

van 'Veilig Vliegen'zij dank voor het

beschikbaar stellen van de cartoon bij het

artikel "Over de streep".
V.w.b. foto's Open Dagen zie pagina 17.

De in dit blad opgenomen artíkelen ziin
volledig wor rekening van de auteurs.
De artikelen weercpiegelen daarmee niet
per definitie de visíe van de KLU-leiding.
De redactie behoudt zich het recht wor
ingezonden artíkelen te weigeren, redÍ-
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.

17
Open Dagen Gilze Rijen

28
Antique Aircraft Cleaning Crew



Beste mensen
Met buitengewoon veel genoegen maak ik
gebruik van het aanbod van de redactie om in dit
nummer terug te kijken op de zeer geslaagde
Open Dagen. Nu alles achter de rug is kan ik
tevens u en in het bijzonder een aantal contact-
groepen bedanken voor hun reacties op mijn
afscheid. Maar allereerst de Open dagen.

Het is de afgelopen jaren al vaker aangegeven dat
"de Tent" en sinds 2004 "De Tenten" niet meer zijn
weg te denken. Het was dan ook weer een groot
genoegen om dit jaar vele van u te mogen ontvan-
gen en afscheid te nemen. Om even uw geheugen
op te frissen, bijna alle contactgroepen waren met
een of meerdere bussen gekomen en op wat mis-
verstanden (met grondoperatiëen) bij de allereer-
ste bussen na hebben alle andere bussen ook
daadwerkelijk bij de tent kunnen komen om uit te
stappen en op het eind van de dag weer in te

stappen. Ditzelfde gold voor het gekoppelde pro-
ject met de langdurige zieke / gehandicapte kinde-
ren uit de regio Gilze Rijen (Goirle, Tilburg, Eindho-
ven). De dagen op zich zijn gezien de reacties van

u wederom een succes te noemen. Zeker het

vliegprogramma had ruim voldoende variatie om
het voor een ieder interessant te houden, Ook de
static show en alle stands op het tentoonstel-
lingsterrein hadden over belangstelling niet te kla-
gen. Voor het natje kon men uiteraard weer in "de

TENT" terecht. Gezien de temperatuur van vooral
zaterdag heeft de cateraar dan ook goede zaken
gedaan. Toch een opmerking naar de toekomst
toe; de Open Dagen beslaan twee identieke dagen
zodal het echt niet nodig is dat iedereen op vrijdag
komt, Door de geschapen mogelijkheden om met
de bussen via gescheiden routes
komen moet het toch mogelijk zijn

de tent te
12 con-

komen. Het is anders nauwelijks nog te behappen!
Denkt u ook eens na over het gezegde " wegens
succes ten onder gaan" Over de kindertent nog
een korte opmerking. De Bevelhebber heeft gezien
het succes in overleg met CKAB en de CCPKLu
besloten dat door het kabinet / CCPKLu, i.s.m
Bureau Open Dagen en het bestuur van de lokale
contactgroep (CGPA) van het organiserende
onderdeel in een vroeg stadium contacten in de
regio zullen worden gelegd (ziekhuizen,scholen
etc) om kinderen die langdurig ziek en/of gehandi-
capt zijn uit deze regio uit te nodigen op Open
Dagen de gast van de Koninklijke Luchtmacht
te zijn.

Nu heb ik formeel het boek dicht gedaan en
heb het volste vertrouwen in mijn opvolgers en
de toekomst van ons als postactieven. Gaarne
wil ik onder uw aandacht brengen dat zowel
Dineke als ik erg verrast waren dat zo velen
van u met brieven (met speciale dank aan de
persoonlijke brieven vanuit CGPA Leeuwarden
en GGPA Gilze Rijen),kaarten, mails en cadeau-
tjes ons bedankt hebben voor de inzet van de
afgelopen jaren. Als klap op de vuurp'ljl kwamen
de volgende verrassingen: een drietal contact-
groepen (GZR, SSB en Arnhem) bijeen voor de
algemene ledenvergadering hebben na stem-
ming besloten mij voor de rest van mijn leven te
benoemen tot erelid van hun contactgroep. lk
ben u daar als collega en mens uitermate dank-
baar voon Wij zullen indien mogelijk met veel
genoegen gehoor aan de uitnodigingen geven.

Mijn dank gaat mede namens u uit naar een
ieder van de Koninklijke Luchtmacht die het
mogelijk heeft gemaakt dat wij alweer kunnen
terug kijken op zeer

lees- en
leven watactgroepen over deze twee dagent

Zoals in de praktijk bleek is het ook
mogelijk om op belde dagen met een

len.
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Arnhem
de Peel

Gilze Rijen

Eindhoven
Twenthe
Alle (deputaties)
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Leeuwarden
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Den Haag
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Arnhem
Arnhem
Alle besturen

Gaan we weer op reis

Barbecue
Excursie

Social met diner

Social en ??????

dagtocht
Bevelsoverdracht BDL op SSB

Ladiesday
Herstsocial

Bezoek (met bus) aan Marshall Museum te Zwijndrecht
Excursie naar de Grolsch bierbrouwerij
lnloopmiddag met BBQ en gastspreker
Taptoe
Werkbezoek Vlb Leeuwarden

Bingo

Bijeenkomst met lunch en bunkerbezoek
Algemene ledenvergaderi ng
Excursie in de regio

Bijeenkomst met bezoek aan AOCS NM (Bunker)

Bezoek Aviodrome
Jaarfeest
Najaarsbijeenkomst

Bezoek aan LMG op de Basis, na afloop naar de bar
Tennis-inn
Eindejaarssocial met saamhorigheidsmaaltijd en De Sint

Social met diner
Activiteit wordt nog nader bepaald
Najaarsocial
Wintersocial met Hollandse winterkost

Sportdag met boswandeling en lunch
Bingo
Kerstuitstapje
Kerstdiner
Lumara-dag Den Haag
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H.f. Marsman, Faunaweg z, Ermelo

P.I. Mulder, Bolkskamp 37, Oldenzaal

E.E.C.A. Smeets, Kostersgaarden 42, Losser

W.D. Bothof, Kinglaan 8r, Rijswijk
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A. van Dienst, Brabantstraat 58B, Oss

A.]. Muis, Albert Schweitzerlaan 35, Nijmegen

f.A. van Rhiin, Maasboulevard 323, Den Bosch
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I.H.W. Salomon, Citerstraat 15, Uden

E. van der laan, Poortbultenhoek 53, Enschede

T.A.P. Molenaar, Van Ruysdaellaan ro, Leidschendam

C.F. Zitter. Vinister Aalberselaan 39 flat ror, Rijswijk

T.H. van der fáan, Hillekensacker r9-r9, Nijmegen

T.D.B. Roor, Zwitserland

H.I. Tros, Utrechtsestraatweg 13, R&.enen

F. van de Berg, |an van Amstelstraat 43, Gemert

G.A. Boere, Teld.erswegrz, Rhenen

f.W. Wiishiier, H. Dunantlaan r89, Apeldoorn

C.S. Slats, Frans Mortemansstraat 164, Voorburg

A. van Mastrigt, Trumanstede 9z-rr, Goes

P.|. de'Waard, Oudstraat 5o, Papendrecht

f . van Santen, |. van Barneveldlaan z4r, Zetst

Th.J. Coldewiin, Marsweg z, Lathum

H. Abbing, Spaarnestraat r5o, Amersfoort

Dat zii mogen rusten in vrede



Luchtmacht Mannenkoor bestaat z5 iaar

Het huidige Luchtmacht Mannenkoor vindt zijn oor-
sprong in eerder opgerichte luchtmachtkoren, die alle-
maal ter ziele zijn gegaan. Op 1 1 december '1954 werd

op de Vliegbasis Soesterberg het Luchtmacht Mannen-
koor "soesterberg" opgericht. Door wie? Dat is niet

meer te achterhalen. Dirigent was in ieder geval Bram

Keereweer, die vooral aan het begin veel voor het koor
gedaan heeft, onder andere het bewerken van liederen.
Door zijn enthousiasme en stimulering bleef het koor
lang bestaan. Ook dienstplichtigen konden lid worden,
maar in beperkte mate vanwege demobilisatie en over-
plaatsing. Het koor had direct al 44 leden. Door het toe-

treden van de dienstplichtige leden werd het koor wel
groter maar juiste aantallen ontbreken. Ook werden
steeds verschillende benamingen voor het koor gebruikt.
Tijdens het eerste lustrumconcert werd nog wel de
naam Luchtmacht Mannenkoor "Soesterberg" gebruikt.
ln Hilversum bestond in de jaren zestig een gemengd
koor dat Gemengd Luchtmachtkoor Hilversum of
Luchtmachtkoor Hilversum heette. Echtet, wie het heeft
opgericht en hoe groot het was is niet bekend en is ook
niet meer te achterhalen. Het koor stond onder leiding
van Bep Ogterop, Wel is bekend dat dit koor samen met
Joop de Knegt het bekende "lk sta op wacht" op de

(door Gijs Commu)

plaat heeÍt gezet. ln de loop der jaren verliep van beide
koren het aantal leden en daarom werd uiteindeliik
besloten tot een fusie van beide koren.

Op 29 oktober 1962 fuseerden de koren uit Soesterberg
en Hilversum dan ook tot een gemengd koor met de

naam Luchtmacht Gemengd Koor. Ook voor dit koor
werden verschillende benamingen gebruikt. Het koor
telde al snel 99 leden. Dirigent werd Kapitein H.EW. van

Diepenbeek, die tevens dirigent was van de Kapel van

de Koninklijke Luchtmacht. Mede daardoor trad het koor

diverse malen op met de Kapel van de Koninklijke Lucht-
macht. Het koor kende in die periode verschillende
hoogtepunten zoals het deelnemen aan een radio-uit-
zending op 30 april 1963 samen met de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Kapitein van

Diepenbeek, Ook debuteerde het koor op 8 juni 1963 in

een televisie-uitzending ter gelegenheid van het 50 jarig

bestaan van de Koninklijke Luchtmacht samen met de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Op 20 juni '1963

werd samen met de Kapel van de Koninklijke Lucht-
macht een optreden verzorgd tijdens een groot galacon-
cert in het Kurhaus te Scheveningen vanwege het 50
jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht. Bij dit



concert waren aanwezig Koningin Juliana en Prins Bern-
hard. Ook werd in juli 1963 meegedaan aan de grote
NATO-taptoe te Arnhem. Na 1963 werd er niets meer op
schrift gevonden over dit koor en kan men met een
gerust hart aannemen dat het ter ziele is gegaan. Jam-
mer, want het had toch goede optredens gehad. ln april
1980, dus na 17 1aar, begon rnen op de Vliegbasis
Soesterberg weer terug te denken aan deze koren, Het
idee tot heroprichting van een mannenkoor kwam van
Aoo Peters, die dan ook sannen met Aoo Spekman en
Aoo Both op 1 september 1980 het Luchtmacht Militair
Mannenkoor "Groot Soesterberg" oprichtten, De
naam"Groot Soesterberg", werd gebruikt omdat in de
omgeving van de Vliegbasis Soesterberg meerdere
luchtmachtonderCelen gevestigd waren. Ook bij dit koor
werd niet altild oe 1u ste benaming gebruikt. Op 16 sep-
tember 199-1 k',',,arn er een einde aan al die verschillende
benamingen '.',,árt toen werd door G.J. Bezemer en G,

Comrn! ce ',/e.eniging het Luchtmacht Mannenkoor
opgerictt als voortzetting van het Luchtmacht Militair
Mannen kcc. "Groot Soesterberg".
Het koor ',',,erd kort daarna lid van het
Konink irk Nederlands Zangersverbond en
begon n'et slechts 26 leden. Dirigent
werd Hars Janssen, die vooral in het
beg n net oprichtingsbestuur hielp met
veel zaken het koor betreffende, maar ook
liederen voor het koor bewerkte. Onder
ziln leiding kunnen als hoogtepunten wor-
den aangemerkt een concert ter ere van
het ziiveren huwelijksfeest van Koningin
Beatrrx en Prins Claus.
Een ander hoogtepunt is een benefietop-
treden lildens de opening van het Bevrijdingsmuseum
met "The Sweetheart of the Forces" Vera Lynn. Ook
lverd opgetreden vanaf het eiland Sylt op uitnodiging
van het Duitse Ministerie van Defensie met een concert
voor de Durtse TV-zender ARD. Verder werd deelgeno-
rnen aa^ de Taptoe van Breda ter ere van het 7S-jarig
bestaa" i,ar de Koninklijke Luchtmacht.

ln het pa' 2C00 nam Henk Heins, Kapitein van de
KonrnkliiKe Luchtmacht b.d., het dirigeerstokje over. Hij

had aar het Rotterdams Conservatorium onder andere
de stud e koordirectie gevolgd. Henk Heins was onderdi-
recteur er iater íwnd,) directeur van de Kapel van de
Koninkii.lke Luchtrnacht geweest en kende dus niet
alleen oe militarre muziek, maar ook het militaire leven.
Hierdoor ontstond snel een goede band tussen dirigent
en koor en kon er enthousiast begonnen worden aan
een nieuw repertoire. Bovendien werd de samenwerking
met de Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht nu

ook gemakkelijker, want Henk Heins bewerkte niet alleen
liederen voor het koor, maar ook voor het koor met de
Drumfanfare. Daarnaast is hij een uitstekende organist,

Hij bewerkte dan ook stukken voor orgel met Drumfanfa-
re, Het koor is thans uitgegroeid tot 59 leden. Onder lei-
ding van Henk Heins kunnen onder meer als hoogtepun-
ten worden aangemerkt een bevrijdingsconcert in Bun-
schoten ter gelegenheid van 55 jaar bevrijding samen
met het Canadese koor "Gloria Dei Chorale", Ook wer-
den er samen met de Drumfanfare van de Koninklijke
Luchtmacht meerdere Goodwill-concerten gehouden.
Tevens werden er samen met de Drumfanfare van de
Koninklijke Luchtmacht benefietconcerten gehouden ten
behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Alge-
rije en, dit keer ook met medewerking van het Heeren-
veens mannenkoor "Credo" ter ondersteuning van de
actie 'Aids Bestrijding Afrika". De wapenspreuk van de
Koninklijke Luchtmacht: "Parvus Numero - Magnus
Merito" (Klein in getal - Groot in daden) heeft ook het
Luchtmacht Mannenkoor tot zijn devies gemaakt. Het
repertoire van het koor is dan ook veelzijdig waarbij in
meerdere talen wordt gezongen, zelfs in de Russische
en de Oekral'ense taal. Ook worden Amerikaanse

negrospirituals ten gehore gebracht. Het
Luchtmacht Mannenkoor ontleent zijn
bekendheid vooral aan de indringende
wijze waarop het a capella liederen zingt.
De leden van het koor komen thans uit het
gehele land met als bakermat de Vliegba-
sis Soesterberg. Wie het Luchtmacht Man-
nenkoor heeft gehoord weet dat de zang-
prestaties in de loop der jaren een hoog
niveau hebben bereikt.

Op 1 september 2005 bestaat het koor
dus 25 jaar. Dit heugelilk feit wordt op vrij-

dag 4 november 2005 gevierd met een Jubileumconcert
in het Officiers Casino te Soesterberg.
Rest mij ten slotte de vraag: wat ga je doen als je alle
leuke dingen al gedaan hebt?
Dan is het Luchtmacht Mannenkoor een bijzonder leuk
alternatief, Daarbij komt dat ons koor dringend aanvul-
Irng van jonge krachten nodig heeft, vooral bij de 1e

tenoren. Maar ook de baritons en bassen kunnen ver-
sterking gebruiken, omdat daar enige leden zijn met de
leeftijd boven de 70 jaar. Voor de contributie hoeft U het
niet te laten, want die bedraagt slechts €10,00 per
maand, tenzij U verder dan 35 km vanaf Soesterberg
woont, dan krijgt U enige compensatie. Een eis om lid te
worden van ons koor is wel, dit omdat we in het uniform
van de Koninklijke Luchtmacht optreden, dat U het recht
heeft om dit uniform te mogen dragen. lnformatie over
het Luchtmacht Mannenkoor is verkrijgbaar bij de 1e

Secretaris van het koor:
G. Commu
Francklaan 24, 3862 GS Nijkerk (Gld.)
Tel.lfax. 033 - 245 7B 91
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Januari jongstleden besloten Frans

Lelieveld en ik om samen een reis te

maken naar het voormalige lrian Jaya.
De intentie was om dit helemaal op
eigen gelegenheid te doen, maar dit
werd ons sterk afgeraden. Alleen al

voor het verkrijgen van een "Surat

Jalan" (soort laissez-passez oftewel
reispas) moest je een dag uittrekken

om het de bureaucratie en de corrup-
te ambtenaren naar de zin te maken.

Wij hebben ons daarom aangemeld
bij 'Arcadia" die gespecialiseerd is in
dit soort reizen. Het was de bedoeling
om een trektocht te maken door de
Baliemvallei gelegen in het hart van

het land tussen hoge bergen die

bedekt zijn met eeuwige sneeuw. Na

een nachtje Bali vlogen wij naar Jaya-
pura (voormalig Hollandia). Hier werd
de meeste bagage achtergelaten en

alleen het hoogst noodzakelijke voor
de trektocht meegenomen. Binnen
een uur vlogen wij door naar Wame-
ma gelegen in het midden van de

Baliemvallei. Onder ons zagen wij

regenwouden en vlak voor onze
bestemming de hoge toppen van de
bergketens die de vallei omringen. Na

aankomst wandelden wij naar

ons hotel tenruijl enkele dragers
volgden met onze bagage, De

eerste twee dagen werden
besteed aan het verkennen van

de omgeving en het maken van

een "proeftrekking" om een

idee te krijgen van wat ons de
daaropvolgende 4 dagen te

wachten stond. Ondenrueg

zagen wij al enkele mannen met
peniskokers en vrouwen met

alleen een rieten rokje aan, hoofdza-
kelijk behorende tot de Dani en Lani

stammen. De volgende dag begon-
nen wij aan onze 4-daagse trektocht
naar het zuiden van de Baliem vallei.

Het was de bedoeling per dag onge-
veer 6 uur te lopen. Ons reisgezel
schap bestond behalve uit Frans en

mij, uit een kok, dragers en gidsen.

Wij overnachtten in de huisjes van de
Dani, sliepen op een matje en wasten
ons in de rivier met ijskoud water De

dragers en de gidsen deden er alles

aan om het zo comfortabel mogelijk
te laten verlopen. Vooral het overste-

ken van rivieren ging niet gemakkelijk.

De laatste dag passeerden wij een

dorp waar een oorlogsdans werd
opgevoerd. Erg spectaculai r!

Terug in Wanema werden de kok, de
gidsen en de dragers betaald, de
overbodige spullen weggegeven en

werd in het hotel een fatsoenlijk bad
genomen, De dag daarop vlogen wi.i

terug naar Sentani (bij Jayapura),
maakten nog een boottocht over het

Sentanimeer en gingen daarna naar

het vliegveld voor de vlucht naar Biak.

ln Biak blijkt dat er nog maar weinig
dingen van herkenbaar Nederlandse
origine zijn. Wel spreken nog opval-
lend veel mensen Nederlands. Van

het voormalig vliegveld van de KLu is
nog maar weinig oven De landings-
strip is overwoekerd, twee hangaars
staan op instorten tenruijl één hangaar
dient als opslagplaats voor zakken

cement. Van de andere gebouwen is

niets meer oven Ongeveer 2 a 3 kilo-

meter van het vliegveld staat bij een

militaire politiepost een Hawker Hun-

ter Mk-6 als poortwachter
Na nog drie dagen in de plaats Yapen

om te snorkelen en te duiken vertrok-
ken wij naar Manokwari waar wij ons

vier dagen bezighielden met rustige
activiteiten, Na nog eens vier dagen
op Bali vlogen wij tenslotte terug naar

Schiphol en was er een eind geko-

men aan een enerverende maar erg

mooie reis.
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PHant'$in ptr ,ffi;Brue tfanftag
ln nauw overleg met de Konink-
lijke Luchtmacht is op 20 sep-
tember 1995 de Stichting
PHantasy in Blue opgericht.
Dit had tot doel om de ontwik-
keling en bouw van de eerste
vijftien door de Bevelhebber
der Luchtstrijdkrachten gese-
lecteerde en voor de KLu-
historie belangrijke modellen
te realiseren, De Stichting is
sinds september 1995 ook
buitengewoon lid van de
Konin kl ijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart.
Ook de KLM heeft haar
vloot van in een eerder

Al/Ba 
= Afrit Sz,lntt^^-'r 

vorlilÍ (

vprào,r.i_ , .32/Otaenzaal_zuid.
Aonvong : 10.00 uur
Einde circo : 16.00 aur
ïoegong

potkeren : op hetstadium gebouwde model-
len aan de Stichting
PHantasy in Blue toever-
trouwd. Dit jaar bestaat
PHantasy in Blue 10 jaar.
De vloot van schaalmo-
dellen van vliegtuigen
van de Koninklijke Lucht-
macht is inmiddels uit-
gegroeid tot zo'n 56
toestellen. waarvan 5 in
aanbouw of herbouw. ook net aaniJ
KlM-modellen is uitgebreid en omvat thans 36 toestel-
len. De collectie wordt zowel in nationale als internatio-
nale modelbouwkringen als uniek, professioneel en
technisch zeer hoogwaardig beschouwd. De Stichting
wil de historie van de Nederlandse luchtvaart in de
vorm van deze milieuvriendelijke, grote schaalmodel-
len, en dan hebben we het over schaal 1:5, 1:10 en
1:16, weer tot leven brengen en aan een breed publiek
presenteren. De schaalmodellen worden daartoe enke-
le keren per jaar waar maar mogelijk zowel vliegend als
niet-vliegend getoond op plaatsen die veelal voor
iedereen toegankelijk zijn, onder meer in het Militaire
Luchtvaart Museum en andere musea, tijdens de vete-
ranendagen of een "Open Huis" van een vliegbasis.

De vliegbasis ir
\7 /Ezn _ 

^ 
r bereiken vanaf de

vliegvetd

Ter gelegenheid van het
10 jarig bestaan van de stichting hebben de Bevelhebber
der Luchtstrijdkrachten en de Commandant Vliegbasis
Twenthe hun volle medewerking gegeven aan PHantasy
in Blue om deze prachtige collectie schaalmodellen
vliegend te tonen. Op zaterdag 3 september 2005 van
10.00 uur tot 16.00 uur heeft PHantasy in Blue ruim
baan gekregen op de Vliegbasis Twenthe om een
vliegshow te verzorgen met een groot aantal van de
unieke schaalmodellen van de Koninklijke Luchtmacht
en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. De toegang
is gratis en iedereen is vanaf 09.30 uur welkom.

Weerseloseweg t, TszZpR Enschede)

De bouw ers/vliegers 
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Whisky Four
Dit jaar is heÍ veertig jaar geleden dat tijdens hef optreden van het desf/ds
befaamde demoteam Whisky Four van de Koninklijke Luchtmacht twee vliegtuigen
verongelukten waarbij de twee vliegers het leven lieten. Bij velen staat dit
gebeuren ook na zoveel jaren nog sÍeeds in het geheugen gegrift. De AOO b.d.

Piet Michielsen, desfids één van de crew chiefs van het demoteam putte uit zijn
geheugen en stuurde ons het navolgende artikel:

slag zeven uur de grote han-
gardeuren open. Trekhaken
werden aan de kisten gekop-
peld en de twee tractors sleur-
den grommend hun kolossale
last naar de dispersals; elke
kist naar z'n eigen plek en de
'niet vliegers' in de hangar om

de plaats te maken voor de
venruachte bezoekers. En dan,
na de eerste drukte, waarbij de
vier van Whisky aan een uit-

zonderlijke pre-flight waren onderworpen, was er de
gebruikelijke koffie! Een stevige bak - roetzwart gedron-
ken - zodaï iedereen voor de rest van de dag bij de les

kon blijven; en dàt was nodig vandaag, want als crew
chief zouden we heel wat voor de kiezen gaan krijgen:
Cross-servicing voor de (vreemde) bezoekende kisten,
optoppen, thru-flighten en . . . canopies polijsten. Het
minste vliegje immers kon de vlieger tijdens een optre-
den al dwarszitten en vliegveiligheid stond ook toen al

hoog in het vaandel geborduurd.

Een slecht begin
Tegen 13.00 uur leek heel West-Brabant op de basis te
zijn neergestreken; aan de noordkant van de baan, waar
ook de static-show te bezichtigen was. Het was een
gekrioel van nieuwsgierigen die zich vanaf Hangar Noord
over de rolbaan begaven waar op dat moment het eerste
geluid klonk van vliegtuigmotoren: een F-27 Troopship,
maakte zich op enkele tientallen meters van het publiek
los van de baan. Aan boord was een peloton Comman-
do's die, volledig bepakt, de sprong naar beneden zou-
den wagen waarmee de Open Dag officieel geopend
werd. Een imposant gezicht, zeker toen één van de
para's op de baan terechtkwam en door de ambulance

Een verbiisterend einde van eeÍr
feesteliike vliegdag
BERGEN OP ZOOM - Tweede Pinksterdag 1965, I juni.

De West-Brabanders waren in paginagrote artikelen in de
dagbladen 'de SÍem' en 'Brabanfs Nieuwsblad' al vroegtij-
dig en met veel superlatieven op de hoogte gebracht.
Weekbladen als 'West Brabant Koerier' en 'Zuidwesthoek'

of hoe ze dan ook allemaal wel mochten heten hadden
eveneens hun journalistieke duit in het zakje gedaan:
"Maandag B juni 1965: Open Dag op de vliegbasis
Woensdrecht! Grote tnternationale vliegshow met een

spetterende afsluiting door ons eigen Whisky Four! GraÍis
busvervoer vanaf het station Bergen op Zoom!"

Ver voordat de poorten op 'Noord' en 'Zandforl' open
gingen stond het publiek al te popelen van ongeduld,
bang dat er geen plaats meer zou ziln op de ruim vier-
honderd hectare grote vlakte van de vliegbasis, de trots
van heel West Brabant! Twee echte vliegtuigenvelden.
Een grasmat met enkele tientallen Fokker S-11 toestellen
en twee T-6 Harvards als boodschappenkisten. Ook lag

er een spiksplinternieuw banencomplex en was er een

flink aantal Lockheed T-33 - in vakjargon T-birds - waarin
een nieuwe generatie luchtmachters werden opgeleid tot
operationeel jachtvlieger: En niet te vergeten aansluitend
aan de westkant van de basis een heus vliegtuigenbe-
drijf, genaamd Avio-Fokkerl

Gewone werkdag
Voor het personeel was die Tweede Pink-
sterdag een gewone werkdag. Vooral het
technisch personeel van Zuid kreeg het
voor de kiezen. Om zeven uur was het mel-
den geblazen; niemand uitgezonderd.
'Neus' Dekkers, de line-chief had het zo
gewild. We moesten, hoe dan ook, op ons
'paasbest' en piekfijn naar buiten komen.
De hele regio stroomde immers naar't
vliegveld! Zeven uur dus! En geen minuut
later! De handen moesten uit de mouwen
Niks geen vri.1 Pinksterdag. Niks geen com-
pensatie ook. Zonder morren rolden klok-
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moest worden afgevoerd naar de ziekenboeg met een
gebroken been. Vanaf dat moment was de Static-Show
voorgoed een vergeten onderdeel geworden. De bezoe-
kers hadden nog slechts oog voor de venijnig grommen-

de Fokker S-1 1's, voor de frivool buitelende Harvard T-6

en voor de met gigantische snelheid voortgierende
straaljagers; de supermoderne vliegtuigen van die tijd;
overvliegend en stuntend in alle soorten, vormen en

nationaliteiten. Zij maaklen het vliegfeest tot een happe-
ning van de bovenste plank dat - om het zomerse festijn
pas echt uitbundig te maken - vakkundig aan elkaar werd
gepraat door onze eigen kapitein Jaap Kegge!

En dan . . . 'le Grand Finale!
Drie lange uren hadden de vele duizenden onvermoei-
baar in het West-Brabantse zwerk getuurd; alsof ze nooit
genoeg kregen van het schouwspel. Edoch, aan alles
komt een einde; dus ook aan die mooie Pinksterdag. Het
liep tegen vieren toen de stem van Kegge de toekijken-
den vezocht vooral toe te zien hoe de vier van Whisky
langs raasden in hun bekende altijd weer gewaagde
formatie take-off waarmee ze het programma zoals
gebruikelijk vanaf de kop van de baan in gang zetten.
De Belgische Commandant, Chiel Helderweirt, was al in
een eerder stadium vertrokken om zijn 'parkeerplaats'

in de nabijheid van
Woensdrecht te
betrekken. Heldenrueirt was
de man die op alle plaatsen z'n
partijke kon meeblazen in het
team en gold derhalve als 'spare

part', de algemeen reserve dus om
in tijden van nood een opengevallen plaats
direct en onzichtbaar voor het publiek in

te nemen. Het was een volmaakte take-off, waarbij het
publiek massaal de oren in de vingers stak voor de met
volle pot langsrazende T-birds. Het was zaak om het
progi'amma op de voet te volgen; "omdat," wist speaker
Jaap Kegge te melden, "de Woensdrechtse formatie in

binnen- en buitenland furore maakte door hun vliegpro-
gramma af te wikkelen binnen de contouren van de
basis en het gezichtsveld van het publiek. Whisky Four
laat u dus van het begin tot het eind volledig genieten.
U hoeft dus niks te missen! Dit, dames en heren, is de
Grand Finale van een spectaculaire middag! Geniet u

nog even van deze vakkundige, internationaal gerespec-
teerde show; opgevoerd door de heren vliegers Henk
van Dommelen, Harry Peerboom, Ruud Liem en Hans
Sommer, professioneel bijgestaan door de Technische
Dienst van Woensdrecht !"

Splitup,...Now!
Ondertussen vloog Whisky Four een feilloze show, zoals
we dat overigens gewend waren. En Kegge kreeg gelijk
van het publiek; het grootste gelijk zelfs! Want waar ter

wereld konden bewoners zich beroemen op zo'n stel
professioneel duikelende acrobaten? Strak en lenig, soe-
pel en elegant, sierlijk en gewaagd. Zo werd figuur na

figuur met een duizelingwekkende snelheid afgewerkt.
Niemand van de vele duizenden kon zich voorstellen
hoe hard er in die vier cockpits werd gesleurd, gela-
beurd en getranspireerd. Na bijna twintig minuten balan-
cerend op het slappe koord van de zwoel blauwe lucht,
rollen en loopen, draaien en keren, klimmen en dalen
wist Kegge, bijna lyrisch geworden, te vertellen dat de
eindsprint zou worden ingezet met een spectaculaire
figuun De vier kisten denderden vol pot bijna plat op het

dek vanuit het oosten op de baan af. De stem van leader
Henk van Dommelen klonk strak en emotieloos door de
luidsprekers langs de baan:

"Splitup,... Now!"
Op dat moment gingen de vier kisten op hun kant. Van

Dommelen met Peerboom achter zich aan trokken steil
naar rechts; Liem met Sommer op de staart naar links.

Na een vijftal seconden gingen Liem en Sommer strak
over op rechts; Van Dommelen zou met Peerboom

de steile rechterbocht volledig afronden.
Zo zouden de twee paren

- elkaar op volle snelheid
boven de baan tegemoet

komen; Liem en Sommer
vanaf Fokker, Van

Dommelen en
Peerboom

vanaf baankop 27.

Daarna zouden de vier het zenith in zwiepen om hoog
boven de basis weer op te formeren en meteen

daarna de landing in te zetten.

Verbijsterende stilte
De familieleden van de Whisky-vliegers en het personeel

van Zuid bezetten op dat moment een uitzonderlijke posi-
tie. Zil hadden, als echte VIP's, een ereplaats gekregen
langs de rolbaan bij Zuid; ver van de civiele massa en,

op deze warme pinksterdag, van tijd tot gelaafd.
Wat er echter op dat moment fout ging heeft nooit
iemand een verklaring voor gevonden. Liem trok mis-
schien te hard, waardoor zijn toch al geringe hoogte de
mist in ging. Somme[ die als volgvlieger alleen maar oog
had voor zijn voorgangel kwam daardoor nog lager. En

juist bij de passage van de VIP-tribune raakte hij met zijn
rechtertip de bomen tussen rol- en startbaan en kwam
daarmee in een dodelijk salto mortale. Buitelend door de
bosrand explodeerde de kist in een enorme vuurbal ter
hoogte van baankop 27. Liem, die zich op dat moment
aan het herstellen was, met zich meenemend. Even nog

was er een bulderend gekraak. De roetzwarte peutwolk
kronkelde traag en nadrukkelijk opwaarts; de twee vlie-
gerszielen begeleidend ten hemel als in een allerlaatste



zucht. Door de luidsprekers langs de baan klonk de ang-
stige stem van Van Dommelen: "Ruud, ... wat doe je nou

?" En dan werd het oorverdovend stil.

De spectaculaire show was ten einde. Het publiek was
verbijsterd. De stilte werd doorbroken door de snerpende
sirene van de twee crashtenders. Aan brandweel
geneeskundige dienst en techneuten was het laatste
woord. Het werd een nacht van eindeloos zoeken naar
stoffelijke resten, vol ellende, vol puin ruimen.
Onnodig te vertellen dat's anderendaags de kranten vol

stonden van de fatale crash. Het betekende, voorlopig
althans, het einde van het zo vermaarde Whisky Four

demoteam. Vrijdag 12 en zaterdag 13 juni werd Sommer
in Eindhoven en Liem in Bergen op Zoom onder een

ovenveldigende belangstelling met militaire eer begra-
ven. De strakke gezichten van collega-vliegers en van de
techneuten van Zuid logen er niet om. Zij waren intens
terneer geslagen. Wat het hoogtepunt van een feestelijke
dag had moeten worden, was verworden tot een drama.
Voorgoed onvergetelijk. Zelfs na veertig lange jaren staat
het gebeuren bij veel zuidwesters nog scherp en diep op
het netvlies gebrand. 's Anderendaags verscheen in dag-
blad 'de Stem' onderstaand gedichtje:

Vliegongeluk
Bij het ernstige vliegongeluk op tweede Pinksterdag
gaan mijn gedachten uit naar hen die omkwamen. lk zag
hem menigmaal oefenen boven ons Zeeland.

VEILIG GELAND
ln hun cockpit, vier man sterk
Donderend boven spar en berk
Loeiend, met vier lijnen scherp
Als een machtig groots ontwerp
Tekenend tegen het blauw azuur
Machtíg beeld, techniek, .... natuur.

Mijn kwartet bestaat niet meer !
En na kijken keer op keer
Bij 't horen van een hoog gerucht
Geen dartel viertal meer in de lucht
Aan 't slot van een zeer groot festijn
Kwam vliegerleed, kwam vliegerpijn.

Maar ik zie een startbaan met veel lichten
Waar engelen hun taak verrichten.
Twee vliegers rollen veilig binnen
Het rood wit blauw nog op de vinnen
En 's anderendaags sÍaaÍ in Gods krant:
Twee kerels zijn hier goed geland.

Hun vrienden starten weer en gaan
Oh God, beveilig toch de landingsbaan !

zT

Phenix
Maar een jaar later; in het voorjaar van 1966, was Whisky
Four weer herrezen uit zijn eigen as. Het eeuwenoude
mythologische verhaal leek bewaarheid. De Woensdrechtse
Phenix, het verpulverde demoteam was als een moderne
Phenix herrezen uit zijn eigen as. En aan het roer stond
Henk van Dommelen met drie volgvliegers: Willem Jaski,

Arend Roest en Ben Drenth. Met vier speciaal geprepa-
reerde kisten, in een eenvoudig bijkans onopvallende kleur
groen, bracht het herboren Whisky Four een passende

hommage aan de gecrashte kompanen; passend met
exact hetzelfde programma. Alsof er nooit iets was
gebeurd. Het bos, waar Sommer op die mooie pinksterdag

zijn salto mortale had ingezet, heette op Zuid voortaan 'het

Whisky Four bos'. Opdat wij nooit zouden vergeten!

zr

Kruin i ngen, W.A. Verbeek





CGPA Arnhem bezoekt MLM
Op 27 april was het, tenruijl de regen

gestaag neerdaalde, vezamelen
geblazen in het "Bruine Café" op de

Oranjekazerne. De koÍfie met cake
ging er zoals gewoonlijk weer goed in

en met enige vertraging vertrokken we

met 61 personen, in een extra lange

bus, naar het Militair Luchtvaart
Museum in Soesterberg. De vertraging

werd aardig ingelopen want we had-

den onderweg geen last van files. ln

het museum werden we in drie groe-

pen ingedeeld, waarna we met een

begeleider aan de rondleiding begon-

nen. Jammer genoeg had de rondlei-

der een zeer zachte stem, zodat een

aantal personen afhaakte en op etgen

gelegenheid de tocht door het

museum voortzette. Ook de groePen

schoolkinderen maakten zo veel

kabaal dat de rondleider bijna niet

was te verstaan. Na de rondleiding

was er gelegenheid om een

broodje te eten, waarna de tocht

werd voortgezet in de richting van

Lelystad. De chauffeur koos voor

een toeristische route langs vele

bloembollenvelden. Bij LelYstad

:::: :J;ff :i"ïe ï,ïïï?::"0 "' -
bezoek worden gebracht aan het

"outlet shopping" gebied, maar voor

wie daar geen trek in had was er een

uitwijkmogelijkheid naar de Batavta

werf. De Batavia lag aan de kade en

er werd druk gewerkt aan het andere

schip, de Zeven Provinciën, Moe van

het geslenter door de winkelstraatjes

kon men, in de weer voloP schijnende

zon, een terrasje pikken tot het tijd

(door Jan van Rossum)

was om naar de bus terug te keren.

De tocht werd daarna voortgezet rich-

ting Schaarsbergen, waar de dag

werd besloten met een warme maaltijd

in het bedrijfsrestaurant, Voor velen

was de keuze snel gemaakt, want éen

van de mogelijkheden was een lndt-

sche maaltijd. Lekker eten, nog even

praten en de dag was weer voorbij.

CGPA Woensdrecht heeft er tabak van (door Kees Boshuizen)

Op maandag 6 juni heeft CGPA Woensdrecht een rondlei-

ding gehad door de fabriek van Philip Morris te Bergen op

Zoom, Eén van de drie grootste bedrijven in de regio

We werden ontvangen in een informatieruimte, waar ons

eerst ruimschoots koffie en thee werd aangeboden' Daarna

volgde een briefing waarin de wereldwijde organisatie van

het bedrijí inclusief de financiële situatie, werd uiteengezet.

De informatie werd afgesloten met een film over het plan-

ten, oogsten en verhandelen van de diverse tabakssoorten

alsook een deel de fabricage van sigaretten. Op diverse

plaatsen in de wereld worden sigaretten gefabriceerd maar

de vestiging te Bergen op Zoom spant de kroon met 88,3

miljard sigaretten per jaar: Deze productie is voor 96%

bestemd voor de export. Twee weken productie is voldoen-

de voor de Nederlandse markt. Ondanks alle anti rookcam-

pagnes e.DDT stijgt de omzet jaarlijks met bijna 1o/o, deze

stijging komt vooral uit China, Korea en de voormalige Oost-

bloklanden. Na deze informatie zijn we de fabriek in

gegaan om het productieproces te zien. We zagen een

fabriek waar volcontinu 1400 tot '1800 medewerkers werken

en waar uiteraard een heel groot deel geautomatiseerd is.

Alle facetten passeerden de revue zoals het lossen van de

tabak, het snijden, het mengen en aromatiseren met

honing, chocolade, drop en suiken Overigens krijgen men-

tholsigaretten de smaak van menthol door in de verpakking

een mentholsmaak te doen,er wordt dus niets in de tabak

gedaan. Daarna volgt het drogen en transporteren door

een oeruoud van buizen aan de dakconstructie van het

gebouw tot en met de sigaretten-fabricagemachines. Daar-

bij komen nog de enorme opslagmogelijkheden in de 25

meter hoge magazijnen waar het gereed product verpakt

per land, alles computer gestuurd, naar toe wordt gebracht,

zowaar een logistiek hoogstandje.
En dan het maken van de filters (sigaretten zonder filter

worden hier niet gemaakt) wat een proces op zich zelf is,

we hadden geen idee dat dit peukje zo veel bewerkingen

kende. Voor de ltaliaanse markt worden koolstofÍilters
gemaakt en dat zieï er niet lekker ogend uit. Na de rondlei-

ding was er onder het genot van een frisdrankje gelegen-

heid tot het stellen van vragen waarvan gretig gebruik werd

gemaakt. Sommige vragen moesten onbeantwoord blijven

omdat de gastvrouwen er geen antwoord op hadden of

misschien niet mochten geven. Het was, zoals de deelne-

mers zeiden, weer een schot in de roos en erg interessant

om dit mee te maken.
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Alg. Ledenvergaderi ng CGPA Gilze-Rijen
Op 11 mei was het weer zover! De leden van onze contact-
groep waren uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering (ALV) in de multifunctionele ruimte op de
vliegbasis. Meer dan 125 personen waren aanwezig en na

de gebruikelijke koffie met cake konden wij om kwart over
twee beginnen. De mededelingen van de voozitter hadden
vooral betrekking op de komende Open Dagen en op een
kennismakingsbezoek van het bestuur aan de nieuwe
basiscommandant. Tijdens dit bezoek sprak de basiscom-
mandant zijn dank uit voor de ondersteuning door postac-
tieven aan diverse activiteiten op zijn onderdeel. Verder
werd bekend gemaakt dat er volgend jaar een reunie van

ex DVM-ers staat gepland. Ook werd er stil gestaan bij de
leden die in het voorbije jaar zijn overleden. Omdat zowel
het vergaderingsverslag van de vorige ALV als de financië-

le verantwoording geen problemen opleverden werd de
vergadering verder vlot afgewikkeld. Voor de sluiting wer-
den Willem Aben en zijn vrouw Dineke met een goed
excuus naar buiten gelokt en kon de voozitter de aanwezi-
gen voorstellen hem vanwege zijn verdiensten voor de
postactieven van de KLu te benoemen tot erelid van onze
contactgroep. Dit voorstel werd onder groot enthousiasme
aanvaard en nadat hij en zijn vrouw waren teruggekeerd
memoreerde de voozitter in het kort wat Willem Aben
heeft gedaan alvorens zich erelid van de contactgroep
regio Gilze-Rijen te mogen noemen. Na de sluiting begon
de "social" waarbij onder het genot van een drankje en

diverse versnaperingen een gezellige sfeer ontstond. Om
vijf uur was het gedaan en verlieten de laatsten de mess
op weg naar huis.

(door Willem Logt)

Alg. Ledenvergadering CGPA GGW De Peel @oorRobschouten)

Een ALV is nou eenmaal verplicht en

behoort niet tot de meest favoriete eve-

nementen maar je kunt er ook iets

leuks van maken. Bovenal is het de
gelegenheid bij uitstek om als bestuur
tegenover de leden verantwoording af
te leggen op het gebied van activitei-
ten en financiën.Op 18 mei om 15.00
uur stond alles al klaar voor de ont-
vangst en de vergadering. Het blijkt
mogelijk om uitstekend zaken te kun-
nen doen met Paresto, want sinds de
oprichting van deze organisatie en de
aanvankelijke twijfel, heeft de PA van
de GGW vrijwel altijd goede ervarin-
gen gehad met deze club. Ook nu

weer was de ondersteuning van
Paresto en het'product' uitstekend.
Ongeveer 80 leden van onze vereni-
ging waren verschenen en om 15.30

opende de voozitter de vergadering.
Het is eigenlijk niet echt nodig om de
agenda in dit artikel volledig te behan-

delen, maar er sprongen wel een aan-
tal zaken uit, die vermeldenswaard zijn.
Zo memoreerde de voozitter de onbu-
reaucratische steun van de Groep
Geleide Wapens en haar Commandant
voor onze vereniging. Deze Comman-
dant, de Kolonel Tom de Bok, zei dat
ooit heel treffend: 'Als er wat is, geef
me dan een seintje en dan duik ik

erin". Ook zijn voorgangers hadden
dezelfde instelling. Waar we ook
komen en op wie we een beroep doen,
maakt niet uit. Wij krijgen als vereniging
overal op de GGW meer dan uitsteken-
de medewerking en ondersteuning.
We weten natuurlijk dat er een Klu-

beleid is op het gebied van de Postac-

tieven, maar je bent nu eenmaal

afhankelijk van de "actieven" en

dat aspect wordt door de GGW

op voortreffelijke wijze ingevuld.
Een dik compliment dus aan het
onderdeel. Een tweede zaak
betrof een vijftal overledenen,
waaronder recent de Luitenant-
generaal John Maas. Hij stond

aan de basis van het Postactie-
ven- en Veteranenbeleid. De
voozitter memoreerde alle over-

ledenen en er werd een moment stilte
in acht genomen om hen te herden-
ken, Voorts werd een nieuw soort acti-
viteit gei'ntroduceerd. Op vezoek van

de leden worden meer speciÍieke eve-
nementen gehouden met name gericht
op de oude onderdelen in de BRD.

Een wens was o.a. een sportmiddag in

het weekend, met BBQ en eventueel
overnachten in tenten, met daarna
Fruhschoppen. Als thema voor deze
activiteit werd het motto "We kunnen
het ook zelf nog". Dus geen personele
ondersteuning van De Peel, alleen wat
spullen en een ruimte. We hebben ten-
slotte alle specialiteiten in huis. Het ver-
slag en de financiën waren snel goed-
gekeurd, waarna de bestuursverkie-
zing begon. Erik Janssen, onze secre-
taris, trad af en was niet meer herkies-
baar Erik was een van de bestuursle-
den die aan de basis stond van de
Postactieven op De Peel. Hij heeft let-

terlijk bergen werk vezet om deze suc-
cesvolle club van de grond te krijgen.
De voozitter dankte Erik van harte en

spoedig wordt in kleine kring afscheid
genomen in zijn functie als secretaris.
Hij blijft wel verbonden aan het bestuur,

want hij gaat zich toeleggen op onze
website van het intranet op De Peel.

Ook voor hem een dik compliment.



Het bestuur was blij met zijn opvolger
Toon Hussaarts, een oude rot van de

GGW. Een van de voordelen bij de

Geleide Wapens is dat we elkaar zowat

allemaal kennen. Samen door de mod-

der schept toch een band, nietwaar?

Daardoor zien we de samenwerking
met Toon in vertrouwen tegemoet. Na

de vergadering kregen we een interes-

sante briefing van de Overste Willem

Heesbeen over de huidige uitzending

van de GGW naar Afghanistan en het

goede werk dat men daar doet met het

PRT (Provincial Reconstructton Team).

Wat het personeel van de GGW daar

presteert is een schoolvoorbeeld van

de inzet en mentaliteit die er al jaren

heerst binnen de Geleide Wapens. Van

helemaal niets, iets moois opbouwen,

improviseren, niet zeuren, schouders

eronder en "vlammen". Opvallend bij

deze uitzending is de rol van het ijzer-

sterke middenkader: Wij hadden Willem

gevraagd om een verhaal van ongeveer

een half uur te houden, maar Willem,

enthousiast als hij al jaren is, wist de

zaal een vol uur te boeien met zijn ver-

haal en prachtige beelden uit dat

woeste, maar mooie land. Willem kreeg

dus een dik applaus. Dat boeiende ver-

haal en de vergadering maakte wel dor-

stig, hetgeen ook bleek uit de omzet

van de bar: De maaltijd was weer voor-

treffelijk en hoewel we geen speciale

menuwensen hadden afgesproken, werd

er een heerlijke Blauwe Hap geser-

veerd. Ze kennen ons dus al behoorlijk
goed bij Paresto. Het bestuur kijkt terug

op een geslaagde Algemene Leden-

vergadering en dankt iedereen dte daar

een bijdrage aan heeft geleverd.

CGPA Leeuwarden bezoekt Vlb Gilze Riien (door Ronald Huls)

Op 14 april zijn we met zeventien personen 's ochtends

rond zeven uur richting Gilze Rijen vertrokken. Dit betekende

voor enkele personen om vijf uur opstaan. De weergoden

lieten zich van hun goede kant zien. Na met elkaar kennis

gemaakt te hebben kwamen de verhalen los. Ondanks dat

we in actieve dienst door blijven jakkeren, blijkt toch dat

ouderdom om het hoekje komt kijken, een sanitaire stop..!

Daarna weer verden De grappen vlogen om de oren. En

deze wil ik u niet onthouden: een paar dagen geleden was

er een wapenroof op de vliegbasis. Er waren een paar sug-
gesties om het
personeel te
helpen, bijv. als

bouwvakkers
het gat te dich-
ten of om een

paar Friese

wapenveertjes
terug te bren-
gen. Rond half-

elf arriveerden

we bij het Basis lnformatie Centrum. We werden zeer harte-

lijk ontvangen door de AOO Hoefnagel met een uitstekend

bakje koffie. Na het oplossen van technische computersto-

ringen hebben wij een historische en een hedendaags over-

zicht gehad. Volgens ons gevoel heeft het personeel van

deze basis de laatste tijd veel voor hun kiezen gekregen en

vermoedelijkzal dit in de toekomst nog vaker gebeuren.

Daarna gingen we naar de Traditiekamer van deze basis.

Hier werd over het ontstaan van de vliegbasis verteld. Het

blijkt dat deze basis het eerste militaire vliegveld is in plaats

van Soesterberg. Na een zeer geanimeerd gesprek hebben

wij daar een rondleiding gehad over hoe het "vroeger" was

op deze basis. Bij een van de onderdelen stonden enkele

oud squadrontechneuten zich te vergapen bij borden van

jonge "oud" vliegers. Wat zijn de mannen veranderd! Na de

rondleiding hebben we geluncht in het bedrijfsrestaurant.

Met een goed gevulde maag bezochten we de Brandweer:

Ook hier werden we hartelijk ontvangen en de explicateur

vertelde met bezieling wat de hedendaagse taken zijn van

de brandweer. Natuurlijk hebben we het paradepaardje

bekeken, wat een bakbeest!. lk raad u aan bij een bezoek

aan een vliegbasis deze te bekijken, Wat een techniek heeft

dit nieuwe brandweervoertuig aan boord. Rond halfdrie

werd de Stichting Luchtmacht Historische Vlucht bezocht,

het hoogtepunt voor de oud{echneuten. Ook daar was de

ontvangst hartelijk en bij een stevrg bakje koffie werd er

gesproken over vliegtuigen en andere aanven/vante dingen,

welke niet meer "vlogen". Men probeert met behulp van gif-

ten en gaven het oude spul weer op de been en in de lucht

te krijgen. En dat gaat niet zoffiaar. Maar met behulp van

vrijwilligers en donateurs lukt het om bijna alles weer lucht-

vaardig te maken. We hebben de werkplaatsen en han-

gaars bezocht, voor veel oud-technici ging bij wijze van

spreken het hart weer open, We zagen daar werkzaamhe-

den, welke bijna historisch genoemd kunnen worden. Het

leken wel dezelfde werkzaamheden die wij vroeger op Dee-

len (Heidekamp) deden. Oude vliegtuigen werden op

ambachtelijke manier in ere hersteld. Ook hier werden de

mensen voor voldongen feiten geplaatst. Originele bekle-

ding mag niet meer gebruikt worden en hiervoor moet men

stoffen gebruiken dte meer brandvertragend zijn, hetgeen

wel ten koste van de odginalrteit gaat. We hebben verschil-

lende vliegtuigen bekeken die in de hangaars stonden,

waaronder de B-25 Mitchell, een Auste[ een Beavel een

Tiger Moth, een Spitfire. (kijk voor meer informatie op de

website: unruwskhvnl),

Rond kwart over vier hebben we afscheid genomen van

onze begeleiders, de heervan Nistelrooij en collega's. Het

was een puik bezoek aan alle onderdelen van de Vliegbasis

Gilze Rijen. Om halfacht arriveerden we weer op de Vlieg-

basrs Leeuwarden.



Op pagina 3
heeft u al e.e.a
over de Open
Dagen gelezen.
Daar er zoveel
materiaal over is
houd ik het ver-
der kort.

De Open Dagen
waren in grote
lijnen uitermate
prettig, 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 bijsturen , maar dat is op zich uit-
dagend en lonend als het allemaal goed komt, De voor-
bereiding op deze dagen was goed. ln de collegiale sfeer
met de medewerkers van Bureau Open Dagen ( BOD) en

met name met Majoor Robin Schoonen en zijn team was
de samenwerking van grote klasse. Ook de Commandant
Vliegbasis Gilze-Rijen kolonel R(on) Hagemeijer mag
tevreden zijn met deze dagen. En natuurlijk het bestuur
van de contactgroep postactieven regio Gilze-Rijen die uit
een groot aantal vrijwilligers er 30 hadden geselecteerd.
Zij hebben op beide dagen in de tenten als vrijwilliger de
rol van gastheer lgastvrouw namens de KLu en haar
postactieven veelal met verve vervuld.

De samenwerking met de leidinggevenden van de scho-
len en ziekenhuizen was er een die nog lang in onze
herinneringen zal blijven. Alleen al het gegeven dat er zo
veel reacties zijn gekomen ( waarvan er door ruimtege-
brek maar enige afgedrukt kunnen worden) geeft aan

Open Dagen (vervorg)

(door Willem Aben)

dat de Koninklijke Luchtmacht midden in

de maatschappij staat en begrijpt dat juist
dit soort kinderen eens venruend mogen
worden omdat ook zij deel van onze
samenleving zijn. Helaas worden dit soort
activiteiten in de media niet altijd opge-
merkt. lk weet nu al dat dit een onderwerp
is voor de eerstvolgende stuurgroepver-

gadering Open Dagen 2006.

Op 4 augustus heeft de Bevelhebber het traditioneel
dinerbuffet aangeboden. Op deze informele wijze
bedankt de Bevelhebber hiermee zijn postactieven en
een aantal genodigden van het organiserende onder-
deel. Namens de bevelhebber was hierbij aanwezig
BDL / C-KAB Kolonel Mr E,PM Rozenhart MPA

Voor diegenen die om wat voor redenen dan ook niet
naar Gilze-Rijen zijn gekomen, 2006 zijn de dagen op
Leeuwarden,2007 Volkel en dan weer in 2008 Gilze-Rijen.

Foto verantwoor-
ding: Foto's zijn
ter beschikking
gesteld door
Frans B/osser
Freddy Khemai,
Willem Aben en
Arno Marchand.
Ook gaat
speciale dank uit
naar Dhn Wil van Elk die een overzichtsfoto (pag 20)

belangeloos Íer beschikking heeft gesteld en'naar Foto-
secÍíe Vliegbasis Gitze-Rijen; SgÍ nik vatf;:@n voor het
maken van een ovezichtsfoto (pag 21) en Sgtl J.C. de ,

Meester voor alle collegiale hand- en spandiensÍen, ,..1,
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De Keyzer te riik bii de KoninHiike Luchtmacht 
ervetden)

@ "lk heb die vtiegtuigen altiid alleen maar als een hoop herrie

beschouwd maar nu ik het van dichtbij aanschouwd heb ben ik biizonder onder de

indruk geraakt. Van de Air Power Demo raaffie ik zelfs geëmotioneerd!"

"lk heb echt in een helikopter gevlogen meneer!"

"W[ zijn te laat teruggekomen in de tent want we wilden absoluut niets missen van

de Red Arrows, wat een fantastische show, voor mij het absolute hoogtepunt van de

dag". "Een superdagl Zo gastvrij als hier ziin we nog nooit ontvangen".

"Het was hartstikke gaaf, we hebben ons laten fotograferen als piloten van een JSF".

"lk was eigentijk vrij vandaag maar na jouw verhalen ben ik zo enthousrasf geworden

dat ik aan Anja gevraagd heb of ik toch mee mocht en daar heb ik geen minuut spÍit

van gehad".

Zo maar wat uitspraken van collega's en

kinderen die een grote glimlach op mijn

gezicht toveren. De KLu Open Dagen

2005 op de vliegbasis Gilze-Rijen waren

voor mij immers heel bijzonder omdat

daar twee werelden bij elkaar l<wamen,

die van het werk en die van de hobby.

Als leerkracht werk ik al meer dan

21 laar op De Keyzer (tot vorig jaar

De Boschkens en de Open Lucht School)

en als vliegtuigspotter behoor ik al meer

dan 25 jaar tot de "gekken achter de

hekken".

lk was dan ook bijzonder aangenaam

verrast toen Anja Hulshofí één van de

directieleden van De Keyze6 mij een aan-

tal maanden geleden kwam vertellen dat

de Koninklijke Luchtmacht onze school

had uitgenodigd als speciale gasten voor

de Open Dagen. Uiteraard is Anja van

mijn hobby op de hoogte en ze vezocht
mij dan ook om mee te werken aan het

voorbereiden van dit gebeuren.

Besloten werd om de allerkleinste kinde-

ren een alternatief uitstapje aan te bie-

den in de vorm van een dagje naar het

Land van Ooit en de wat grotere, vanaf

een jaar of acht, mee te nemen naar de

Open Dag. Voor deze laatste groep heb

ik een presentatie in woord en beeld in

elkaar gezet over de Open Dagen van de

KLu en tot mijn grote genoegen waren

de kinderen bij deze presentatie al

enorm enthousiast. De Open Dag zelf

overtrof werkelijk alle venruachtingen, ik

heb echt niemand gesproken of gehoord

die niet enorm genoten heeft.

Over de KLu alleen maar lof. Werkelijk

alles werd voor ons geregeld en vezorgd.

We werden opgehaald en thuisgebracht

met bussen en er was een speciale tent

met terras die als basis op de basis dien-

de. Kinderen en begeleiders werden
's morgens muzikaal onthaald, eten en

drinken was in ruim voldoende mate gere-

geld, de kinderen werden in de gelegen-

heid gesteld om een Chinook van binnen

te bekijken, de hele groep werd gefoto-

grafeerd voor de reusachtige Antonov 124

en als klap op de vuurpijl mochten enkele

door loting aangewezen gelukkigen een

vluchtje meemaken in een Alouette lll.

Het respect en de waardering voor deze

inspanning van de KLu wordt alleen maar

groter als je beseft dat de organisatie van

deze dag voor ScholengemeenschaP

De Keyzer slechts een klein radertje was

in de machine die de realisatie van de

Open Dagen (Ongeveer 400.000 bezoe-

kers over twee dagen!) mogelijk maakte.

Een enorm groot dankjewel dus naar de

heren Willem Aben, John van der Ven,

Ruud Trepels en al die andere fantasti-

sche mensen die dit voor onze school

mogelijk gemaakt hebben. De KLu heeft

in Goirle veel nieuwe kleine en grote vrien-

den gemaakt en krijgt van ons absoluut

een dikke tien!

pOLEr AIRLINF_S

www polal:rirlrnes .-orrr



Een Open-Dag versl"g van een ouder

@ Wateengeweldige
dag is het geweest voor de kinderen,
de open dag van de Koninklijke Lucht-
macht op zaterdag 1B juni j,l.

Ook mijn dochter was uitgenodigd via

het ziekenhuis namens de Luchtmacht
om deze dag hun gast te zijn.

Dit omdat zij, net als alle andere
kinderen die dag, diabetes heeft en zil

een uitstapje als dit zeker verdienen.
Even ontspannen met lotgenoten en

niet de hele dag aan spuiten en kool-

hydraten denken.
We verzamelden al vroeg, om half B

bij het ziekenhuis.
De reis naar de vliegbasis was al een

belevenis op zich.
Drie gemotoriseerde politieagenten

escorteerden de vijf bussen mel220
kinderen en begeleiders. Het leukste
was natuurlijk dat alle kruispunten wer-
den afgezet en we zelfs door rood
licht mochten rijden!
Op de basis aangekomen werden we

ontvangen in een prachtige tent waar
een aantal lieve dames en heren ons

al opwachten,
We kregen gauw wat te drinken want
het werd al warm.
Na enige uitleg volgde de trekking van

de winnaars die met de helikopter een

vlucht mochten maken.

Lonneke, mijn dochten had de oplos-

sing van de prijsvraag op de valreep

nog in kunnen leveren, maat rekende

nergens op.

Grote vreugde en verbazing dat ze

toch werd uitgeloot om te vlregen.

Om kwart voor elÍ v,/as ze aan de beurt,

best zenuwacht g Ze mocht r-nee in de

koninklilke A o-etie en zat op de plaats

van de koningin vertelde de piloot. Ze

vond het geweldig en wilde er eigenlijk

niet mee' , .. Con plimenten en dank

voor de :JKe r'anier van omgaan met

de <rrc:'-:. aan de helikopter-crew

Een .,a. .:. .-kste dingen was dat de
| ':='=' ==- Seel armbandje orn

Ir=:=' .'.??Í-'-.]ee zij enkele privileges

naor:- zra s het bekijken van de heli-

kopters ,,an binnen en op de stoel van

de prloot zitten terwijl iemand je alles

uitlegi cver troe 
1e moet vliegen.

Cc< :r: -nch was perfect verzorgd met

.::" ? = k rderen genoeg lekkere din-

::'. C.- rre uuI was er zelfs nog een

rs-: .::' edereen!
',.,a'a' ":: te[[as van de tent was de

,''l e jsnc','"' goed te volgen en er waren

spectaculaire demo's te zien.

Ter afsluiting mochten we (als uitzonde-

ring) met alle kinderen nog even in de

Antonov kijken waar een Apache
instond. Daar werden ook nog foto's
gemaakt van alle kinderen.
Het werd zeer gewaardeerd dat ook de
basiscommandant en de bevelhebber
nog even bij de kinderen kwamen kij-

ken op zo'n drukke dag voor hen. De

oprechte belangstelling was erg leuk.

De terugreis verlrep net zo soepel als

de heenreis dankzij ook op dit gebied

de peÍecte organisatie.

Graag wil ik als ouder de mensen die
de hele dag binnen en ook buiten in de
hete zon voor ons gezorgd hebben har-

telijk danken.
De kinderen, en ook de begeleidende
ouders, hebben een fantastische dag
gehad die zij niet gauw zullen vergeten.

(Pauline Delpeut-de Jong)

ry,it
-.*'i-t-_i

F



lk ben Danny van Cuyk"rr*,';;il

:"ï:J:::","ï^*::,,,"^n 
*:, een uitje van kinderen met diabetes, enI I I II

ï:: ::::: 
daT. van 1B iuni naar vtiesbasis Glze Rijen

',t*',*rn 
tk heb 2 vriendjesneegenomenmeegenomen.

I ::::t :rtrok 
om 7.45 bii het catharina ziekenhuis onderwes werden we

i i:ï::::"0,"::i:::':'::::::::: nos andere bussen wii hoerde nersensrÈèri/r. vvtl noelde nerge

Voordat we rond gtngen ropen gingen we naar een tent (wij hadden eeneigen tent waar we eten en drinken kregen).Hier kregen we een bandje omzodat we bijna overal in mochten.

i: :ï;::';:::;::: ::;:Zï- 
en teerzame dinsen gezien (straatiasers,

baan) maar het teukste was ,""ïï,,'::,i; ::;::"Zi':"ï ï;::::r,::::r:::prijsvraag "antwoord herikopter")om een vrucht te maken met de herikopterDit gebeurde om ongeveer 15.15 en duurde een kwartierEr mochten 4 kinderen mee met de pibot en de bijvlieger; deze man zei waarwe moesten gaan zitten en gaf ons een koptetefoon met microfoontje op onshoofd waarmee we met de pitoot en de medepassagiers konden praten enluisteren, we werden ook door deze man vastgemaakt met gorders.we gingen heel rustig omhoog maar de helicopter ging toch steeds heen en

;:::r* 
vtogen over de bomen over een mee. snetweg en over de pakeer-

-\

Y:,:::r::':::^:::::: :":1s 
sÍaan en hoorde dat er wet 37s duizendbezoekers waren geweest. we vrooen ir"r-^"^1,17^"^:''' 

wet Jlb duizend

tuigen. tk heb fotl,* .^-;:^:;::'^:n'n 
ook nog langs de straaliagers en vties-

':::::" ::":.7:":i::::: ::,: *"", ,"n",,", l, ;;;::::,':;,::;: ;i:was zo om. Het was kei en kei gaaf,
Bedankt voor de here reuke dag en voor ar het tekkers.

Danny van Cuyk

,i- fr.í
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Luchtkalibratie na
vierenveertig iaar
verleden tiid

(door lmro F. van Balen)

Na vierenveertig jaar Flight lnspection (ofwel: luchtkalibratie)
voor de Luchtmacht en Marine is er een eínd gekomen aan de
afdeling Luchtkalibratie (Lukal) van het Logistiek Depot
Rhenen (LDR). Op 2 december 2004 heeft Lukal inmiddels zijn
Iaatste kalibratievlucht uitgevoerd. De laatste vlucht ten beho-
eve van de Vliegbasis Volkelwerd uitgevoerd door Sm. Frank
Egging van Lukal en Lt. Marion de Graaff van het 300 Sqn met
een Alouette-lll. De Alouette heeft voor Lukal een belangríjke
rol gespeeld. Het was een Íoesfe/ waar je op kon rekenen. Er
waren vele factoren waardoor een kalibratievlucht geannuleerd
kon of moesf worden maar er was één ding waar je op kon
rekenen en dat was de Alouette, die liet je nooit in de sÍeek.
Ondanks zijn respectabele leeftijd was het de betrouwbaarste
partner van Lukal. Als het om helikopters ging had Lukal dan
ook een duidelijke voorkeur voor de Alouette. Van 1961 tot
1965 was het de Alouette-ll van de SÁR en van 1965 tot heden
de Alouette-lll. De Alouette heeft 2870 uur voor Lukal gevlo-
gen. Ook de dames van de Alouette-lll vlucht, Lt. Marion de
Graaff en Kap. lngeborg Hessing hebben daaraan bijgedra-
gen. Vooral de communicatie met de dames met betrekking tot
het beschikbaar krijgen van de heli maakte het leven van een
kalíbratie-officier een stuk aangenamer. Korte directe lijnen
met de uitvoerders dus, jammer dat dit bínnen de KLU voor
andere zaken maar beperkt mogelijk is.

Een korte terugblik
ln 1957 werd door Kap't veld van DMKLu

en Dhr Righolt begonnen met het uitvoeren
van luchtkalibraties. De vluchten hadden
toen nog een incidenteel karakter en wer-
den alleen uitgevoerd bij installatie van

nieuw apparatuur of na omvangrijke repa-
raties waarna de apparatuur opnieuw
opgelijnd en gecontroleerd moest worden.
ln 1960 heeft de Koninklijke Luchtmacht
het Standardisation NATO Agrement (STA-

NAG) geadopteerd en mede ondertekend.
Met het ondertekenen van dit verdrag
legde de KLu zich een aantal verplichtin-
gen op. Een van deze verplichtingen was
het periodiek uitvoeren van Flight Checks
aan Radar en Navigatie-apparatuur: Om dit
te bewerkstelligen werd in 1960 door
DMKLu de afdeling Luchtkalibratie (Lukal)

opgericht. ln 1961 werd Lukal overgedra-
gen aan het DELM (het huidige LDR).

Onder leiding van Willem Righolt werden
door Lukal alle luchtkalibraties uitgevoerd
ten behoeve van de luchtverkeersbeveili-

ging en luchtverde-
diging. ln 1980 is de
taak van deze afde-
ling uitgebreid met
landmeetkundige
opdrachten. Onder
aanvoering van de
Aoo John Klaassen
namen de land-
meetkundige activi-
teiten snel toe.

Enkele jaren later

was Lukal verant-
woordelijk voor alle

geodetische activi-
teiten ten behoeve
van de Luchtver-
keersbeveiliging en

Luchtverdediging en

werd geodesie als

aparte werkgroep
onder Lukal
gevoegd. Op 1 juni

19BB kwam de afdeling Lukal onderleiding
van lmro van Balen. Op 9 april 1996 werd
met 334-vlieger Maj, Dirk Mes de laatste

kalibratievlucht (Tacan Vlb Valkenburg) met
een F-27 uitgevoerd. Hiermee kwam een

einde aan een 35 jaar lange samenwerking
met het 334 Squadron. Het squadron heeft
bijna 5000 uur voor Lukal gevlogen. Door
het uitfaseren van de F-27 moest een

nieuw platform voor Tacan kalibraties
gezocht worden. Na een korte niet zo suc-
cesvolle samenwerking met de Belgische
Luchtmacht heeft Lukal vanaf eind 1996

samengewerkt met, Flight lnspection lnter-
national (Fll), Aerodata en het Nationaal

Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR).

Deze organisaties leverden naast het vlieg-
tuig ook de testapparatuur en het perso-

neel om de apparatuur aan boord te

bedienen. Daarmee werden de taken van

de groep luchtkalibratie steeds meer ver-
plaatst van het uitvoeren van luchtkalibra-
ties naar het organiseren, controleren,

ondezoeken, analyseren en het uitbrengen
van adviezen. Tenslotte werden ook deze
taken uitbesteed of elders neergelegd,
waarmee na vierenveertig jaar het doek
viel voor de afdeling luchtkalibratie. Daar-
mee ging ook de unieke expertise verloren,
die zelfs internationaal werd gewaardeerd.

Met het vertrek van lmro van Balen in mei

2004 werd Lukal definitief opgeheven.
Omdat nog niet alle kalibraties waren uit-

besteed werden de laatste vluchten Vm

december 2004 uitgevoerd door de SM

Frank Egging. De groep Geodesie van de
afdeling zal in 2005 worden overgedragen
aan AOCS NM. Gelukkig wordt hiermee de
kennis en ervaring op geodetisch gebied

voor de luchtmacht behouden.

Feiten en cijfers
De luchtkalibraties werden uitgevoerd ten

behoeve van radar-, navigatie- en commu-
nicatieapparatuun Van de jet vluchten zijn
geen logboeken bijgehouden. Aan de
hand van een gemiddeld aantal vlieguren
per kalibratie- en installatievlucht is der-
halve een schatting gemaakt. Jets: De

geschatte uren voor de 514, Hawker Hun-

te[ T33, NF5, F104 en F16 bedragen onge-
veer 4550 vlieguren. Fixed wing: Het

aantal uren ten laste van de Dacota, F27,

Murlin, Metro ll, Beech 200, Beech 300,

Beech 350 en Citation is ongeveer 5650
vlieguren. Helikopters: De Hiller; Alouette-
ll, Alouette-lllen Bolkow hebben in totaal
3780 vlieguren gemaakt. Met andere woor-
den: 1B verschillende types vliegtuigen met

een totaal van ongeveer 13980 vlieguren.
De luchtkalibraties zijn uitgevoerd in samen-
werking met alle vliegende squadrons van

de Luchtmacht en met een veelheid aan

organisaties. Het was de medewerkers van

Lukal altijd een eer en genoegen dat zij de

afgelopen vierenveertig jaar een bijdrage
mochten leveren aan de luchtverdediging
en de vliegveiligheid van de Luchtmacht
en Marine.



Pousse dans le café (door Engel Speelman)

Een militair is hij. Een soldaat. De radio-radarschool in

Schaarsbergen ligt te geeuwen van de monotonie van de
altijd eendere dienst. Het zomerlicht hangt stoffig in het
theorielokaal. De lessen rekken zich eindeloos . . . Op de
appelplaats is het stil. De wachtcommandant leunt ver-
veeld over de tafel bij de poort. Uit de keuken klinkt sla-
perig en heel ver weg het gerinkel van de emmers en het

hoge gefluit van een der zeuntjes. Hij kijkt op zijn horlo-
ge. Nog drie uur voordat het etenstijd wordt. Daarna
naar de kantine. Misschien is er nog iemand die een par-

tijtje biljart wil spelen. Of anders maar studeren. Met
grimmige voldoening stelt hij vast, dat de verveling op
ziln gezicht moet zijn te lezen. Met de gedachte aan een

nadere "blok"-avond krijgt hij een beetje weemoedig
medelijden met zichzelf. Plotseling vindt hij zich kin-

derachtig, Hij schokt recht in zijn bank en meteen wéét
hij het. Tijdens de kantinepauze verzamelt hij al z'n klas-
genoten om zich heen en vraagt: Al plannen voor van-
avond? Nee, nou ik heb het jullie nog niet willen.vertellen,
maar ik ga mij vanavond verloven met een schattig meis-
je, dank.je, en ter meerdere opluistering en van kame-
raadschappelijk oogpunt uitgezien, hebben mijn meisje
en ik besloten jullie allemaal uit te nodigen voor dit feest-
je. De vreugde is algemeen. Het feest zal gehouden wor-
den in een restaurant in Oosterbeek.

's Avonds.
De wachtcommandant steekt lui groetend de hand op
als de klas, inclusief hun instructeur, de poort uitgaat,
De wacht aan de poort springt voor de korporaal in de
houding. Het feest kan goed beginnen. ln opgewekte
stemming bereiken ze het terrein hunner venruachting.

Het is er nog stil, Een kelner hangt doelloos over het buf-
fet. Of hier een verlovingsfeestje wordt gehouden? Van

wie zegt u? Nee, onbekend, ln ieder geval niet afgespro-
ken, maar wat niet is kan nog komen. Des kelners acti-
viteit ontplooit zich en een loom gevoel van teleurstelling
doet zich kriebelend bij de maten gelden. Een vleugje
van verbouwereerdheid zweeft over hun gezichten en ze

laten zich zakken in de gemakkelijke stoelen, terwijl de in

allerijl gekochte cadeautjes uit valse schaamte, nog iets

verder onder de veldblouse worden weg gefrommeld.
Korte stilte, groeiende verwondering, een zich afvragen,
innerlijke gemoedsontploffingen, uiterlijke verontwaardi-
ging en een uiteindelijk berusten wisselen elkaar met
bliksemsnelle overschakeling in de genoemde volgorde
af. Als het laagste dieptepunt zijn beslag heeft gekre-
gen, zit een ieder inmiddels toch met een vertering-op-
eigen-kosten-plus-1 5% bedieningsgeld voor zich.

Orerend, dreigend, wraakgedachten koesterend.
Enige tijd wordt in deze stemming doorgebracht. Een

stemming die allengs toch nog opgevoerd blijkt te kunnen

worden tot het peil der oorspronkelijke veruuachtingen, al is
de oorzaak dan ook een andere. De eensgezindheid viert
haar triomf. Dan ineens zijn alle aanwezigen ten tweede
male onderhevig aan de reeds eerder doorgemaakte blik-

semschakeling van gemoedsstemmingen. De "verloofde"

man komt onder de tap vandaan. Wat is hier aan de hand
jongens? ls er iemand jarig? De verbijstering van deze
woorden is haast niet te omschrijven. De gehele, bij de
Koninklijke Luchtmacht bestaande vocabulaire van het mili-

taire "slang" wordt de eer aangedaan om op zeer onbe-
scheiden wijze in het openbaar te worden voorgedragen.
Slechts nadat een rondje van de "verloofde" de van veront-

waardiging gloeiende aanwezigen enigszins heeft

bekoeld, blijkt toch de kameraadschappelijke eensgezind-
heid weer sterker en warmer te zijn dan de inmiddels ver-

dreven wraakgeesten van kille berekening. Ondanks de
venruijdering om beurt van een der lotgenoten, die zich
heeÍt geëxcuseerd om een plasje te doen, wordt het toch
nog een gezellige en intieme avond. Na het laatste pilsje

stappen de gezworen klasgenoten tijdig op om met de
laatste bus het resterende half uurtje te verrijden van hun

avondpermissie, want dat hadden ze met veel pijn en

moeite van hun commandant gekregen. De 'verloofde' blijft

nog even achter: Hij drinkt langzaam zijn kopje kofÍie uit en

staat op om zijn rekening te voldoen. Het superieure glim-

lachje van de poetsbakker straalt nog op zijn gezicht als

hij buiten komt. Hij weet zich nog een genoeglijk Íietstocht-
je voor de boeg, samen met de strelende gedachte van

de ovenruinning op het gewone doordeweekse avondpro-
gramma door middel van zijn slachtoffers Opzij van het

restaurant heeft hij zijn fiets geplaatst, Hij vindt hem niet

onmiddellijk. Misschien door iemand anders opzij gezeï?

Nee, nergens te vinden. Hij loopt nog eens om het
gebouw heen. Het is intussen wel donker geworden. En

bovendien zal hij toch voort moeten maken om op tijd
binnen te zijn. Plotseling struikelt hij over een stuk metaal.

Een fietsstuun Zijn fietsstuurl maar zonder bel. De bel vindt
hij iets verder op en daarnaast een trappen Hoe kan dat
nu . . . Vermoedens zo donker als de avond zelf en

afschrikwekkend schieten door zijn hoofd. ln een afgele-
gen hoekje ergens achter het restaurant, in een der
mooiste dorpen van het Gelderse landschap, speelt zich
een stil drama af. Een jongeman zoekt naar onderdelen
van zijn fiets. Hoeveel?? Ja hoeveel onderdelen telt zo'n

fiets eigenlijk? Van achterlicht tot fietsbel en terugtraprem
geheel gedemonteerd en keurig opgeruimd in zakles,

doosjes, busjes, papiertjes, kortom in alles waar maar iets

in is op te bergen en dit alles keurig toegedekt onder een



kleed in een hoekje van een schuur en de restauranthou-
der wist nergens van. De jongeman keerde, na een ware
sleeptocht op zijn onderdeel terug, helaas te laat. Hij heeft

inderdaad gedachten gehad onderweg over alles wat er
die avond gebeurd is en wat er nog komen gaat. Te laat

terug van avondpermissie, weg weekend en er moest nog

een fiets in elkaar gezet worden. Terug op zijn onderdeel
werd hem niet gevraagd of hij panne had gehad met de
fiets want dat hadden zijn collegae de wachtcommandant
al verteld. Die zei alleen maar: te laat is te laat, morgen op

rapport. De volgende morgen staat deze jongeman op
rapport met bevende knieën en vertelt zijn commandant
zijn verhaal van een fiets, waaraan nrets maar dan ook

niets meer zal. De commandant kijkt de jongeman ernstig
aan begint te glimlachen en barst tenslotte in een dave-

rend gelach uit en zegt uiteindelijk: Wie een kuil graaft voor
een andel valt er zelf wel eens in. Ga heen en doe het

nooit weer Dat heeft de jongeman dan ook nooit meer
gedaan, want veronderstel eens, dat ze zijn auto op
dezelfde manier uit elkaar gehaald zouden hebben, De

moraal van dit verhaal kan afgesloten worden met de
bewering, dat gezonde humo[ in onderdelen uit elkaar
gehaald en op hun helderheid getest en gekristalliseerd,
de morele waarde van een klas of onderdeel van de
Nederlandse strijdmacht ook kan opvoeren en opheffen
boven een zekere alledaagsheid, die niet gauw het predi-
kaat van "grauw" of "verveling" behoeft te dragen. Wij Hol-

landse militairen zijn niet alleen maar nuchtere, vulgaire of
mindenruaardige wezens, zoals soms wordt beweerd of
zoals men ons soms laat gevoelen. Wij kunnen bewijzen
dat wij naast verantwoordelijkheidsbesef en geestelijke
weerbaarheid ook de morele kracht uit kameraadschapzin
en gevoel voor humor bezitten. De jongeman van toen,
heeft inmiddels de dienst verlaten, heeft zijn fiets ingeruild
voor een auto en is getrouwd met de verloofde van toen.
Zij pousseren nog wel eens in het café en denken dan
terug aan augustus 1953.

Een land met tradities (door Jan Kruit)

Het is alom bekend dat Groot Brittannië een land is waar
door de eeuwen heen de tradities hoog worden gehou-

den. Een voorbeeld daarvan is het zo genaamde "bus-

kruitverraad", Volgens mijn geschiedenisboek was dit een
poging van Guy Fawkes en een aantal Rooms-katholieke
parlementsleden om via een soort revolutie in 1605 de
macht weer in handen te krijgen. Het liep niet goed voor
hen af en Guy Fawkes werd berecht en in het jaar daarop
geëxecuteerd. Hieraan werd ik en met mij de leden van

het Nederlandse detachement bij 2 ATAF destijds nog in
Gutersloh gelegerd in een voormalige Duitse kazerne, her-

innerd. Omdat het namelijk op 5 november 1955 precies

350 jaar geleden was dat dit buskruitverraad plaatsvond

werd een buitengewone vlaggenparade bevolen door de
Stationcommander (dat was toen Wingcommander Field).

Maar vooraf werd een apart commando gegeven, dat wij

als Nederlanders niet kenden, namelijk: "Rooms Katholie-

ken uittreden" - vrij vertaald. Waarop alle Britse militairen

van die denominatie uittraden en zich achteraan op het
paradeterrein opstelden met de rug naar de overige troe-
pen! Of aan dit commando ook door de Nederlandse RK-

militairen is voldaan? Dat weet ik echt niet meer!

Een bijzondere vondst (door Jan Kruit)

De ontdekking van films in een van de zo geheten Philips-

woningen in Eindhoven gemaakt door een Duitse officien
gedurende de bezetting van ons land, bracht mij een

andere 'ontdekking' in herinnering. ln de jaren dat ik als

commandant B & E Squadron op Twenthe heb gewerkt

bevond het gebouw van de vliegtuigbewapening zich op
het Noord-complex en wel direct over de startbaan in de
rechtse uithoek van de basis, vlakbij hangar 6. Gedurende
een van deze jaren werd dit gebouw door het BABOV

onder handen genomen. Bij opruimingswerkzaamheden
door het bewapeningspersoneel op de bovenverdieping
van dit gebouw werd een kistje of een doos gevonden
door personeelslid. Bij onderzoek bleek dit afkomstig te
zijn van een Duits militain die gedurende de oorlogsjaren
op de vliegbasis had gediend. Hij bleek afkomstig uit de
omgeving van Bentheim, Het kistje kwam op mijn bureau
terecht. Destijds was er in Enschede nog een Duitse con-
sul, waarmee ik mij in verbinding stelde. Hij nam de spul-
len graag in ontvangst met de belofte te proberen deze
militair of zijn familie op te sporen, Het hele verhaal kwam

daarop in de Tubantia en kwam als gevolg daarvan ook ter
kennis van de Eerste Officier van de vliegbasis Twenthe,

Deze bleek, overigens volkomen terecht, niet erg ingeno-
men met de gevolgde 'procedure'l Er volgde dan ook een
pittig onderhoud tussen hem en mij. Dit kistje bleek name-

lijk te vallen onder het begrip 'oorlogsbuit', waarvoor een

heel andere procedure diende gevolgd te wordenl Zou

dat ook nog voor die films gegolden hebben?



Varia, Varia, Vaariaaa
REUNIE HAWK 3 GGW 1963
Vooraankondiging reunie Hawk-
detachement 3 GGW 196211963

Op vrijdag,2S september 2005 zal
in het Officierscasino te Soester-
berg de tweede reunie plaatsvinden
voor de eerste pioniers van de
Koninklijke Luchtmacht die in de
periode196211963 in El Paso (Texas)

zijn opgeleid voor het Hawk-lucht-
verdedigingssysteem, de latere
derde groep geleide wapens (22'1

CW-radar,227 Missile and Launche[
228 PA-rada[ Supervisors en
(Staf)Officers). Middels deze voor-
aankondiging maken wij de betref-
fende reunisten van voornoemde
lichting op de datum en de plaats
van de tweede reunie opmerkzaam.
De persoonlijke uitnodigingen zullen
spoedig aan alle reunisten worden
toegezonden. Houdt dus de datum
voor het bijwonen van deze reunie
vrij! Namens het Comite Reunie

Hawk 3 GGW 1963:
Hans Heesen,
e-m ai I : h a n s. h eese n@chel lo. n l,

telefoon: 026 31 20 423.

IN DE AANBIEDING
De heer A.J. Lokhoí oud-barkeeper
van de Officiersmess Vliegbasis
Gilze Rijen is in het bezit van een
verzameling Vliegende Hollanders.
Het betreft hier erg oude en dus
rzoor de gei'nteresseerde erg waarde-
volle exemplaren. Deze bladen
kunnen gratis, echter uitsluitend
na telefonische afspraak, worden
opgehaald bij de heer A.J. Lokhof in

Tilburg . Ztln telefoonnummer is

01 3 45 51 280.

POETSPLOEG VAN CGPA
WOENSDRECHT IN ACTIE

(door Piet Michielsen)
Een vijftal jaren geleden viel het een

voormalig crew chief van Woens-
drecht op dat de poortwachters op
een gruwelijke verpauperden en

derhalve vreselijk aan het aftakelen
waren. Het was een vaag teken aan

de wand en absoluut geen gezichtl

Zeker niet als een gepensioneerde
techneut op zo'n manier zijn troetels
ziet verrotten. En omdat iedereen de
mond vol had van postactieven
kwam bij hem het verleden met een

niet te stuiten gang naar boven:
"Hier moest iets gebeu-
ren, en wel heel snell"
Op de daarop volgende
social stapte hij naar de
toenmalige messpresi-
dent, Aoo Johan van der
Kaay, en vroeg hem of
hier iets aan gedaan kon

worden. "Nee," zo was
het korte en directe ant-
woord. "Door het steeds
nijpender wordende per-

soneelsgebrek en het

opheffen van de dienst-

plicht hebben die 'ouwe knakkers'
geen enkele prioriteit bij de KLu, en

vrijwilligers krijg ik er niet voor. Dus

blijft er niets anders over dan vervui-
len en verpauperen", "Mag ik dan
even?" zo was de vraag. En natuur-
lijk mocht hij even. De initiatieÍnemer
liep even een rondje, smoesde hier
en daar wat en stapte een kwartier-
tje later weer naar de messpresi-
dent. "Het is geregeld, wanneer ziln
we welkom?" En zo ontstond op
Woensdrecht de poetsploeg, die
deze eerste keer zelfs de kolommen
van De Telegraaf haalde. Op 17 en

1B mei kwam de poet-

sploeg, inmiddels deftig
'Antique Aircraft Cleani ng

Crew' geheten, weer in
actie. En met'koerier'
Aoo Fred Otten en de
bekwame assistentie van

de brandweer staan de
kisten er inmiddels weer
piekfijn gewassen en in
de was bij, Ook Lt,Kol.

Eric Schevenhoven was
er niet minder gelukkig
om dat een zevental

oude rotten de poortwachters heb-
ben geadopteerd. Hij was dan ook
uitdrukkelijk aanwezig om de man-
nen (Ton Franken, Rinus van der
Zanden, Jacq van Loon, Ad Daal-
mans, Arie de Man, Ad Adriaansen

::
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en Piet Michielsen (allemaal 400
b.d.) persoonlijk een gevulde hand
te schudden. En met een "ik hoop
van ganser harte: tot volgend jaar!"
gingen de mannen daarna tevreden
weer naar huis. Wie heel goed keek
zag de ouwe Harvard een dankbaar
knikje door z'n knieën maken! Ter
completering voeg ik een aantal
foto's bij en een afdruk van het als
grap bedoelde visitekaartje van de
Woensdrechtse poetsclub. Dat zijn
échte post actieven! N.B. : De air-
craft cleaners zijn niet te huun Wel
raden zij navolging van hun actie
voor alle andere vliegtuigenvelden
ten zeerste aan. De huidige genera-
tie immers is niet zo betrokken als
wij dat ooit waren!

LUCHTMACHTORKEST MET
SUCCESVOLLE TOUR IN CANADA
Ottawa - Het Orkest van de Konink-
lijke Luchtmacht heeft zojuist een
succesvol bezoek aan Canada
afgesloten. ln het kader van de vie-
ring van 60 jaar bevrijding van
Nederland, vonden vooral in Cana-
da veel activiteiten plaats. Het
waren immers Canadese strijd-
krachten die in Nederland een grote
rol speelden in de bevrijding van
ons land. Een van de activiteiten
was een tournee van het van het
Luchtmachtorkest door Canada,
vooral bedoeld om de veteranen die
niet naar Nederland konden komen
te bedanken voor hun inzet en rol in
Nederland tijdens de oorlogsjaren.
De tournee van het Luchtmachtor-
kest begon op 9 juni in Hamilton, en
ging vervolgens naar Toronto, Mon-
tréal en Fredericton. De 50 muzikan-
ten van het orkest, onder leiding van
Jos Pomme[ brachten met hun

muziek het publiek terug naar de
dagen van weleer. Herinneringen
borrelden op bij de bekende tunes
van Glenn Miller en emoties kwa-
men los bij het onvermijdelijke
afscheidslied We'll meet Again, met
de charmanle zangers Brigitte Nij-

man en Gé Titulaen De serie con-
certen werd georganiseerd door de
Luchtmachtmannen zelÍ in nauwe
samenwerking met de DeÍensie

Attache in Ottawa, Jan-Leendert
Voetelink. Verder was hulp in Cana-
da onontbeerlijk. Chris Kruter van
De Wapenbroeders in Hamilton,
Martin van Denzen van de Dutch
Canadian Association in Greater
Toronto en Gerry Blom van de
Nederlandse vereniging te Frederic-
ton hebben veel werk verzet om de
concerten vlekkeloos te laten ver-
lopen. Bij alle concerten bestond

Post, L Camphuysenstraat 109 9721 KL Groningen

Noot: Bij de deadline van de volgende KLuPActief wordt deze uít de database veNvijderd om te zorgen dat deze zo
schoon mogelijk blijft.



het publiek voornamelijk uit vetera-
nen uit WOll. Eén locatie was zelfs
geheel bestemd voor veteranen. Dit
betrof het veteranen hospitaal Sinte-
Anne-de-Bellevue in Montréal. Tij-
dens de twee optredens speelde
het orkest hier voor de 1 10 nog in

leven zijnde veteranen die destijds
mee geholpen hebben Nederland te
bevrijden. Daarnaast waren nog
zeker 200 veteranen van andere
oorlogstheaters, evenals de staf en

vrijwilligers van het ziekenhuis aan-
wezig. Hoewel velen van hen door
hun hoge leeftijd slecht ter been
zijn, bleek nog een behoorlijk aantal
van hen tot een dansje te verleiden
en mocht een van hen zelfs het
orkest dirigeren. Het was overigens
dit ziekenhuis dat HKH Prinses Mar-
griet enkele weken eerder ook een

bezoek had gebracht.Voor veel
veteranen en hun familie die om wat
voor reden dan ook niet naar Neder-
land konden komen voor de herden-
kingen in mei, heeft het orkest
enorm bijgedragen aan het bedan-
ken van onze bevrijders van toen.
Overige activiteiten in het kader van

de 60-jarige bevrijding die vanuit
het bureau van de Defensie Attaché
te Ottawa werden georganiseerd
waren onder meer een vlootbezoek
door Koninklijke Marine, lezingen
over de Canadese rol in de bevrij-
ding van Nederland door de Konink-
lijke Landmacht, een tentoonstelling
over Anne Frank, een documentaire
avond over de WOll in Nederland en

de Holocaust, en niet te vergeten
een actieve bijdrage aan het bezoek
van HKH Prinses Margriet en
Mr, Pieter van Vollenhoven. Vooral

een bezoek van het prinselijk echt-
paar aan de lagere school waar
Prinses Beatrix naar toe ging tijdens
de oorlogsjaren in Ottawa was hier-
bij een hoogtepunt.

ONLANGS VERSCHENEN
Van de hand van Willem Helfferich,
bekende luchtvaartpublicist en
tevens hoofdredacteur van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging

"Onze Luchtmacht" is onlangs ver-

schenen het eerste deel van de

serie getiteld European Military
Aviation Scenes - in full colour -
part 1: The Sixties. Dit deel bevat
315 unieke kleurenfoto's van militaire
vliegtuigen gefotografeerd in Euro-
pa tussen 1960 en 1969 van de lan-

den België, Canada, Denemarken,
Frankrijk, Duitsland, ltalië, Neder-
land, Nooruregen, Verenigd Konink-
rijk, Verenigde Staten en Zwitser-
land. Het boek omvat 144 pagina's
van zwaar, matglanzend 150 grams
papier in het formaat 21 x 24 cm
(staand). De omslag is van extra dik
300 grams papier en gelamineerd.
De tekst is geheel in het Engels.

De totale serie zal ook de jaren

zeventig, tachtig en negentig omvat-
ten. Wij denken dat dit boek ook
voor de lezers van KLuPActief inte-
ressant kan zijn. Uit die jaren zijn
namelijk niet veel goede kleurenfo-
to's bewaard gebleven, als ze al

gemaakt werden. De KLu deed dat
pas tegen het einde van de jaren

60. Het boek is verkrijgóaar in de
gespecial iseerde I uchtvaartboeken-
handel, maar de lezers van KLuPAc-
tief kunnen het boek per post thuis-
gestuurd krijgen voor dezelfde prijs

van € 26,50.
Het boek kunt u bestellen door over-
making van €26,50 op girorekening
2157711 t.n.v. W.E Helfferich te

Hilversum, onder vermelding
van "EMAS". Daarbij is het
wel belangrijk dat u bij de
betaling uw adres duidelijk
vermeldt.

AANKONDIGING REUNIE
KEGELCLUB "DE BLAUWE
JONGENS''
ln de jaren tussen 1965 en

1982 bestond er in Hesepe
een kegelclub die gevormd

werd door medewerkers van

eerst de Groep Techniek en

materiaal Geleide Wapens
(GTMGW) en later 12 GGW.

Tijdens een van de bijeen-
komsten van de Contactgroep

Postactieven Geleide Wapens op
basis De Peel is het idee ontstaan
om een reunie te gaan organiseren
voor alle leden en partners of part-
ners van inmiddels overleden leden.
Hiertoe is inmiddels het initiatief
genomen en met toestemming van

de Commandant Groep Geleide
Wapens De Peel kunnen we op
zaterdag 29 oktober a,s. op deze
basis, van de faciliteiten gebruik
maken om herinneringen op te halen

tijdens een uiteraard gezellige mee-

ting. Hoewel wij reeds velen hebben
kunnen traceren is het niet gelukt

om iedereen te bereiken, die in de
loop der jaren lid van deze kegel-
club is geweest, Vandaar dat wij

middels deze oproep iedereen die
lid van "De Blauwe Jongens" is

geweest en nog geen bericht heeft
ontvangen, willen verzoeken om voor
1 september contact op te nemen
met onderstaande initiatiefnemers:
Jan Boom,
Mgr. den Dubbelenstraat 56,

5421 VG Gemert,
Telefoon: 0492 36 40 12, oÍ mel
Bert Vonk,

Groenstraat 160,

6374 JT Landgraaf,
Telefoon: 045 53 14 960,

E-m a i I : be rtvon k@zo n n et. n L

Zodra bekend is hoe de interesse
ligt volgt bericht over de invulling en

andere logistieke zaken.
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Hoe het lucht-
machtmuseum
er kwam (door E van der Lelie)

ln het meinummer van dit jaar van Clubachtig las ik dat het Militai-

re Luchtvaartmuseum ongeveer 36 jaar bestaat, Dat'ongeveer'
doet mij vermoeden dat er binnen de luchtmacht en waarschijnlijk

ook daarbuiten weinig of niets bekend is hoe en wanneer dat

museum werd opgericht. Aanleiding voor mij om dat hiernavol-

gend alsnog bekend te maken. ln 1967 werd ik geplaatst bij de

staf van de toenmalige BBL, de Luitenant-generaal A.B, Wolf. Op

een dag, naar ik meen in september van dat jaa6 werd ik bij hem

ontboden. Bij die gelegenheid vernam ik dat hij van plan was om

een museum voor de luchtmacht op te richten. De plaats waar het

gevestigd zou worden was in hangar 2van de Vliegbasis Soester-

berg, welk gebouw reeds voor dat doel was ontruimd. De werk-

zaamheden waren echter nog niet begonnen, doordat een officier,

die hij eerder daarmee had belast, langdurig ziek was geworden.

ln diens plaats moest ik toen die taak vervullen. De commandant

vliegbasis, Kolonel Broekema en het hoofd van de Sectie Lucht-

macht Historie, Kolonel Lutz zouden mij voor zover nodig hierbij ter-

zijde staan. Het werk begon met de opbouw van de uit spaanplaat

bestaande panelen tegen de kale wanden van de hangar. Zi1

vormden tevens de achtergrond voor de later ten toon te stellen

voorwerpen. Binnen de luchtmacht was al bekend dat er een

eigen museum zou komen, met als gevolg vele aanbiedingen van

uniformen, onderscheidingstekens en tal van andere artikelen,

Alleen daarmee had al een flink deel van het museum gevuld kun-

nen worden. Belangrijke en waardevolle artikelen werden echter in

dank aanvaard om aan de gestaag groeiende vezameling te wor-

den toegevoegd. Vliegtuigen en ander groot materieel kwamen

allengs eveneens binnen. Om te beginnen een Gloster Meteor lV

waarschijnlijk afkomstig van de Vliegbasis Leeuwarden en een

helikopter van de Vliegbasis Soesterberg. Daarna werd het vlieg-
park geleidelijk uitgebreid met onder meer een F-B6K Sabre en

een F-B4G Thunderjet. Ook van particuliere zijde werden aanbie-

dingen van vliegtuigen gedaan, zoals een Auster met registratie-

nummer PH-NET en een Havilland Domini. De Auster; eigendom

van een sportvlieger uit Twente, was waarschijnlijk afkomstig van

de destijds nog zo geheten Militaire Luchtvaart Afdeling, die kort

na de oorlog met dat type vliegtuigen verbinding onderhield met

gebieden, zoals Zeeland, die over land moeilijk bereikbaar waren,

Zilwaren gestationeerd op een langs de spoorlijn Den Haag-

Utrecht gelegen sportveld in Voorburg. De Domini, niet het toestel

waarmee de later bekende KLM-vlieger Viruly de luchtpostverbin-

ding tussen Londen en Lissabon onderhield, was afkomstig van

vogelpark Avifauna in Alphen a/d Rijn, waar het jarenlang naast de

ingang heeft gestaan'. De koop daarvan werd overeengekomen

met de grondlegger van het van der Valk-concern, de vader van

de meer bekende Gerrit van der Valk. Nadat het toestel naar

Soesterberg was getransporteerd bleek bij inspectie dat de bekle-

ding van romp en vleugels welke nog uit zeildoek bestond, door

het lange staan in weer en wind aan een grondige restauratie toe

was, Personeel van het vroegere dienstvak schilder-bekleder zou

dat uitvoeren. Enige hiladteit hierbij ontstond toen enkele onderoffi-

cieren in de rang van adjudant en sergeant-majoor met flink wat

gekrakeel de beste klussen daaraan voor zichzelf reserveerden.

De lageren in rang mochten het mindere werk opknappen. De F-

86K, om daar nog even op terug te komen, kreeg bij het in gebruik

nemen door de luchtmacht direct al een roemruchte bijnaam, ont-

leend aan een voormalige hoofdcommissaris van de politie te

Amsterdam, die Kaasjager heette. Deze Kaasjager ontvouwde in

de jaren vijftig een plan om de grachten van die stad te dempen,

teneinde daarmee het toenemende verkeers- en parkeerprobleem

op te lossen. Grote opschudding alom was daarvan het gevolg.

Dagbladen en andere media evenals de bevolking in stad en land

lieten van het hele plan geen spaan heel. Dit gegeven is waar-

schijnlijk ook dienstig voor het luchtmachtmuseum. Zo zou de tekst

op het naambord bij de daar opgestelde F-86K veranderd kunnen

worden. Dit temeer omdat de vermelding daarop, dat de herkomst

van de bijnaam "Kaasjager" onbekend is mij niet bevorderlijk lijkt

voor de naam van het museum.

Eind juni 1968 bereikte het museum zijn voltooiing, hetgeen de

BDL, Luitenant-generaal Wolfl aanleiding gaf om de lnspecteur-

generaal van de Krijgsmacht ZKH Prins Bernhard te vezoeken het

nieuwe museum officieel te willen openen, welk vezoek door de
prins werd ingewilligd. Bij deze opening waren ook enkele auto-

riteiten aanwezig, onder wie de staatssecretaris van de Koninklijke

Luchtmacht, een functie welke in die jaren nog bestond. Daags na

dit officieel gebeuren, op '1 juli 1968, werden ter gelegenheid van

het 55-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht de deuren van

het Luchtmachtmuseum voor het publiek geopend. Daarmee was

tevens een einde gekomen aan een bijzondere taak, die ik met

groot genoegen heb mogen volbrengen,

t'r@
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De laatste jaren is er nogal wat veranderd
aan de inrichting van wegen. Er zijn ver-
keersborden verdwenen maar ook nieuwe
borden ontwikkeld, er bestaat een grote
diversiteit aan snelheidslimieten, et zijn
nieuwe markeringen en kleuren toegepast
en rotondes kennen we ook in verschillende
soorten en uitvoeringen. Daarnaast ziln er
ook nog een aantal verkeersregels gewij-
zigd zoals: fiets in de voorrang en bromfiets
op de rijbaan. Kortom er is veel aan de
hand op de weg, verkeer is hot!
Verantwoordelijk daarvoor is het program-
ma 'Duurzaam Veilig Verkeer'een initiatief
van het Ministerie van Verkeer en Water-
staat. De essentie van dit programma is het
voorkomen van verkeersonveiligheid. Bij

Duuzaam Veilig Verkeer geldt de mens als
maatstaf. Daarbij wordt uitgegaan van een
feilbare weggebruiker: De laatste jaren is de
wegbeheerder bezig met het categoriseren
van wegen. Wegen worden ingedeeld naar
soort en gebruik. Zo kennen we:
I . stroomwegen (verkeersader)

2. gebiedsontsluitingswegen (verkeersader)

3. erftoegangswegen (wegen in verblijfs-
gebieden).

Voor wat betreft het gebruik dient het ver-
keer op de weg zoveel mogelijk homogeen,
functioneel en voorspelbaar te zijn. ln dit
artikel wil ik graag stilstaan bij de wegmar-
kering zoals die thans aangebracht wordt
op gebiedsontsluitingswegen,

Gebiedsontsl u itingswegen
Voor weggebruikers is markering van de
weg met name in de lengterichting een van
de belangrijkste wegkenmerken. Een vol-
gens het concept Duuzaam Veilig Verkeer
ingerichte gebiedsontsluitingsweg of zo u

wil een provinciale weg heeft een aantal
opvallende kenmerken. Zo worden bijvoor-
beeld de kantstrepen op deze wegen

onderbroken uitge-
voerd en wordt als
(weg)as-streep op
deze wegen een
doorgetrokken dub-
bele streep aange-
bracht. Herkenbaar
is ook de snel-
heidslimiet op der-
gelijke wegen: B0
Kmiu. Duidelijk zult
u zeggen. Echter
het probleem doet
zich voor bij de uit-
voering van de
ruimte tussen de
dubbele doorge-
trokken streep.

Dubbele door-
getrokken streep

- 

Weggebruikers
moeten in eén oogopslag aan de inrichting
van de weg kunnen zien welk verkeersge-
drag van hen wordt venryacht. Niet alleen
weggebruikers hebben die duidelijkheid
nodig maar ook de politie om vast te stellen
of er sprake is van een overtreding en zo ja
welke. Dat je niet over een dubbele doorge-
trokken streep mag rijden is voor iedereen
eigenlijk wel duidelijk. Maar van welke over-
treding er sprake is was lange tijd niet hel-
den Onlangs heeft het Gerechtshof te
Leeuwarden daar een uitspraak over
gedaan die voor de nodige duidelijkheid
heeft gezorgd.

Europese regelgeving
De venruarring die was ontstaan over de
nieuwe vormen van wegmarkering werd
groter nadat in de landelijke dagbladen een
artikel was gepubliceerd waarin gesteld
werd dat op grond van internationale ver-
dragen bij dubbele doorgetrokken strepen
de ruimte tussen de strepen minimaal '10

cm en maximaal 1B cm mocht zijn. lndien
de ruimte groter is, en dat is op veel wegen
in ons land het geval, geldt het niet als ver-
keersteken bedoeld in artikel 76 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990 (RW 1990). Dit artikel heeft als
betekenis dat het verboden is om een door-
getrokken streep naar links te overschrijden
danwel zich daar links van te bevinden.
Aanvankelijk leek de politie zich niet te sto-
ren aan hetgeen was vastgelegd in de
European Rules concerning Road Traffic
signs and signals. Alle overtreders werden
genoteerd voor de relatief dure overtreding
van artikel 76 RW 1990, ofwel feitcode
R616a, met als (be)schikkingsvoorstel'. €125

Slim bezig
ln Nederland beschikken we over ongeveer
16 miljoen verkeersdeskundigen. Dat heeft

als voordeel dat er tegen een onjuist uitge-
reikte beschikking nog wel eens óezvvaar
wordt gemaakt. Vervolgens kan de rechter
dan een nadere studie doen naar hetgeen
als overtreding is vastgesteld. ln dit concre-
te geval was het bezwaar van betrokkene
dat hij niet het gevoel had dat de dubbele
doorgetrokken streep met een middenge-
deelte van tussen de 90 cm en 1 1O cm een
doorgetrokken streep was als bedoeld in

artikel 76 RW 1990, maar meer een streep
ter geleiding van het verkeer dus een afba-
kening van de rijstrook. Als weggebruikers
over dergelijke strepen rijden dan zou er
eerder sprake zijn van overtreding van arti-
kel 3 RW 1990, het niet voldoende rechts
houden op de weg, waarvoor een bedrag
van 'slechts'€95 in rekening wordt
gebracht. De rechter bepaalde dat zij het
gelijk aan hun kant hebben, Tenslotte waren
er nog slimmeriken die op het middenge-
deelte tussen de twee doorgetrokken stre-
pen reden . Er zijn namelijk voorbeelden
bekend dat deze ruimte kan variëren tussen
de 10 cm en '120 cm. Ook zij waren van
mening dat er niet sprake was van overtre-
ding van artikel 76 RW 1990 en dat zij vol-
doende rechts reden op dat weggedeelte.
Ook hiervan heeft de rechter bepaald dat
zij daarin gelijk hebben en dat hen een
overtreding van art. '10 RW 1990 kan wor-
den verweten, namelijk dat zij niet gebruik-
maken van de voor hen bestemde rijbaan,
hetgeen een beschikking van €65 betekent.

Duurzaam veilig wegverkeer
Gesteld kan worden dat op weg naar een
Duuzaam Veilig Wegverkeer Nederlandse
wegbeheerders niet alleen rekening dienen
te houden met nationale opvattingen maar
ook met de gewenste internationale con-
sistentie en uniformiteit op het gebied van
wegmarkeringen. Echter in Nederland gel-
den geen algemeen dwingende voorschrif-
ten voor de inrichting van wegen, maar
veelal richtlijnen, hetgeen zichtbaar is aan
een grote diversiteit aan lokale en regionale
verkeersoplossingen, Het belang is geluk-
kig wel uniform, namelijk: in een duuzaam
veilig wegverkeer fouten van weggebruikers
voorkomen door een vereenvoudiging van
infrastructuur en daarmee de kans op con-
flicten zoveel mogelijk te vermijden. Met
een juiste toepassing van de Richtlijn
Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van
Weginfrastructuur in combinatie met ver-
keershandhaving en jurisprudentie op dit
gebied komen we toch weer een staple ver-
der in de richting van het belangrijkste doel
van Duuzaam Veilig Wegverkeer:
minder verkeersdoden en -gewonden.
Het Hoofd Bureau Verkeersvei I i g h e id
Staf BDL,
Willem Regterschot
Kapitein der Koni n kl ijke Marechaussee



Ziekteko s te n re gel i n ge n
J.C.J.M. Janissen

DE ZORGVERZEKERINGS.
wET (ZVW) EN DE WET OP

DE ZORGTOESLAG (WZT)

PER 1 JANUARI 2006

De ZVW en de WZf ziln op 7
juni 2005 en 14 juni 2005 in de
'1e Kamer behandeld en geac-

cordeerd. Het nieuwe zorgstel-

sel zal op '1 lanuari 2006 wor-
den ingevoerd. Dan verdwilnt
het verschil tussen zieken-
fonds- en particuliere verzeke-

ring Ook de huidige ziekte-
kostenregelingen voor ambtenaren, gezinsleden van actief die-
nende militairen, postactieve militairen (UKW-ers en gepensio-

neerden) en gezinsleden van postactieve militairen verdwilnen.
Vanaf 1 januarr 2006 is er eén wettelijke zorgvezekering voor
iedereen. De premiebetaling van de nieuwe zorgverzekering ver-

andert. U kunt, afhankelijk van uw inkomen, in aanmerking komen

voor een tegemoetkoming in de premiekosten: de zorgtoeslag.
Ook zal de overheid belastingmaatregelen nemen , zodaï de zorg-
verzekering voor iedereen betaalbaar is.

DE ZORGVEMEKERTNGSWET (ZVW) rN KORT BESTEK
Bron:Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

1.Alle Nederlandse ingezetenen zijn verplicht zich te vezekeren.
Elke burger slurt daarvoor een overeenkomst met een zorgverze-
keraar voor een wettelijk omschreven basispakket. Met het basis-
pakket is men verzekerd voor:
. Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, zieken-

huizen, medisch specialisten en verloskundigen
. Ziekenhuisverblijf
. Tandheelkundige zorg (tot 1B laa; vanaf 1B jaar alleen specia-

listische tandheelkunde en het kunstgebit
. Hulpmiddelen
. Geneesmiddelen
. Kraamzorg
. Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
. Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logo-

pedie, ergotherapie, dieetadvisering)
Met de nieuwe Zorgverzekeringswet is elke burger (AWBZ-veze-
kerde) wettelijk verplicht om zich te verzekeren. ln de huidige situ-

atie zijn alleen werknemers, uitkerings-gerechtigden en onderne-
mers met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens verplicht
verzekerd volgens de Ziekenfondswet. Mensen met een hoger
inkomen hebben nu nog de keuze: verzekerd of onvezekerd door
het leven gaan. Daarnaast bestaat een aparte regeling voor de
politie krijgsmacht, provincie- en gemeenteambtenaren. De nieu-

we wet voorziet in bijzondere situaties, zoals het vezekeren van

bijzondere groepen zoals wilsonbekwamen. Ook komt er een

(boete)regeling voor degenen die zich in de toekomst bewust niet

vezekeren, maar zich wel bij een verzekeraar melden op het

moment waarop zi)zorg nodig hebben. Rekening houdend met

Europese regelgeving zijn ook regelingen getroffen voor degenen
die in Nederland werken maar in het buitenland wonen en omge-
keerd. Twee groepen zijn niet verplicht om zich te verzekeren:

a. N/ilitairen in werkelijke/actieve dienst.

b. Gemoedsbezwaarden, degenen met principiele bezwaren
tegen vezekeringen. ln plaats daarvan geldt voor deze groep

een vervangende regeling.

2.De zorgverzekering omvat een standaardpakket (basispakket)
van noodzakelijke zorg. Het verzekerde pakket in de ZVW biedt
noodzakelijke, op genezing gerichte zorg die is getoetst aan de
eisen van aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en noodzaak
van collectieve financiering. Het vezekerde pakket sluit aan bij het

vezekeringspakket van de ziekenfondsverzekering en de Wet Toe-

gang tot de Ziektekostenverzekering (WTZ) 1998 dat er is op het

moment van invoering van de nieuwe wet. Periodieke toetsing van

het verzekerde pakket aan genoemde criteria is nodig om te
bepalen of zorgvormen uit het pakket verrruijderd moeten worden
of luist moeten worden toegevoegd, zodat het pakket ook op lan-
gere termijn betaalbaar blijft. Op genezing gerichte zorg van de
AWBZ zal in 2006 worden overgeheveld naar de standaardverze-
kering curatieve zorg. ln eerste instantie gaat het om gehele extra-

murale geestelijke gezondheidszorg (buiten het ziekenhuis) en het

eerste jaar van de intramurale geestelijke gezondheidszorg
(binnen de muren van het ziekenhuis/inrichting). De aanspraken
voor verzekerden worden functiegericht omschreven. Zo krijgen

verzekeraars een instrument in handen om de zorg doelmatig te

organiseren. De wetgever bepaalt wat tot het pakket behoort en

wanneer daarop aanspraak bestaat; de zorgverzekeraar kan
bepalen waar en door wie de zorg geleverd wordt. Zorgvezeke-
raars mogen modelovereenkomsten aanbieden waarin (om ethi-

sche of levensbeschouwelijke redenen) controversiêle prestaties

buiten de dekking vallen. Het gaat daarbij dan om abortus provo-

catus (uitgezonderd de vitale indicatie), opzettelijke levensbeëindi-
gend handelen, kunstmatige voortplantingstechnieken waarbij
embryo's in vitro tot stand worden gebracht en/of waarbij
geslachtscellen van anderen dan de partner worden gebruikt,
geslachtveranderende ingrepen en genetisch onderzoek waarbil
het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan ziln.

3. De verzekering wordt uitgevoerd door private verzekerings-
ondernemingen (zorgvezekeraars) die (aan aandeelhouders uit-

keerbare) winst mogen maken.

Om de zorgverzekering te mogen uitvoeren moeten zorgverzeke-
raars voldoen aan de vooru'raarden van de ZVW. De verzekeraars

zijn als schadeverzekeraars ondenruorpen aan de verplichtingen
uit de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. De noodzakeli;ke

vergunning voor de uitvoering van het schadeverzeker ngsbedrijf
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wordt verleend door de Pensioen- en Vezekeringskamer (PVK).

Over de uitvoering van de zorgvezekering kan (aan aandeelhou-

ders uitkeerbare) winst worden gemaakt. Zowel de huidige zieken-

fondsen als de particuliere vezekeraars mogen de wet uitvoeren.

Ook kunnen nieuwe vezekeraars toetreden.

4. De vezekerde kiest zelf bij welke zorgvezekeraar hij of zij zich

verzekert. De voornaamste "keuze-elementen" zijn:
. De hoogte van de nominale premie (zie punt 14).
. De prestatiewijze waarop de zorgvezekeraar de vezekering uit-

voert (zie punt 9).
. Het eigen risico (zie punt 19).

Bij de keuze voor een zorgvezekeraar kunnen burgers zich oriën-

teren op de wijze waarop zorgvezekeraars de vezekering uitvoe-

ren, bijvoorbeeld of er specifieke contracten zijn gesloten met

zorgverleners. Daarnaast is er een aantal wettelijk geregelde

keuze-elementen, zoals het eigen risico. Met de "keuze-elementen"

kan de vezekerde verantwoord en gepast met zorg omgaan door

zich te oriênteren op de verschillende mogelijkheden die de veze-
keringsmarkt biedt. Voonruaarde daarvoor is wel dat de verzeke-

ringsmarkt voor alle betrokkenen transparant is. De overheid voert

aanvullend beleid; de ontwikkeling van een zogenaamde report

card moet er toe leiden dat de zorgvezekeraars beter onderling

vergeleken ku nnen worden.

5. Een zorgvezekeraar moet landelijk werken. Alleen als een maat-

schappij minder dan 850,000 vezekerden heeft, mag de zorgver-

zekeraar het werkgebied beperken tot tenminste één hele provin-

cie. Zorgvezekeraars moeten in principe landelijk opereren. Kleine

zorgvezekeraars mogen desgewenst een kleiner werkgebied kie-

zen, mits het gaat om een of meer provincies. Deze regeling ver-

laagt de drempel voor nieuwe zorgvezekeraars op de markt; zij

kunnen beginnen in een kleiner werkgebied en dat gaandeweg uit-

breiden.

6. De zorgvezeketaar is verplicht om iedereen te accepteren die

binnen zijn werkgebied woont. Dit geldt voor alle door hem in die

provincie aangeboden vezekeringsmodellen. De zorgvezekeraar
i nfo r m ee rt d e as p i ra nt-verze kerde voo r een sta ndaa rdve zekeri n g

over de verschillende vezekeringsmodellen die hij aanbiedt. Hij

meldt de vezekerde welke keuzes er zijn binnen het standaard ver-

zekerde pakket. Het gaat dan om de mogelijkheden voor eigen risi-

co en om combinaties van gecontracteerde zorg en niet-gecon-
tracteerde zorg in het gebied waar de vezekerde woont, mede in

relatie tot de nominale premie. Met de informatie kan de vezekerde
bewust kiezen. De zorgvezekeraar mag niemand weigeren die in
zijn werkgebied woont, welk vezekeringsmodel de vezekerde ook

kiest. Vezekerden moeten zich wel aanmelden.

7. Een systeem van risicoverevening maakt de acceptatieplicht
mogelijk en voorkomt directe of indirecte risicoselectie. Een goed

systeem van risicoverevening, met vooraf kenbare en voor iedere
zorgverzekeraar gelijke criteria, is onmisbaar om te voorkomen dat
er voor de zorgverzekeraar financiêle nadelen voortvloeien uit een

onevenredige verdeling van vezekeringsrisico's, als gevolg van de
acceptatieplicht.

8.Voor de zorgverzekeraar geldt tevens een zorgplicht. De vetze-
kerde heeft of recht op zorg verleend door een gecontracteerde
zorgverlenel of recht op vergoeding van gemaakte kosten met

daarbij desgewenst bemiddeling van de zorgverlenen Hoewel de

zorgplicht op twee manieren kan worden ingevuld, krijgt de veze-
kerde altijd de zorg die nodig is. ln het ene geval krijgt de vezeker-
de zorg van aanbieders waarmee de zorgverzekercar een overeen-

komst heeft gesloten. ln het andere geval heeft vezekerde recht

op vergoeding van de kosten van zorg en desgevraagd bemidde-

ling door de zorgvezekeraar om die zorg te verkrijgen.

9. De zorgvezekeraar kan in principe verschillende polissen aanbie-

den: een polis met kostenvergoeding of varianten daarvan. Door

verschillende polissen te bieden, hebben zorgvezekeraars en ver-

zekerden keuzevrijheid. De vezekerde kan kiezen voor zorg in natu-

ra bij aanbieders waar de zorgvezekeraar contracten mee heeft, of

voor een kostenvergoeding bij zelf gekozen aanbieders. Daarnaast

zijn er polissen mogelijk die een mix zijn van beide. De zorgvezeke-
raar kan zo aansluiten bij de wensen van de vezekerden. De zorg-

vezekeraar moet wel iedere vezekeringsplichtige voor ieder door

hem aangeboden vezekeringsmodel accepteren. De overheid

behoudt de mogelijkheid om bepaalde zorgvormen aan te wijzen

die gecontracteerd moeten worden (zie punt 12). Als een vezeker-
de kiest voor een polis met kostenvergoeding, dan vergoedt de

zorgvezekeraar de gedeclareerde kosten. De zorgvezekeraar mag

daaraan zelf geen maximum stellen, maar hij hoeft niet meer te

betalen dan in redelijkheid passend is binnen de in Nederland
gebru i kel ij ke marktomstand i g heden. Een zorgvezekeraar d ie n iet-

gecontracteerde zorg vergoedt, zou met hoge kosten te maken kun-

nen krijgen, als er geen limiet aan de vergoedingen is. Hij mag ech-

ter niet zelf een maximum stellen aan de hoogte van het te vergoe-

den bedrag, omdat hij daarmee de wettelilk vastgelegde rechten

van de vezekerden (zoals de aanspraken) zou beperken. Op die

wilze zou de prikkel voor zorgvezekeraars om zich in te zetten voor

een efficiëntere en minder kostbare zorgverlening verloren gaan.

Om te voorkomen dat de zorgvezekeraar een buitensporig financi-

eel risico loopt, hoeft hij geen hogere kosten te vergoeden dan die

van een redelijke prijs op de Nederlandse marK. Overigens bepaalt
de ZVW niet of er sprake is van door de overheid vastgestelde of
vrije prijzen. Dit is in de tarievenwetgeving (Wtg) geregeld.

10. Als een vezekerde kiest voor een polis met vooraf gecontrac-

teerde zorg dan gaat het om zorg van aanbieders waarmee de
zorgvezekeraar contracten heeft gesloten. Als de vezekerde naar

een andere zorgverlener wil, dan bepaalt de zorgvezekeraar zelf

de hoogte van de kostenvergoeding. Deze mag echter niet zo laag

zijn dat daardoor het vrije verkeer van diensten wordt belemmerd.
De vezekerde kan ook bij een zogenaamde naturapolis een niet-

gecontracteerde zorgaanbieder kiezen. Zo wordt ook tegemoet
gekomen aan de consequenties van het arrest Muller/Faure. Op

grond daarvan hebben verzekerden de mogelijkheid om in een

andere EU-lidstaat extramurale zorg (buiten het ziekenhuis) in te

roepen bij een niet-gecontracteerde of een niet in loondienst zilnde

zorgaanbieder

11. Zonodig kan de overheid zorgvormen aanwijzen die de zorg-

vezekeraar verplicht is aan te bieden aan ziln vezekerden door
middel van vooraf gecóntracteerde zorg. De overherd is voorne-

mens terughoudend te zijn bij het toepassen van deze bepal ng.

'12. Zorgaanbieders concurreren onderling op grond van prJS en

kwaliteit. De ZVW biedt de mogelijkheid om desgewenst bil algeme-
ne maatregel van bestuur een contracteerplicht op te nemen. Zo'n
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contracteerverplichting is vergelijkbaar met die in de huidige zieken-

fondswet, waarin een ziekenfonds is verplicht een contract af te slui-

ten met alle ziekenhuizen Cie daarom vragen.

13. De verzekerde is een nominale premie verschuldigd aan de

zorgvezekeraar. Deze prem e kan tussen zorgvezekeraars onder-

ling verschillen, maar per zorgvezekeraar is er één nominale pre-

mie per polisvariant. De gemiddelde premie zal ongeveer 1100

euro per jaar per persoon bedragen. ledereen met dezelfde polis

betaalt dezelfde premre. Alle vezekerden betalen vanaf 18 jaar

een nominale premie. Per zorgverzekeraar kan de nominale premie

van polissen verschi len, maar voor eenzelfde polisvariant wordt

dezelfde prem e gevraagd. Wel mag een zorgvezekeraar een pre-

miekorting aanbieden voor collectiviteiten.

14. Daaraaast kent de ZVW een inkomensafhankelijke bijdrage.

Deze bildrage zal6,25o/o van het inkomen bedragen (tot een maxi-

male inkomensgrens van circa 30.000 euro). De inkomensafhanke-
lijke bijdrage zal via de belastingdienst worden geheven en zal

automatisch gebeuren. Werkgevers dragen bij aan de financiering

hiervan door middel van een verplichte vergoeding aan hun werk-

nemers van de door hen betaalde inkomensgerelateerde bi.ldrage.

15. Ter financiering van de premie voor kinderen Jonger dan 1B

jaar stort de overheid een rijksbijdrage in het Zorgvezekerings-

fonds. Verzekerden tot 1B jaar zijn geen nominale premie verschul-

digd. De rijksbijdrage is bedoeld om hierin te voozien.

16. De financiering van de zorgvezekeraar bestaat uit de nomina-

le premies van de vezekerden en de vereveningsbijdrage uit het

Zorgvezekeringsfonds. (Zie de bouwstenen 7 en 14 tot en met 16).

17. Vezekerden hebben recht op een no-claim teruggave. Wie in

een kalenderlaar minder dan255 euro aan ziektekosten maakt
(m.u.v. de huisarts) krijgt het verschil tussen de 255 euro en de
gemaakte kosten terug.

18. ln aanvulling op de no-claim teruggave kan een zorgvezeke-
raar een eigen risico aanbieden. De vezekerde kan daarvoor vrij-

willig kiezen. Dit eigen risico bedraagt geen, of oplopend van '100

euro tot maximaal 500 euro en de zorgvezekeraar bepaalt daarbij
zelf de bijbehorende kortingen. De zorgvezekeraar moet in ieder
geval: a) een polis zonder vrijwillig eigen risico aanbieden en b)

iedereen accepteren voor alle door hem aangeboden eigen risico's

en c) iedereen voor hetzelfde eigen risico dezelfde premiekorting
geven. De zorgvezekeraar kan een wachttijd instellen voor veze-
kerden die willen overstappen naar een lager vrijwillig eigen risico.

19. De zorgvezekeraar kan premiekortingen aanbieden voor col-
lectieve contracten. De premiekorting voor collectieve contracten
die een zorgvezeketaar met een werkgever sluit mag per werkne-
mer maximaal 10oÁ bedragen ten opzichte van de premie die hoort
bij een bepaalde modelovereenkomst. Om te voorkomen dat
afbreuk wordt gedaan aan het sociale karakter van de vezekering
is tevens bepaald dat nadere en zonodig afwijkende regels kunnen

worden gesteld. Hetzelfde kortingspercentage geldt ook indien

een ander dan een werkgever een collectief contract afsluit voor
een groep vezekerden.

20. Een beperkt aantal organisaties gaan toezicht houden op

het nieuwe basisstelsel zoals het College voor Zorgverzekerin-
gen (CVZ), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa wordt de markt-
meester in de gezondheidszorg. Deze Zorgautoriteit neemt de
taken over van het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en

van het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ).

CTG en CfZ gaan op in de NZa. De NZa komt (ook) op voor de

belangen van de patiënten en verzekerden. Consumenten
moeten de voor hen beste zorgaanbieder kunnen kiezen, de
voor hen beste verzekeraar en welke polis voor hen het meest
geschikt is. Het markttoezicht van de NZa vult het toezicht
aan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit over eerlijke

mededinging. Kortom: de Nederlandse Zorgautoriteit gaat de

toegankelilkheid en betaalbaarheid van de zorg bewaken en

garanderen.

21. Naast de invoering van de ZVW komt er voor alle verzeker-

den een premieregime. Naast een inkomensafhankelijke bijdrage
van verzekeringsplichtigen die door de belastingdienst wordt
gernd betalen de verzekerden een nominale premie van onge-
veer 1100 euro aan de zorgverzekeraar. Om de financiêle toe-
gankelilkheid van de zorgverzekering voor iedereen te waarbor-
gen, komt er een zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag biedt een inko-

mensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van bedoelde
nominale premie. De premielast die uitgaat boven wat aan-
vaardbaar wordt geacht, wordt via de zorgtoeslag gecompen-
seerd. De zorgtoeslag wordt uitgevoerd door de belastingdienst.
lndien men in aanmerking komt, krijgt men in september 2005

een aanvraagformulier thuisgestuurd. Ontvangt men in septem-
ber 2005 geen aanvraagformulier; terurijl men denkt wel in aan-
merking te komen voor een zorgtoeslag, dan kan het aanvraag-
formulier aangevraagd worden bij de belastingdienst. De

belastingdienst bepaalt het recht op en de hoogte van de zorg-

toeslag. Deze is afhankelijk van het inkomen van u en eventu-

eel.van uw partnen ln principe heeft men recht op een zorgtoe-
slag bij een inkomen tot maximaal 35.000 euro als men alleen-

staand is (maximaal 420 euro zorgtoeslag) en bij een gezamen-

lijk inkomen tot maximaal 40.000 euro als men een meerper-
soonshuishouden vormt (maximaal 1200 euro zorgtoeslag). Als
het aanvraagformulier voor 1 november 2005 wordt terugge-
stuurd, zorgï de belastingdienst ervoor dat de eerste maandelijk-

se betaling in december 2005 plaatsvindt. Zelfstandige onderne-
mers krijgen een aanslag van de Belastingdienst.

22. Er komt een onafhankelijke geschillenregeling voor zorgver-
zekeraar, verzekeringsnemers en verzekerden. Dit leidt er onder
meer toe dat de onafhankelijke instantie verplicht wordt advies
aan het College voor Zorgverzekeringen te vragen indien het
geschil betrekking heeft op de verzekerde zotg of overige dien-

sten, dan wel op de vergoeding van die zorg of diensten.

23. Het blijft ook na 1 januari 2006 mogelijk om zich aanvullend
te verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit. Voor de

aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht. Maar voor

het aanbod voor de aanvullende vezekering die men in december
2005 krijgt van de huidige zorgverzekeraar, zal de zorgverzeke-
raar de verzekerde tot 1 maart 2006 zonder selectie accepte-
ren. De aanvullende verzekering en de nieuwe zorgverzekering
hoeven niet bij dezelfde zorgverzekeraar te worden
afgesloten.
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RESUMEREND:
DE HOOFDLIJNEN VAN DE ZORGVERZEKERINGSWET
. ledereen die in Nederland woont of in het buitenland woont en in

Nederland werkt is verplicht zich te verzekeren bij een Neder-
I a ndse zorgvezekeraar (ve rzeke ri n gsp I i chti g voo r de ZVW) .

Dit zijn alle mensen die verplicht AWBZ-vezekerd zijn.
. U gaat automatisch over bij uw huidige zorgvezekeraar. Wilt u

dat niet dan moet u dat kenbaar maken bij uw zorgverzekercar.
. De zorgverzekeraar is verplicht om iedereen te accepteren voor

het wettelijk omschreven basispakket.
. U kunt zich aanvullend vezekeren voor zorg die niet in het basis-

pakket zit.
. De zorgverzekeraar kan verschillende polissen aanbieden. Een

polis met vooraf gecontracteerde zorg (naturapolis), een polis

met kostenvergoeding (restitutiepolis) of varianten daarvan.
Daarnaast kan de zorgverzekeraar polissen aanbieden met een

eigen risico. Dit eigen risico kan oplopen van 100 euro tot maxi-

maal 500 euro en de zorgvezekeraar bepaalt daarbij zelf de bij-

behorende kortingen. Tevens kan de zorgvezekeraar premiekor-

tingen aanbieden voor collectieve contracten.
. De vezekerde is een nominale premie verschuldigd aan de

zor gv ezeker aar. D eze p re m i e ve rsc h i lt tu sse n zor gv ezeke raa rs

onderling, maar per zorgverzekeraar is er maar één nominale
premie per polissoort mogelijk. ledereen met dezelfde polis

betaalt dezelfde premie. De nominale premie zal ongeveer 1100

euro per persoon per jaar bedragen.
. Naast de nominale premie kent de ZVW een bij de vezekerde te

heffen i n komens-afhan kel ij ke vezekerden bijd rage. Werkgevers
en uitkeringsinstanties dragen bil aan de financiering hiervan

door middel van een verplichte vergoeding aan hun werknemers
of uitkeringsgerechtigden van de door hen betaalde inkomens-
g e re I atee rd e ve ze ke rd e n - b ij d ra g e. D eze ve ze ke rd e n b i1 d ra g e

wordt gestort in een op te richten Zorgverzekeringsfonds. De

belastingdienst is belast met de uitvoering hiervan.
. Vezekerden tot 18 jaar zijn geen nominale premie verschuldigd.

De overheid stort voor hen een rilksbijdrage in het Zorgverzeke-
ringsfonds.

. Vezekerden hebben recht op een no-claim teruggave. lndien
een vezekerden in een jaar weinig of geen gebruik maakt van

zorg, waarbij de huisarts is uitgezonderd, krijgt hiJ het no-clarm

bedrag of een gedeelte daarvan terug (maximale no-claim

bedrag is 255 euro).
. Om de financiële toegankelijkheid van de zorgverzekering voor

iedereen in de toekomst te waarborgen komt er een zorgtoeslag.
Deze zorgtoeslag wordt geregeld in een aparte wet, namelijk de
Wet op de Zorgtoeslag (WZT) en biedt een tegemoetkoming in

de kosten van de nominale premie voor huishoudens met een

laag inkomen. De premielast die uitgaat boven wat aanvaardbaar
wordt geacht, wordt via de zorgtoeslag gecompenseerd. De

Belastingdienst is belast met de uitvoering van de zorgtoeslag.
. Gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden en hun gezinsleden wor-

den geregistreerd bij het College voor zorgvezekeringen (CVZ).

lnternet i nformatiesites:
Ministeile van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
www.zorgaanzet.nl
www.den ieuwezo rgvezekeri n g. n I

www. minvws. nl

Zo rg verze ke ra a rs N ed e rl a n d :

www.zn.nl

RIVM en consumentenbond:
www.kiesbeternl
Belastingdienst:
www. belasti n gd ienst. n I

Univé:
www. al lesoverdebasisvezekeri ng. n I

SZVK:
wwwszvk.nl
Col I eg e voor Zorg verze ke ri nge n :

wwwCVZ.nl

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN DE ZVW
VOOR MENSEN DIE WOONACHTIG ZIJN IN HET BUITENLAND
EN HEEFT MEN IN HET WOONLAND RECHT OP MEDISCHE
ZORG TEN LASTE VAN NEDERLAND
Dat recht is afhankelijk van het land waar u woont. De ZVW is een

sociale zekerheidswet. Hierop is de Europese sociale zekerheids-
verordening (de Verordening) van toepassing. Dat betekent dat
wanneer u in een van de EU EER landen woont, u recht heeft op
medische zorg ten laste van Nederland. De EU/EER landen zijn:

België, Cyprus, Denemarken. Duitsland Estland, Finland, Frankrijk,

Griekenland, Hongarije, lerland. ltal ë, Letland, Liechtenstein, Litou-

wen, Luxemburg, Malta, Noon',regen Oostenrijk, Polen, Portugal,

Sloveniê, Spanje, Tsjechië, Veren gd Koninkrijk, lJsland, Zweden en

Zwitserland. Daarnaast zijn er door Nederland verdragen met een

aantal afzonderlijke landen buiten de EU'EER gesloten waarin een

regeling voor de verlening van medrsche zorg is opgenomen. Als u

in éen van die landen woont, hebt u co< recht op medische zorg
ten laste van Nederland. Deze verdragslanden zijn: Bosniê-Herze-
govina, Kaapverdrsche Eilanden, Kroat e. Macedoniê, Marokko,

Servië-Montenegro, Tunesië en Turki;e ndren u niet in een EU/EER-

of verdragsland woont, is de Verorden .g n et op u van toepassing.
U dient zelf voor een ziektekostenvezeKenng te blijven zorgen.

U WOONT IN EEN EU/EER. OF VERDRAGSLAND, U BENT NU

PARTICULIER VERZEKERD EN U HEEFT ALLEEN EEN UKW.
UITKERING OF EEN NEDERLANDS PENSIOEN
Huidige situatie
U bent nu particulier vezekerd, u heeft een SZVK-verzekering

(55jr - 65jr) of u beschikt over een Standaard Pakket Polis

(SPP 65+). Dit betekent dat u uv,, z ektekosten vergoed krijgt omdat
in uw polis een buitenlanddekkrng s opgenomen. U bent niet ver-

plicht verzekerd voor de AWBZ.. r,ve is het mogelijk dat u een

vrijwillige AWBZ-verzekering heeft afgesloten. De kosten die u

maakt kunt u rechtstreeks declareren bij uw ziektekostenverzeke-
raar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZ-restitutieregeling.

De gevolgen van de invoering van de ZVW
U bent niet verzekeringsplichtig voor de ZVW. De ZVW is een socr-

alezekerheidswet, waa rd oo r de Eu ropese sociale zekerheidsveror-
dening (de Verordening) van toepassing is. Daarnaast zijn bilatera-
le sociaal zekerheidsverdragen die door Nederland zijn gesloten

met andere landen, waarin een regeling voor de verlening van

medische zorg is opgenomen, ook van toepassing op de Z\Aft.

Mensen dre sociaal vezekerd zijn en vallen onder de Verordening
of een verdrag, hebben recht op medische zorg zoals dat r het

woonland is geregeld; het zogenaamde woonlandpakket. Deze

zorg wordt verleend door de instellingen van de socrale z ekte-

kostenvezekering van het woonland. De kosten van deze zcrg
komen ten laste van Nederland. Het College voor zorgvezekerrngen



(CVZ) vezorgt de financiêle aflruikkeling. Opmerking: Omdat u niet

sociaal vezekerd was, viel u niet onder de Verordening of een bila-

teraal verdrag en is destijds de vrijwillige AWBZ-verzekering inge-

voerd voor AWBZ-zorg als u in het buitenland woonde. Door de
invoering van de ZVW wordt u wel sociaal vezekerd en heeft u

recht op zorg zoals dat in uw woonland is geregeld; het zoge-
naamde woonlandpakket. De vrijwillige AWBZ-vezekering is daar-
om niet langer nodig en komt te vervallen. Ook de AWBZ-restitutie-
regeling komt te vervallen. Voor mensen die bij de invoering van de
ZW al A\NBZ-zorg genieten, geldt een overgangsregeling (zie ver-

derop). Omdat u aanspraken heeft op grond van de Verordening of
een verdrag is uw huidige vezekering met buitenlanddekking niet

langer nodig. ln de loop van het jaar ontvangt u nadere informatie

van uw vezekeraar over de gevolgen voor uw ziektekostenvezeke-
ring. Voor zover uw vezekeraar de vezekering niet opzegt, kunt u
die zelf opzeggen.Opmerking: Het kan zijn dat uw huidige vezeke-
ring meer aanspraken geeft dan het basispakket van uw woonland.
Het is ook mogelilk dat u een aanvullende vezekering heeft. Deze

aanvullende vezekering blijft in beginsel bestaan. Uw vezekeraar
kan u informeren over de gevolgen voor deze extra aanspraken of

de aanvullende vezekering. Als de ZVW is ingevoerd, bent u een

bijdrage aan het CVZ verschuldigd. De no-claim teruggavenrege-
ling, die per 1 januari 2005 is ingevoerd in de ziekenfondsvezeke-
ring, blijft ook onder de ZVW bestaan en gaat ook voor u gelden.
Afhankelijk van de hoogte van uw UKW-uitkering of Nederlands
pensioen kunt u recht hebben op een zorgtoeslag als tegemoetko-
ming in de kosten van de bijdrage. De Belastingdienst houdt zich

bezig met de uitvoering van de zorgtoeslag. Voor vragen hierover

kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Gezinsleden
Wie gezinslid is wordt bepaald door de wetgeving van het land

waar u woont. ln het algemeen zijn dit de echtgenoot en minderjari-
ge kinderen zonder eigen inkomen. Voor gezinsleden geldt na

invoering van de ZWV heZelfde als voor degene die de UKW-uitke-
ring of pensioen ontvangt. Zil ziln nietvezekeringsplichtig voor de
ZVW en hebben recht op zorg zoals dat in het woonland is gere-
geld. Als de ZVW is ingevoerd, is het gezinslid van 1B jaar en ouder
een bijdrage aan het CVZ verschuldigd. Deze bijdrage wordt gehe-
ven bij degene van wie het recht op zorg is afgeleid
(de UKW-er/gepensioneerde). Gezinsleden jonger dan 1B jaar zijn
geen bijdrage verschuldigd. Voor gezinsleden van 1B jaar en ouder
blijft de no-claim teruggavenregeling, die per 1 januari 2005 is inge-

voerd in de ziekenfondsvezekering, ook onder de ZVW bestaan.

Overgan gsregel i n g AW BZ-zorg i n het bu iten land
Zoals hiervoor is aangegeven, heeft u recht op het woonlandpak-
ket. Dat woonlandpakket kan meer of minder uitgebreid zijn dan
het Nederlandse zorgpakket. Voor mensen die nu al zorg ten laste
van de AWBZ ontvangen, zouden er problemen kunnen ontstaan
wanneer die zorg niet is opgenomen in hun woonlandpakket. Om
problemen te voorkomen, wordt voozien in een overgangsregeling.
De overgangsregeling komt er op neer dat mensen die, op het

moment dat de ZVW wordt ingevoerd, AWBZ-zorg genieten in het
buitenland, deze zorg of daaruit voortvloeiende vervolgzorg kun-

nen voortzetten ten laste van de AWBZ.
Wat moet u doen?
. U moet zich melden bij het CVZ voor het opvragen van een for-

mulier waaruit blijkt dat u ten laste van Nederland recht hebt op
medische zorg.

. Met dit formulier moet u zich inschrijven bij een sociale ziekte-
kostenverzekeraar in uw woonland.

. Het gezinslid moet zich ook melden bij het CVZ.

. lndien u en uw gezinsleden zich niet melden bij het CVZ, dan
legt het CVZ u een boete op.

U WOONT NIET IN EEN EU/EER- OF EEN VERDRAGSLAND, U

BENT PARTICULIER VEMEKERD EN U HEEFT ALLEEN EEN

UKW.UITKERING OF EEN NEDERLANDS PENSIOEN
Huidige situatie
U bent nu particulier verzekerd. Dit betekent dat u nu uw ziekte-
kosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is

opgenomen. U bent niet verplicht vezekerd voor AWBZ. Wel is het

mogelijk dat u een vrijwillige AWBZ-verzekering heeft afgesloten.
De kosten die u maakt, kunt u rechtstreeks declareren bij uw ziek-

tekostenvezekeraar. U maakt hiervoor gebruik van de AWBZ-resti-
tutieregeling.

De gevolgen van de invoering van de Zorgverzekeringswet
U bent niet-vezekeringsplichtig voor de ZVW. Met de invoering van

de ZVW komt de vrijwillige AWBZ te vervallen. Ook de restitutiere-
geling komt te vervallen. Omdat u niet woont in een EU/EER- of
Verdragsland is de Verordening niet op u van toepassing. U dient
zelf voor een ziektekostenverzekering te blijven zorgen. Dit geldt
ook voor uw gezinsleden.

Overgangsregel i n g AWBZ-zorg in het bu iten land
Voor mensen die nu al zorg ten laste van de AWBZ ontvangen zou-
den er problemen kunnen ontstaan. Om problemen te voorkomen,

wordt voozien in een overgangsregeling. De overgangsregeling
komt er op neer dat mensen die, op het moment dat de ZVW wordt
ingevoerd AWBZ-zorg genieten in het buitenland, deze zorg of
daaruit voortvloeiende vervolgzorg kunnen voortzetten ten laste

van de AWBZ.

lnformatie met betrekking tot de ZVW voor hen woonachtig in het
buitenland
lndien u vragen heeft m.b.t. de ZVW kunt u contact opnemen met:

a Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

D i rectie Zorgvezekeri n g en/Afde I i n g Veze keri n g en e n Verd rage n.

Postbus 20350,2500 EJ Den Haag. Tel: 070 340 73 63.
b. College voor Zorgvezekeringen (CVZ). Afdeling Buitenland.

Postbus 320, 11 10 AH Diemen. Tel: 020 797 Bg 31 .

STANDAARD PAKKETPOLIS 65+ EN HET EIGEN RISICO 2OO5

Bron:KVEO

ln het infoblad nr. 2 van mei 2005 is het eigen risico van de SPP

voor 2005 bekend gesteld, te weten 500 euro voor een gezin en

250 euro voor een alleenstaande. Ter zake wordt het volgende
onder uw aandacht gebracht. Als rekeningen van zorgverleners
rechtstreeks n aa r d e zie ktekostenvezeke ri n g s m aatsch a p pij

(Zt<V-Mij) worden gestuurd, kan het voorkomen dat u aan het einde
van het jaar een rekening krijgt van uw ZKV-Mij om alsnog het

eigen risicobedrag te voldoen. Er zi)n evenwel Zl\\l-Maalschappijen
die dat direct bij ontvangst van de rekening van de zorgverlener bij

u in rekening brengen, doch er zijn ook ZKV-Maatschappijen die

het eigen risico als het ware "voorschieten". ln het laatste geval

dient u hiermede rekening te houden en in voorkomend geval het

eigen risicobedrag te reserveren.

tr@



Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK)

Voozitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Elst

Tel. 0481 37 41 16

E-mai I n.mol@wanadoo.nl
Secretaris: J.W van Rossum
Oude Eerbeekseweg '13

6971 BL Brummen
Te|.0575 56 13 49
E-mail j.w.v.rossum@hccnet. nl
Penningmeester: W. Venrueij

Hof van Cambridge 169
7007 GP Doetinchem
Tel. 0314 32 49 97
E-mai I wimverweij@wanadoo. n I

Commissaris: WJ,M,M. de Theije
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort
Tel. 026 31 18 577
E-mail w.detheije@planet. nl
Commissaris: R. Willemsen
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen
rel.024 34 46 963
E-mail wibo@veteranen. nl
Girorekening 3149250
t. n.v. Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOOMITTER: Dhr H.T Jongerius
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem
Tel.026 38 19 036

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voozitter: M.J.G. Halma
Secretaris Th.M. Deckers
Strijplaan 337,2285 GL Rijswijk
Tel. 070 39 44 585, 06 20 58 63 Bg

E-mail theodeckers@wanadoo. nl
Penningmeester: E.J. Goedheer
Commissaris: H. H.W.G. Peters

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voozitter: R.P Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mail robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J. M, Hussaarts
Paulus Potterlaan 46,5702 CW Helmond
fel.0492 54 05 16
E-mail a. hussaarts@chello. n I

Vice voozitter: G.C.M. Boogaarts
Gaasthuisstraat 29, 57 0B HH Helmond
E-mail fred.boogaarts@chello. n I

Penningmeester: Herman Vriesema
Patrijsstraal3l,5764 RS De Rips
Tel. 0493 59 98 44
E-mai I hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens
t.a,v Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel. 0493 59 B0 45
E-mail hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef.nl

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven

Voozitter: EJ.P Logister
St. lsidorusstraat 2A
5694 AL Son en Breugel
Tel, 0499 47 16 98
E-mail fer.logister@zonnet. nl
Secretaris: L.A Damen
Achtste Loop 28, 5626 DS Eindhoven
Tel. 040 26 23 122
E-mai I ludo.damenOl @freeler.nl
Penningmeester: H.M.G. van Soest
Duivenlandstraat B, 5628 KW Eindhoven
Tel. 040 24 15 584
E-mai I h.van.soest@hetnet.nl
Vice voozitter: J. van PA. Roolvink
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven
Tel. 040 24 27 383
Lid l2e Penningmeester: H. Bosch
Scherpenheuvellaan 8, 5628 TT Eindhoven
Tel. 040 24 25 419
Lid: D.H. Mulder: Dalem 6,5527 JG Hapert
Tel. 0497 33 02 09
E-mail dhmulder@freeler. nl
Lid: H.G, Sepers
Leemgravenwei 6, 5551 RA Valkenswaard
Tel. 040 20 41 376
E-mai I h.sepers@chello. nl

Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
P/a Vliegbasis Gilze Rijen

Postbus 49,5120 AA Rijen

website www.cgpagzrij. n I

Voozitter: W.H.J. Logt
Secretaris: W.J.A.L. van der Meere
Aalbersestraat 10,5121 VB Rijen

Tel. 0161 22 42 31.
E-ma i I secretaris@cg pagzrij. n I

Penningmeester: EH.A. Blósser
Leden: A. Witmont en A.T van der Heijden

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Voozitter: E. PW. Wiener
E-mai I epwwiener@hccnet.nl
Spanjaardslaan 1 12, 8917 AW Leeuwarden
Secretaris M. Cats
Brandenmeer 44, 891 8 GH, Leeuwarden
E-mail pa-lwd@planet.nl
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12,8915 JK Leeuwarden

E-mail fanthomas@hetnet.nl
Lid: P Siemeling
Westerparkstraat 3'1 , 8913 CB Leeuwarden
E-mai I phsiemeling@hotmail.com
Girorekening 9428701
t.n.v. CGPA Regio Leeuwarden

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voozitter G.J.W. Feh renbach
Anna Paulownalaan 25,7316 CS Apeldoorn
Tel. 055 57 90 936
E-mail touch-and-go@fehrenbach. n I

Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 1 59
7323 L.W. Apeldoorn
Tel. 055 36 63 217
E-mail joh.gkools@freeler.n I

Secretaris: E Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn
Tel. 055 53 33 033
E-mail f.ouwerkerk@planet. n I

Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32,7312 LP Apeldoorn
Tel. 055 35 59 094
Lid: J. v.d. Spoel
Couperusl aan 1 49, 3842 AD Hardenruijk
Tel. 034'1 41 74 35
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49,7316 NJ Apeldoorn
Tel. 055 5216 384
E-mail jlmulder@hetnet.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
p/a Postbus 203, 3910 AE Rhenen
Voozitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen B, 3911 TZ Rhenen
Tel. 03'17 61 47 46
Secretaris: J.J.A. Fontein
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen
Tel,0317 61 33 30
E-mai I s27 e1 1 @hetnet. nl
Penningmeester: Mevr E.E. Rijksen-Nas
Valleiweg 89, 3911 DB Rhenen
Tel. 0317 61 38 14

Aktiviteiten: J. van Arkel
Van Bentheimhof 58
Te|.0317 61 5623
E-mai I janvanarkel@veteranen. n I

Activiteiten: K.H Peenenman
De Reehorst 41, 3958 EK Amerongen
Tel. 0343 45 35 10

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voozitter: J,A, Koningstein
Wolfsmelk 1, 3738 TC Maartensdijk
E-mai I konigstein32@veteranen.nl
Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg
E-mai I huisman4602@hetnet. nl
Penningmeester: B. Petersen
Rigolettostraal 18, 381 6 TR Amersfoort
E-mai I timoreno@hetnet. nl

@tt



Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg 170
3962 AM Wijk bij Duurstede
E-ma i I j mverburg@freeler.n I

M.P van der Wijst
Rumpler 17 , 3769 JH Soesterberg
E-mai I m. p.de.wijst@freeler. n I

Ledenadministrateur: J.H. van der Togt
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg
E-ma i I jhvdtogt@wanadoo. nl
Postadres CGPA SSB
Postbus 160, 3769 ZK soesterberg
Tel. 0346 33 98 76, fax 0346 33 Bg 72

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voozitter: J.A. Roos, Wilgenkamp 40
7581 HC Losser
E-mai I jaroos@solcon. nl
Secretaris: B.G. Zwiers,
PA. van Deldenstraat 19
7523 HD Enschede
E-mail benzwiers@home. n I

Penningmeester: J.H. Leemkuil
Mauritsplein 106, 7553 NT Hengelo
E-mail janleemkuil@home.nl
Lid / commissaris B.G. Jansen
Herculesstraat 38, 7521 DJ Enschede
M.A. van Drunen, Umbrialaan 13
7577 KA Oldenzaal
E-mail mvandrunen@home.nl
Postadres CGPA Twenthe P/a Vliegbasis
Twenthe t.a.v Bestuur CGPA Regio Twenthe
Geb. Z1Bc, kamer K2.15
Postbus 5013 7500 GA Enschede

ORGANISATIE ELEMENT

CCPKLu

BEREIKBAARHEID

E-mail:

KLU IM:

Staf Bevelhebber
Chef - Kabinet
Bureau Postactieven

Opper Off b.d: Vacature
Beleid/Coórdinator Open Dagen: Joop Melisie
KLuPActief: Ko Norg
Adm: Sharita Khemai-Ramawad hdoebe

Telefonisch: 070 339 66 60 I 60 28

Fax: 070 339 68 28

Volkel
CGPA regio Volkel

Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel

Voozitter: WD den Ouden
E-mai I w.denouden@hetnet.nl
Secretaris: K. Mars
E-mai I marskees@hetnet.nl
correspondentieadres CG PA Vol kel
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
ERE VOOMITTER: Dhr Gijs Jonker

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter: C. Boshuizen
Lijsterbessïraal 11

4711 RJ St. Willebrord
E-mai I c.boshuizen@euronet.nl
Plv. voozitter: S. Heringa
Lambertijnenlaan 49
4617 EV Bergen op Zoom
Tel. 0164 23 8279
Secretaris: EE.C. Voet
Dennenlaan 8,4631 BH Hoogerheide
E-mai I fu-international@wxs. nl
Penningmeester: C. EW. Rietveld
de Hortensia 42,4631 DE Hoogerheide
E-mail cfwrietveld@planet.n I

ccpkl u@bdl.af. d net. m i ndef. nl

BDL

Militair Luchtvaart Museum
Kamp van Zeisl2 - 4
Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg
lnfolijn 0346 35 60 00
Fax 0346 35 60 20
E-mai I info@mlm.af.dnet.mindef.nl

Koninklijke Luchtmacht
Sectie Luchtmacht Historie
Alexa nderkazer ne G ebouw 204
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Correspondentieadres
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070 3'1 65 335
Fax 070 31 65 550
E-mai I 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) kan
het 2 maanden duren alvorens u de
kaart in uw bezit krijgt).

Vliegende Hollander
lndien 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 " Reg istratieform u I ier Postactieven
Koninklijke Luchtmacht". Nadat u dit heeft
ingevuld en geretourneerd zult u, indien u

in aanmerking komt, in de database wor-
den opgenomen. Na verloop van (helaas
externe oozaak) minimaal 2 maanden zal u
de Vliegende Hollander worden toege-
stuurd. Voor mutaties met betrekking tot
adres, dan wel opzegging dient u als volgt
te handelen neem contact op met het
bureau postactieven. Tip: GEBRUIK HIER-
VOOR UW ADRESSTROOK. Het is natuur-
lijk ook handig ivm KluPActief etc als u uw
nieuwe adres ook bij ons bekend stelt. Als
u van de KLu geen informatie meer wilt ont-
vangen bericht dit dan (BDL / KAB / Post-

actieven) waarna deze mutatie in de data-
base ingevoerd zal worden.

POSTADRES tevens
REDACTIE ADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

BDL Khemai

Hoofd kwartier Kon inklijke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven
Postbus 20703
2500 ES Den Haag

Hoofd kwartier Konin klijke Luchtmacht
Staf Bevelhebber / Kabinet / Postactieven
MPC 58 L

tt@
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