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Een 'strakke'formatie

26
Vliegbasis Twenthe historisch gezien

Colofon
KLuPActief verschijnt viermaal per jaar

en is in principe bedoeld voor alle postac-

tieven van de Koninklijke Luchtmacht, dat

wil zeggen militairen en burgers die de

actieve dienst middels FLO, UKW of pen-

sioen hebben verlaten. Verder de

achtergebleven partners die te kennen

hebben gegeven KluPActief te willen bli-

jven ontvangen. KluPActief geeft infor-

matie over de voortgang van het postac-

tievenbeleid van de Koninklijke Lucht-

macht en wetenswaardigheden voo[ over,

van en door postactieven zelf en is natu-

urlijk een forum voor de lokale besturen.

De leiding van de Koninklijke Luchtmacht

zal u als lezer op de hoogte houden van

nieuwe ontwikkelingen binnen de KLu.

Samenstelling & Redactie:
Ko Norg

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Met speciale dank aan:
Luitenant-generaal J.H. de Jong, Joop

Melisie, Ron Erhardt, Vic UtermÓhlen, Ton

van Andel Wilem den Ouden, Hans

Roos, Jan van Rossum, Jan van Soest,

Rob Schouten, Eric Janssen, Willem Logt,

Cees Boshuizen, Frans Ouwerkerk, Jaap

Kruit, Frederrk Klein, Rien Tiehatten, Jack

Uittenbogaard, Dick van Os, Dick Melker,

Jos Brunt Cock Hoogenraad, drs. J.M.R.

Heinrichs Jos Janissen, Jef Bernard en

vele anderen.

Verantwoording van de in dit nummer
opgenomen foto's :

Alle foto's zijn belangeloos ter beschikking

gesteld en ziln met toestemming van

betrokkenen geplaatst. Met speciale dank

aan de Fotosectie Vliegbasis Soesterberg

en aan de sectie Luchtmachtcommunicatie
voor het beschikbaar stellen van de foto's

op het omslag. Alsmede aan Ron Willemse

van de Vliegbasis Twenthe voor de foto's

van PHantasy in Blue.

De in dit blad opgenomen artikelen ziin

volledig voor rekening van de auteurs.

De artiketen weerspiegelen daarmee niet
per definitie de visie van de KLU-leíding.

De redactie behoudt zich het recht voor

íngezonden artikelen te weigeren, redi-
geren of in te korten. Aan de inhoud van

dit btad kunnen geen rechten worden
ontleend. Overname van artikelen is toe-

gestaan, mits de bron wordt vermeld.
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Geachte lezet,
ln een periode met vele veranderingen, is met de
BDL-afscheidsceremonie op de vliegbasis Soester-

berg op B september jl. de directe leiding van de
Koninklijke Luchtmacht overgegaan van de Bevelheb-

ber naar de Operationele Commandant, de Comman-
dant Luchtstrijdkrachten ( C-LSK ), Als voormalig
commandant Tactische Luchtmacht heb ik erg veel

zin in deze nieuwe functie als Commandant Lucht-

strijdkrachten ( C-LSK ). De Koninklijke Luchtmacht is

immers een prachtige organisatie! Het behartigen van

het luchtmachtbelang bij de Chef Defensiestaf en het

onderhouden van contacten met de andere operatio-

nele commando's zie ik als een van mijn hoofdtaken.

De nieuwe locatie en de nieuwe bevelsstructuur brengt
ons als staf Commando Luchtstrijdkrachten nog dich-
ter bij de onderdelen. Als staf hebben we de uitdaging
om bete[ maar vooral ook makkelijker te gaan werken,

Met ons gezicht naar de onderdelen gericht!

Het speerpunt voor het Commando Luchtstrijdkrach-
ten richt zich op het uitvoeren van missies en de zorg

voor onze gereedstelling. Als luchtmachtorganisatie
behouden we onze eigen vlag, ons blauwe pak en

o.ze eigen identiteit. Flexibel meedenken en meewer-

ken is in de komende periode van belang, we moeten

,,zeggen wat we doen, maar vooral doen wat we zeg-
gen". Laten wij vooral een betrouwbaar Commando
LSK zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de
veiligheid van onze samenleving.

Onze daadwerkelijke inzet is dan ook van een hogere
orde dan het uitvoeren van een trainingsprogramma.
De inzetbaarheid van onze eenheden dient altijd te
ziln gegarandeerd. Dat wil dus zeggen beschikken
over voldoende personeel, de vacatures zijn gevuld,
mensen zijn goed getraind en het personeel kan

beschikken over goed werkend materieel, Het is
belangrijk dat op deze wijze het moreel van het per-
soneel hoog blijft. Evenzeer is het van belang om vol-

Coende aandacht te hebben voor het werk dat het
personeel doet. De commandant als leider dient hier-

bil het personeel tijdig te belonen of waar nodig aan
te sporen. Daarnaast is goed vakmanschap van
wezenlijk belang. Een vakman werkt volgens bepaal-
de procedures omdat hij weet dat dit tot het beste
resultaat leidt. Afwijken van vooraf gemaakte afspra-
ken leidt veelal tot schade. Niet alleen personele- of
materiële schade, maar wellicht imagoschade voor
uzelf , de KLu of de hele Defensie-organisatie. Daar-
mee wordt een luchtmachtorganisatie, die op zovele
gebieden uitstekend werkt, zwaar gedupeerd.
Samenwerkend onder het motto van de KLu, "één
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team, een taak", kunnen we met deze prioriteiten in

ons achterhoofd de komende jaren met vertrouwen
tegemoet gaan.

Met de bijdrage van het actief dienende Klu-perso-
neel in gedachte, kom ik automatisch bij u als postac-
tieven. Het Luchtmachtgevoel houdt duidelijk niet op
bij het verlaten van de actieve dienst. We kunnen ons
gelukkig prijzen met een groot en enthousiast
bestand van postactieven.

Gebaseerd op erkenning, waardering en het gevoel er
nog bij te horen, bent u allen in de eerste plaats voor

de KLu echte ambassadeurs in onze maatschappij.
Daarnaast kunnen de Klu-postactieven met hun spe-
cifieke kennis en vakmanschap nog veel voor de KLu

betekenen. lk hoop dan ook op een uitbouw van uw
rol in ondersteuning van verschillende Klu-activiteiten
dan wel in een rol als promotor voor onze KLu. De
"Open Dagen Tent " met zijn huidige, tweeledige func-
tie is hiervan reeds een uitstekend voorbeeld.
Aldus gezamenlijk deelnemen en bijdragen aan KLu-

activiteiten onder het motto:

"All in one Family"

Met die constatering wil ik deze gelegenheid om mij

tot u te richten graag afronden. lk kijk er naar uit u
ook in 2006 weer te mogen ontmoeten bij een van de
activiteiten van onze Koninklijke Luchtmacht. Tot dan
wens ik u en de uwen,

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

De Commandant Luchtstrijd krachten,

J.H. de Jong
Luitenant-Generaal
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Redactioneel
Het jaar 2005 is bij het lezen van deze KluPActief-editie
alweer bijna voorbij. Het was voor ons als Postactieven
een prima jaar. Hierbil denkende aan onder meer de
vele geslaagde activrteiten van de 12 regionale con-
tactgroepen en het (wederom) grote succes van onze
postactieven tent op de 'Open Dagen Klu" 2005 op de
vliegbasis Gilze-Ri1en.

Velen hebben
het medio
juni weer
mogelijk
gemaakt
om "onze

tent" te
kunnen
presenteren,

KLu;PAgtiei

gebruiken. Maar het is wel precies zoals ik het tijdens
het (bijna) afgelopen jaar ervaren heb. Direct nadat ik
in januari van dit jaar de redactionele werkzaamheden
voor ons blad KLuPActief van Willem Aben had overge-
nomen rezen er bij mij ook enkele twijfels. lmmers, het
is wel de bedoeling dat het blad bestaande uit 40
pagina's elk kwartaal bij onze postactieven op de deur-
mat valt. Zou het lukken om het blad elke keer weer vol

te krijgen? Zou er genoeg respons in de vorm van aan-
geleverde kopij van de lezers komen? Zou het mogelijk
zijn om een redelijke variatie te houden in de samen-
stelling van de artrkelen zodat het blad aantrekkelijk is

en blijft om te lezen? Allemaal vragen die ik, nu na een
jaar de balans kan worden opgemaakt, positief kan

beantwoorden, althans zo ervaar ik het, lk ben dan ook
iedereen erg dankbaar en ben erg content met al uw

bijdragen in de vorm van kopij die u mij

dit jaar hebt toegestuurd. lnmiddels is er
de mogelijkheid gekomen om het blad in

full colour te laten drukken waardoor alle
aangeleverde foto's beter tot hun recht
komen.

lk spreek de hoop uit dat we ook in het
yaar dat voor ons ligt met z'n allen op
dezelfde voet verder kunnen gaan. lk weet
het, het is al eerder gezegd: KLuPActief is

van ons allen en voor ons allen. Het blad
kan daardoor een wezenlijke bijdrage leve-
ren om de onderlinge band van alle oud
Klu-ers te onderhouden en te versterken.
Ook is het een goede manier om de band

met "onze" Koninklijke Lucht-
macht te laten voortbestaan.
Laten we er dan ook in het
komende jaar weer voor gaan!
Mede namens de CCPKLu
wens ik u en uw naasten alvast
Fijne Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar!

Ko Norg
Redacteur KLuPActief
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Dit zorl,,el als het ontmoe-
tingspr-,r.: voor de KLu-
postactieven maar ook
als het onderkomen voor
een gastvril onthaal van
twee groepen langdurig
zieke en gehandicapte
kinderen uit de regio
Gilze-Ri1en.
Daarnaast is er een gestage voort-
gang in oe invulling van het opgezette
KLu- postactievenbeleid Zo zien we
deelname van delegaties van postac-
tieven bij herdenkingen en bevels-
overdrachten en een toename van het
gebruik van kennis en ervaring van
PAers. Ook kunnen we denken aan
het binnenkort ter beschikking komen
van de PA-pas voor begin 2006 en
aan "last but not least" de vier edities
per jaar van ons aller KluPActief.

Voor de redactie is het jaar omgevlo-
gen, om maar eens een cliché te
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W.M.M. van de Bersselaar, Vincent van Goghstraat 34, Rijen

f. van der Pas, België

I.F.C. Blommers, Platanenlaan tz, Grootebroek

E.f. Verlinden, Antillenstraat 13, Doetichem

A.J. Kruithof, Koningin |ulianaweg r5z, Leidschendam

T.Way, Kloosterstraat rH, Lage Mierde

N.H. Heiinen, Stekelbaars 8, Oss

T. Eskes, Kastanjelaan 4r, Stiens

T.W. Gruyter, Petronellavoutestra at 28, Rij swijk

P.l.l. Clermons, Kuipersdijk r4o-r8, Enschede

W.A.M. van der Meulen, Brabantstraat 36, Oss

|. Roemeling, Lindestraat 26, Oldenzaal

I.M.M. Sleyfer, Waalstraat zj3, Utrecht

|. van Rees, Wilhelminastraat zz7, Uden

A.P. Smits, De Tol 497, Leidschendam

f.f. van Kessel, Zwaanstraat 8a, Hank

Ch. de Groot, Rijpaard 15, Dronten

f.W. Mooii, Irenestraat r5o, Poeldijk

A.M.H.M. Martens, Ringbaan Noord 54, Uden

L. Miedema, Vogelplantsoen z3o, Dieren

A.|. Obelink, Ludgerstraat 18 E, Aalten

F.f. Castelein, Zwanenveld zo-TT, Nijmegen

A.F.G. Robben, Tatelaarweg z9a, Didam

H.F. Bontie, Meidoornhof 18, Leusden

H. Dieters, Dammenseweg ro, Koudum

M.M. |ansen, Lichtenberg 63, Eindhoven

I.G.M.Klóren, Lauwere 316, Uden

Dat zii rnogen rusten in wede



INGEZONDEN BRIEVEN

17 juni 2005 is mijn dag
Het rs aliveer 50 laar ge eden dat ik als

.1ong broeK1e n de PH . kazerne te Nij-

megen ctl Ce KLu <,,'.'a,^n. Va de oplei-

dingen \'\/ 1 e r \'\/2 er d verse cursus-
sen zc','.e o .'e. a s buiten de KLu en

geccac^: r::' :-3ere collega's uitge-
nrno -r --- -=^ --:-t: C de lUChtmaCht.vrvv ;

Doo' - _- l:Jeger opleidingen kon ik

we,<z?z^ -3l:i rerrichten die bijdroe-
nan in' ::- ^rrf^Cte Staat Van OnS Vlie-vv !-. -- vu

gend -a :'== :,'aarmee de gestelde

taken -3. :3. f oge veiligheidsgraad
konc:- ,',:'ren verricht. lk kan terug
ze' .. ::- c'achtige tijd en er nog

steeos :c' gced gevoel over hebben

on' o _ :: (L-..t werkzaam te zijn

ge'.'.e3s: \:t thuis van een fijne vakan-

le ??^ := \oord-Hollandse kust met

vee '::s:^ en wandelen door het duin-
gec s3 '.'c energie, moest het wel mijn

dag gaar i'rorden. Vrijdag 17 juni 2005,

de Oce. Dag van de KLu, mijn KLu

waa' ','r' ilsls de Post Aktievenvereni-

grng u ie'aard deel van uitmaakt. Een

za"^ ge Cag, blue sky, met het petje op
tege. 3e zon, een tas goede zin, dus

laat -ae'Komen die Open Dag. Eerst

de g'c-lexposities in de shelters met

het iecnnische vernuft van vandaag en

de toe<:"",st en tussendoor ook de

kraa.nc.es .ar diverse squadrons en

hande s 3rÊ. met luchtvaartartikelen.
Het grlo a er-aa gladjes, want ik was

vroeg ge<c're^ en alles was nog fris en

goed e^li'c!s ast. Lekker mijn eigen zin

doen en c _.e^ rangen waar mijn inte-

resses naar L tg rgen en zo kwam ik
vanze f op Ce,,',eg naar de sfalic show.

Ze stonden a s het'i.,are te wuiven van
"hier staan r,vr;, kom gauw kijken". Toen

gebeurde het, ik kon geen stap meer

maken, mi.1n rechter voet stond in de

brand en een hevige piln noopte mij stil

te blijven staan. Na zo'n minuut of 5
ging het wel weer een beet.le en ben

toen naar de medische hulppost van de

KLu gestrompeld en heb daar hulp

gezocht. Het verpleegkundige perso-

neel ving mil direct op, werd in een stoel
gezet, een glas water werd mij aange-
reikt en vroegen waïze voor mij konden

betekenen. Nadat ik hun had uitgelegd

dat ik niet meer kon lopen vanwege de

pijn in mijn voet waren de schoenen en

kousen snel uit en begonnen ze vragen

te stellen over suiket etalagebenen,

conditie en noem maar op. lk was net

terug van een vakantie met fietstochten

van 50 km en wandelingen van 15 km

door de duinen en over het strand dus

mijn conditie moest wel perfect zijn. Een

arts werd erbij gehaald die een blauwe

teen en koude voorvoet constateerde,

na nog wat controles aan de benen en

de voeten en weer die vragen over sui-

ker, etalagebenen en conditie. Ze ging

even weg, om te telefoneren naar ik

later begreep en toen ze na een kwar-

tiertje terug kwam had ze het geregeld,

pijnstillers en bloedverdunners en een

afspraak met de chirurg in het zieken-

huis en de goede raad naar huis te

gaan en te rusten met mijn been. Maan-

dag naar de chirurg en dinsdag een CT

scan en de uitslag was schrikken. De

slagader van mijn bovenbeen, normaal

een diameter van 7 mm, had een uitstul-

ping van 5,4 cm. Zo'n uitstulping kan je

vergelijken met een fietsband die te

hard is opgepompt, daar komt ook een

bult op en is een zwakke plek, zeer dun

van wand, Het bloed wat door de ader

stroomt, gaat in de uitstulping wervelen

en de cholesterol plack kan losraken en

in kleinere bloedvaten komen en die

afsluiten. Hevrge pijnen ziln daarvan het

gevolg. zuurstofrijk bloed bereikt die

delen van de voet niet meer en worden

blauw en daarna mogelijk zelfs zwarl

waarna afsterving van voetdelen volgt.

Gelukkig was het bij mij niet zo heftig,

de medicijnen waren op tijd verstrekt en

hun werk al aan het verrichten.

lnmiddels is het euvel operatief verhol-

pen en ben ik aan het revalideren. Vol-

gens de medici in het ziekenhuis heb ik

veel geluk gehad, bij een scheuring van

de zwelling kan je het wel vergeten en

kom je 'achter de beukenhaag'. Door de
juiste inschatting van feiten door het

vakbekwame medisch team is het goed

afgelopen. Hun vakbekwaamheid is mijn

redding geweest en ben ze daar erg

dankbaar voor. lk heb dan ook geluk

gehad dat ik die dag te gast was bij een

organisatie die streeft naar perfectie en

daar dan ook in de kleinste details uit-

voering aan geeft. lk ben trots dat ik
heb mogen dienen bij een organisatie
die ernaar streeft vakbekwaam perso-

neel op te leiden c.q. aan te trekken en

die tot één team van eén luchtmacht te

smeden en te laten functioneren als

Koninklijke Luchtmacht. Hopelijk kan ik

de volgende Open Dag van de KLu op

Leeuwarden weer meemaken, maar

Gilze-Rijen 17 juni 2005 was en blijft
mijn dag, mede door de KLu.

Jef Bernard

ln KLuPActief van auguslus j.l. werd in

het artikel "Hoe het luchtmachtmuseum

er kwam" een verklaring gegeven hoe

de F-B6K aan de bijnaam'Kaasjager' is

gekomen. Als reactie daarop ontvingen

we een schrijven van de heer Jos Brunt,

kolonel b.d. en voormalig F}6K-vlieger.
Wij citeren:
"ln KLuPActief 4e jaargang nr: 3 (aug.

2005) wordt in het artikel "Hoe het lucht-

machtmuseum er kwam" onder meer

gewag gemaakt van een hardnekkige

fabel rondom de introductie van de
FB6K. De bijnaam 'kaasjager' is niet ont-

staan op basis van H.C. Kaasjager te

Amsterdam. Aan de 'harde' kern waar-

mee het eerste squadron F86K's in
1956 werd opgezet (waaronder Ad

Brogtrop, Charly Martens, Matje Jansen,

Mart Visse[ Ben Ruys, Lou v.d. Akker,

Willem Janssen, Jack de Vries, Jan

Geurts, Jos Brunt e.a.) waren ook twee

Ameri kaanse FB6D-vl iegers toegevoegd
om ons snel solo te krijgen. Zij vlogen
'thuis' op de 'DOG' (USAF alfabetische
aanduiding voor de D is DOG). Wij wer-

den'losgemaakt' op de'K' (alfabetische

aanduiding K is KILO). ln de voornoem-

de kern van vliegers werd geopperd,

uitgaande van de meervoudsvorm van

K=K's (kaas), ons vliegtuig 'Kaasjager'

te noemen. Voor de Amerikanen werd

het 'Cheesehunter' (als grap). Kortom,

de naam 'Kaasjager' is voortgekomen

uit de harde kern van het 700 Sqn.

lk hoop hiermee bij te dragen aan het

definitief uit de wereld helpen van een

hardnekki g m isverstand".

Met groet,

Jos Brunt"



Als je met een groep ex-geleide
wapen mensen om de tafel zit, komt
het gesprek na enige tijd alt|d op
het onderwerp: wat zou er nog van
de Nke-s ites over zijn? Nu de
meeste van mijn collega's nef zoals
ik de rijen van de FLO-ers zijn
komen versterken, is vorig jaar na
een uitgebreide voorbereidende dis-
cussie via internet het besluit geval-
len om dan zelf maar eens te gaan
kijken. We wilden uitzoeken wat er
na 30 jaar van de B vroegere Nike-
sifes nog in het terrein was te vin-
den. Het resultaat vrel niet tegen. We

hebben met een kleine groep
enthousiastelingen eind 2004 en
voorjaar 2005 een tweetal 2-daagse
bezoeken aan de vroegere Neder-
landse NIKE stellingen gebracht. De
groep bestond uit een aantal ama-
teur-historici op het gebied van mili-
taire infrastructuur, begeleid door
een 3-tal'ervaringsdeskundigen', de
ex-Klu-ers Hans van der Maesen,
Vic Utermohlen en Ron Erhardt die
alledrie ruim 30 jaar geleden b| de
twee N I KE-g roepen we rkzaam
waren. Het zijn een paar hele mooie
nostalgische dagen geworden,
waarb| de sterke verhalen vooral 's
avonds bij het bier uitgebreid over
de tafel vlogen.
Het onderstaande overzicht geeft
(niet in chronologische volgorde)
een idee van de toestand van de
d iverse voormal ige lVke-sites zoals
w| die begin 2005 hebben aange-
troffen. De meeste locaties zijn in
particuliere handen en daarom niet
of slechts met toestemming van de
eigenaar te betreden.

1 GGW
118 Squadron en GOC te Vórden -

lntergrated Fire Gontrol (lFC) en
Launching Area (LA)

staat. Sommige gebouwen zien er
uit alsoÍ er sorns (illegale) feesten
worden gehouden, Het geheel
bevindt zich nu aan de rand van
een militair oefenterrein.

Ondanks de aanhoudende sneeuw
en harde koude wind verplaatste
het gezelschap zich te voet naar
de LA, om die aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Het
oorspronkelijk Duitse vluchtge-
bouw, waarin de staf van 1 1B Sq
hun kantoren had, is geheel
gesloopt, alleen de sokkel van de
vlaggenmast gaf aan waar het
gebouw gestaan moet hebben.

De LA was nog goed te herken-
nen, de hangars van de 3 lanceer-
secties staan er nog, met de bijbe-
horende betonnen launcherplat-
forms en het Amerikaanse wacht-
gebouwtje, dat de toegang naar
de A- en B-secties beheerste. Alle
omheiningen waren verdwenen.
Zelfs de voormalige bunker die
door het personeel van 1 1B Sq in
eigen beheer tot de feestzaal 'De
Peerdestal' was omgebouwd, was
nog aanwezig, zij het in vervallen
staat. Op sommige plaatsen was
goed te zien, dat de oorspronkelijk

Het lnterconnecting Building op de IFC van 118 Sq Vórden

Op de IFC van deze tegen het
eind van 1961 gebouwde site
waren zowel de vuurleiding van
'l 1B sq ondergebracht alsmede
het Groeps Operatie Centrum
(GOC) van 1 GGW Vórden was in

de 2e wereldoorlog een Duits
vliegveld. Vroeger was deze site al

van veraf te herkennen aan de
grote witte bol van de HIPAR-radar
op een 5 meter hoge metalen stel-
lage. Van deze radar rest alleen
nog het fundament. De overige
gebouwen staan er nog allemaal,
maar ziln in een zeer vervallen



aanwezige bomkraters op het
vliegveld met beton waren gedicht.
Een paar deelnemers aan de tocht
raakten door de aanwezigheid van
zoveel mooi Duits beton zo onder
de indruk, dat zij slechts met moei-
te bewogen konden worden om
weer naar de auto's terug te keren
voor het vervolg van de rit naar
Munster-Handorf.

119 Squadron - IFC en Groepsle-
geringskamp te Handorf
Na een kort oponthoud en een con-
sumententest van Duitse Bratwurst
te Handorf werd de tocht naar de
site van 119 Sq vervolgd. Het 119
Sq was het eerste Nederlandse
Nike squadron dat in oktober 1961

operationeel inzetbaar werd. Het
gebied was vroeger een Duits vlieg-
veld maar maakt nu deel uit van een
militair oefenterrein. Behalve het
betonnen platform van de IFC is er
niets meer te zien. Wel lagen her en
der hopen puin verspreid, met hier
en daar wat betonnen restanten.
Hierna volgde een kort bezoek aan
het voormalige GLK van 1 GGW dat
in 1960 van de Engelsen werd over-
genomen Het kamp is nu in gebruik
bij het Technisches Hilfswerk en ziet
er nog vrijwel origineel uit, hoewel
een aantal gebouwen is afgebroken.

120 Squadron Borgholzhausen
IFC en LA
De weg naar de IFC liep met een
paar mooie haarspeldbochten de
berg op. De berg was toepasselijk
"Hollands Kopf" genaamd. De
vroegere siteweg was aardig ver-
breed; toen ik boven was geko-
men bleek dat er op de IFC drie
grote windmolens stonden. Waar-
schijnlijk dat de weg voor de aan-
voer van het zware materiaal was
verbeterd. Van de IFC is alleen het
hek en het wegenpatroon nog
over, met een paar generatorge-
bouwen - verder wijst niets meer
op het gebruik als voormalige Nike
site. Aan de oostkant van het
inmiddels stevig uitgebreide
plaatsje Borgholzhausen was de
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IFC met betonnen brug 121 Sq Bad Essen
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korte siteweg naar de Launching
Area niet moeilijk te vinden. De LA
wordt onder meer gebruikt door
een firma die landbouwmachines
verhuurt, en volgens de borden
ziln bezoekers niet welkom, ik heb
dan ook geen poging ondernomen
om de LA illegaal te betreden. Wel

ben ik e[ voor zover mogelijk,
omheen gelopen om toch nog wat
te kunnen zien. Bij mijn wandeling
langs het hek van de Launching
Area vond ik de resten van één
van de houten LB-wachttorens
behorend bij de 'binnenring'van
de A en B lanceersecties terug.
Zoals de meeste andere Nike-sites
is ook de LA te Borgholzhausen in

de loop der jaren behoorlijk
begroeid. De voormalige Neder-
landse kazerne in Borgholzhausen
kon ik nergens meer ontdekken -
de tijd ontbrak helaas om een
systematische zoektocht naar de
Nederlandse Siedlung op te zet-
ten. Borgholzhausen is van 1963
tot de opheffing van 120 Sq in
1983 in gebruik geweest.

121 Squadron Bad Essen - IFC
en LA
Het bijzondere van deze rond 1965
gebouwde site is de aanwezigheid
van een grote betonnen brug met

oprit. Deze brug was noodzakelijk
om de radars van het N|KE-systeem
hoog genoeg op te stellen, om over
de bomen van de beboste heuvel-
top heen te kunnen 'kijken'. Door
alle deelnemers werd deze als de
meest spectaculaire NIKE-site erva-
ren. Verbazend was ook de boom-
groei op de site, die ik mij 30 jaar
geleden als geheel kaal herinnerde.
Vrijwel alle gebouwen en de brug
waren nog in de originele staat,
alleen de vroegere crewroom onder
het viaduct is nu uitgebreid tot een
veel groter gebouw van 2 verdiepin-
gen. Het squadron is op 31 decem-
ber 1974 gedeactiveerd, De site
wordt nu gebruikt als een soort van
jeugdherberg, en is in handen van
een particuliere eigenaan

De LA in Brockhausen is tot muni-
tiedepot omgebouwd en niet meer
te herkennen. Bij een kort bezoek
aan Bohmte werd na enig zoeken
de Nederlandse Siedlung nog
helemaal intact aangetroffen, maar
de kazerne is gedeeltelijk afgebro-
ken. Alleen de eelzaal en de MT-
garage zijn nog te herkennen. De
legeri n g gebouwen zijn groten-
deels vervangen door woningen
en het wachtgebouw is veranderd
in een luxe bungalowl



Hangar Lanceersectie 220 Sq Schóppingen

2 GGW
220 Squadron te Schóppingen - LA
De Launching Area in Schóppingen
werd in snel afnemend winters
daglicht bezocht. Ook op de
Schóppinger Berg stonden ook
weer een aantal windmolens op de
voormalige LA. De hangars staan
ook hier nog overeind. Opvallend is
dat de site veel compacter is dan
die op Vórden, de lanceersecties
lagen hier gewoon op een rij. Dat
heeft waarschijnlijk iets te maken
met de beschikbare hoeveelheid
land. De LA wordt gebruikt voor
opslag van hooi en landbouwwerk-
tuigen en maakte een vervallen
indruk. De IFC en het GOC lagen
een kilometer verder op dezelfde
berg, maar waren wegens instor-
tingsgevaar geheel afgesloten en
niet te betreden.

221 Sq te Erle - IFC en LA
Een bliksembezoek aan Erle wees
uit dat de IFC nog aanwezig is, en
wordt gebruikt als trainingschool
voor honden. De LA is een paarden-
fokkerij oÍ iets dergelijks en ziet er
nog redelijk goed onderhouden uit.
Beide locaties zijn niet toegankelijk.

222 Sq te Nordhorn IFC en LA
Hel222 Sq is zijn bestaan oor-
spronkelijk begonnen op de Vlieg-
basis Twenthe, en pas na een aan-
tal jaren op de locatie in Nordhorn
terechtgekomen. Het was het laat-
ste Nederlandse Nike squadron,
dat een eigen site betrok. Het
bezoek aan de IFC was kort maar
hevig - het wordt als oefenterrein
door het Technisches Hilfswerk
gebruikt. De gebouwen zijn bijna
allemaal gesloopt, slechts de puin-
hopen resten er nog. Alleen aan de
'heuvel met oprit' is te zien dat het
om de voormalige IFC gaat. De LA
daarentegen werd door een ver-
keersschool gebruikt, en is daarom
grotendeels geasfalteerd. Alle
gebouwen zijn er nog en zijn in

goede staat.

223 Sq Rheine lFC, LA en
legeringskamp
Tot onze grote verbazing was de
IFC op Rheine geheel verdwenen
en volledig onzichtbaar. Slechts
een verdacht uitziende boeren-
schuur bleek nog een aandenken
aan de IFC te zijn, al het andere is

letterlijk met de grond gelijk
gemaakt en onder het weiland ver-
dwenen. De LA was wel compleet
aanwezig en wordt gebruikt als
opslag voor een historische stoom-
trein vereniging. Toen wij er aan-
kwamen stond de poort open en
waren er mensen aan het werk,
zodal we even op de site zelf kon-
den kijken. De gebouwen zijn alle-
maal nog aanwezig, maar in ver-
schillende stadia van verval.
De hangars worden als opslag
gebruikt, en zijn nog in een rede-
lijke toestand. Het legeringskamp
in Rheine werd inmiddels verbouwd
tot een soort van jeugdgevangenis,
en is achter hoge hekken verdwenen.

Ten slotte
Terugkijkend kunnen we zeggen
dat bijna alle sites nog relatief een-
voudig terug te vinden waren. De

toestand van de sites verschilde
enorm, afhankelijk van het gebruik
dat er nog van wordt gemaakt. Op
een enkele uitzondering na zullen
de sites langzamerhand onherken-
baar in het landschap verdwijnen.
En dat is jammer. Voor de ex-Klu-
ers was het desondanks een ver-
rassende ontdekki ngstocht door
het eigen verleden, waarbij heel
wat mooie herinneringen weer
boven kwamen. Alleen daarom was
het de moeite waard deze tochten
eens een keer te maken. Je kunt je
overigens afvragen of al deze
monumenten uit de Koude Oorlog-
periode zomaar geruisloos moeten
verdwijnen of dat er een mogelijk-
heid geschapen zou kunnen wor-
den om op een of meerdere loca-
ties een blijvende herinnering aan
de drie decennia van Nederlandse
Luchtmachtaanwezigheid in Duits-
land aan te brengen.

Fi-
Ë&rriË':Í.



MUSEUMNIEUWS
Workshops
Zoekt u een leuke en tevens leerzame bestemming om eens

met uw kleinkinderen heen te gaan? Dan bent u van harte

welkom in het Militaire Luchtvaart Museum. Ook in decem-

ber organiseert het Militaire Luchtvaart Museum een aantal

verrassende workshops voor kinderen van 9 tot en met 12

jaar. De workshops zijn ook in november al gehouden en zijn

wegens succes verlengd tot het einde van het jaar. Tijdens
de workshops ontdekken kinderen van alles over de tech-

niek van het vliegen en over vliegtuigmotoren. De eerste

workshop geeft antwoord op de vragen hoe een vliegtuig in
de lucht blijft en bestuurd wordt. De tweede workshop geeft

inzicht in een belangrijke vliegtuigmotor: de straalmotor.

De workshop

begint met een

uitleg over vlie-

gen of de

straalmotor.

De uitleg wordt

verduidelijkt

aan de hand

van een aantal

experimenten.
Vervolgens wordt er, onder begeleiding van een museumme-

de','rerker, een werkstuk gemaakt dat past bij het onderwerp

van de vrorkshop, Aan de hand van het zelfgemaakte werk-

stuk vrorden er verschillende testen uitgevoerd om te zien hoe

het',';e'kstuk het doet. Het laatste deel van de workshop wordt
gebru kt om ervaringen van de test uit te wisselen en vragen

te stellen De workshops vinden plaats in het Flying Center
van lel l/i taire Luchtvaart Museum.

Wanneer

De Cagen waarop de workshops gegeven worden zijn: woens-

dag 7 , 14 en 21 december alsmede op zondag 1 1 december

De workshops beginnen om 13.30 uur en duren tot 15.30 uur.

Pelu',,orkshop is er plaats voor 12 kinderen. Bij minder dan

6 aanme C 'gen gaat de workshop niet door.

Kosten
De kosten \/cor deelname zijn vier euro per kind. lnbegrepen

zijn de ma:erra en die nodig zijn om het werkstuk te maken,

een informatieboekle over het onderwerp van de workshop

met daarb I de beschrijving van het werkstuk en iets te drin-

ken. Het werkstuk dat tildens de workshop wordt gemaakt,

mag samen met het informatieboekje mee naar huis genomen

worden.
Aanmelden
Als u denkt dat uw kleinkind graag zou willen weten hoe het

kan dat een groot en zwaar vliegtuig zomaar de lucht in kan?

Of hoeveel kracht er nodig is om een vliegtuig vooruit te laten

gaan? Dan is hij, samen met u, van harte welkom bij de work-

shops van het Militaire Luchtvaart Museum. Aanmelden voor

een workshop kan via de website www.militaireluchtvaart-
museum.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Jubileumviering
Al weer enige tijd geleden, om precies te zijn op 2 september

1.1. (zie hier het nadeel dat KLuPActief maar een keer per drie

maanden uitkomt) vierde de Stichting Vrienden van het Militai-

re Luchtvaart Museum (MLN/) te Soesterberg aldaar haar 25-
jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan stelde de voorzitter

van de Stichting, Generaal-majoor EP Schulte, enkele attribu-

ten uit de nalatenschap van wijlen Z.K.l. Prins Bernhard ter

beschikking aan het Militaire Luchtvaart Museum. Prins Bern-

hard was sinds 1982 donateur van de Stichting Vrienden

waarvan hij in 1987 het Beschermheerschap op zich nam.

De Stichting mocht een schilderij en een beeldje uit de

Koninklijke Verzamelingen in Den Haag in bruikleen ontvan-

gen. Het gaaï daarbij om een schilderij van Victor J. Trip, een

in Nederland zeer bekende luchtvaartschilder. Prins Bernhard

is daarop afgebeeld als jachtvlieger bij de Koninklijke Lucht-

macht. Het schilderij heeft altijd op Paleis Soestdijk gehangen.

Ook werd een beeldje uit de nalatenschap van de Prins voor-

stellende een marinevlieger in bruikleen aangeboden. Prins

Bernhard kreeg het beeldje in de jaren '70 aangeboden als

een eerbetoon vanuit de kring van oud 32O-vliegers. De Prins,

die tijdens de oorlog in
Engeland nauw betrok-

ken is geweest bij het

320 squadron, heeft het

squadron ook later bij de

M ari ne Luchtvaartd ienst

altijd een warm hart toe-

gedragen.

100.000e bezoeker
Dat het Militaire Lucht-

vaart Museum zich mag

verheugen in een elk
jaar groeiend aantal

bezoekers moge blijken

uit het feit dat reed op

31 augustus j.l. de 100.000ste bezoeker in het jaar 2005 zich

aanmeldde. De Directie van het Militaire Luchtvaart Museum

is erg verheugd dat de 100.000e bezoeker al zo vroeg in het
jaar kon worden verwelkomd. Vorig jaar verwelkomde het

museum de 100.000e bezoeker namelijk eerst in oktober.

Direct na binnenkomst werd de bezoeker. de dertienjarige

Johan Klim uit Almere, feestelijk verwelkomd door lreen Mast,

Hoofd Afdeling Publiek van het museum. Na het uitreiken van

een waardecheque voor de Museumshop, beschikbaar
gesteld door de Stichting Vrienden van het N/LM, mocht Johan

Klim plaatsnemen in de cockpit van de F-16 simulator, die

speciaal voor deze gelegenheid was opengesteld.



Alphen aan den Rijn 12 januari 2005

Waarde Commandant, beste Rob,

Zo'n 2 a 3 keer per jaar genieten wij als leden van de Contactcommissie Post Actieven, beter bekend als PSV (Peni-
oren Soos Volkel) van uw gastvrijheid en bezoeken de korporaalsmess voor een gezellig samenzijn, Het is er altijd
prettig toeven. Het lijkt een beetje op een all ranks lady social. Alleen de gespreksonderwerpen verlopen wat
anders dan vroeger ln de personele sector spraken we toen vooral over huwelijken, geboortes en bevorderingen.
Nu gaat het voornamelijk over collega's die in de afgelopen tijd zijn 'uitgeÍaseerd' of daar zo ongeveer aan toe zijn.
l\4aar daarna wordt het echt gezellig. Elkaar over een schuimkraag aankijkend bespreken we hoe goed wij het toen-
tertijd deden en vragen ons af of de hedendaagse luchtmachte[ gekleed in een van de groene medemens gepík-
te, FoD-vijandige bloemetjesjurk dat niveau nog wel weet te benaderen. Tijdens een recente bijeenkomst raakten
enkele oud-collega's uit de logistleke sfeer in gesprek over de poortwachtei het op een sokkel geplaatste vliegtuig,
dat de toegang tot de basis opsiert. Een toestel van een vorige generatie, dat aangeeft dat de medewerker en de
bezoeker niet zomaar een militair object betreedt, maar een vliegbasis. DE vliegbasis. Een basis waar hooggeplaat-
ste officieren en met nog hogere vooruitzichten met respect over praten want het is de basis met de meeste bana-
nenschillen. Eerst Volkel zien en dan stijgen is een in die kringen veel gehoorde uitdrukking. l\i1aar dat terzijde. Over
die poortwachter en met name over zijn conditie maakten de samenscholende logistiekemerds zich zorgen. Temee[
omdat de poortwachler niet zomaar een vliegtuig uit vele is. Het is de, D-8279, een F-104G met een opvallend ver-
leden. Ter illustratie van de ernst van de situatie en in een wanhopige poging enig draagvlak te creëren voor een
verzoek, volgen hier enkele dramatische passages uit het bewogen leven van de D-8279, Het is 2 maart 1978 rond
het middaguur, als de D-8279, met aan het 'stuua vlieger Loek lvluldei de shelter van het 311 complex verlaat, uit-

gewuifd door crewchief Sgt '1 Luuk Schwencke. De start verloopt zonder proble-
men en nadat het landingsgestel zich netjes in de daartoe bestemde wielbakken
heeft genesteld, zet Loek koers, richting Duitsland, maar niet alvorens de kakken
de wieldeuren zorgvuldig achter zich gesloten hadden. Wie kon bevroeden dat
dit de laatste vlucht van de D-8279 kon zijn? Laagvliegend in de buurt van
Hameln (Jawohl, van die rattenvanger) ging er iets mis. Of Loek zich verkeek op
de hoogte, of dat de Duitse dennenbomen zich niet aan hun groeilimiet hadden
gehouden, we weten het niet. Feit is dat op een gegeven moment het vliegtuig in

aanraking kwam met de boomtoppen en zo in luttele seconden werd getransfor-
meerd van luchtgevaar tot hakselaar. Naar aanleiding van dit incident verscheen
in de Peeljager van maarl 1978 de volgende afbeelding.

Hoewel het vliegtuig bestuurbaar bleef had Loek toch nogal wat problemen. Hij besloot om het in vliegerkringen
bekende nestgevoel te onderdrukken en een voozorgslanding te maken op de dichtstbilzijnde vliegbasis, in dat
geval de RAF-basis Gutersloh. Omdat de bij het dennenscheren opgelopen schade volgens Alpha aanzienlijk was,
kreeg Loek het advies om te anticiperen op eventueel verminderde bestuurbaarheid door de landingssnelheid iets
ruimer te nemen. Dat deed hij. Nou is 'iets'een rekbaar begrip zoals blijkt uit Loeks interpretatie. N4et 200 knopen
op de klok landde hij op de navy-maniel d.w.z. met de hook down, met de vooropgezette bedoeling een barrier
engagement Ie maken. Helaas mistte hij de kabel. Nu hebben Engelse vliegbases meestal twee vliegtuig-opvangin-
richtingen, een kabel-barrier en een net-barrien De laatste is in feite alleen geschikt voor vliegtuigen zonder vang-
haak. Deze was in het onderhavige geval dus niet actieí d.wz. in neergeklapte toestand. Dankzij de fysieke
gedaanteverandering die boomtoppen en snelle landing aan de D-8279 hadden aangebracht werd de netbarrier in
liggende toestand toch geactiveerd en ging dan ook prompt aan barrels. De brokstukken vlogen de meevliegende
alpha om de snorharen. Nu stonden de onderdanen van de honderdvier niet bepaald bekend als robuust, Er waren



gevallen bekend van v iegtuigen die spontaan door hun kakken zakten. (Van die dragstruÍ problemen hebben wij,

log istiekelingen, nog wel eens een nachtmerrie, hoewel het met de jaren wel wat minder wordt.) Dat soort deklan-
dingsgedoe was dan ook voor een ordentelijk landing gear (RAF: undeícarriage) teveel van het goede waardoor de
uiteinde ijke schade ver boven de no-c aimkorting uitviel.

Nadat de lokale situatie was onderzocht en gefotografeerd werd de D-8279
teruggebracht naar Volkel. Over de weg, dat wel, maar die opmerking is waar-
schijnlijk overbodig. ln hangaar 5 werd het vliegtuig weer keurig opgeknapt en zo

op het oog was het weer helemaal de oude. Desondanks was de verborgen
structurele schade zodanig dat het vliegtuig niet meer in aanmerking kwam voor

een BVL (Bewijs van Luchtwaardigheid) en was derhalve genoodzaakt de rest
van ziln bestaan ground bounded door te brengen. Toch viel er voor een tuig
(zondervlieg) nog nuttig werk te doen, Hij werd ingezet als trainingsobject voor

loadingcrews. Dat was een uiterst nuttige en collegiale taak, want vanaf dat
moment was het niet meer nodig om vliegtuigen voor dat doel aan de actieve
vlootte onttrekken. Het onderhoud en beheervan het bijzondere tuig (dat uit

oven^.,eq ngen van piëteit nog steeds vliegtuig werd genoemd) werd, zoals in die tijd gebruikelijk, geregeld in een

OMO rOnderdeel Materieel Order), En zo hoort het. Omdat de OMO maarop een

locatre ',zan toepassing was, (hangaar '1) is overwogen om er een speciale Han-
gau Ol\4O van te maken. Afgekort.....jawel!

ln '198-1 werd de Starfighter uitgefaseerd.Op 14feóruari van dat jaar vertrokken

de laatste 104's van Volkel naar Turkije. De D-827 9 bleef achter. Bombloaders
hadCen de Turken niet nodig. Kennelijk haddenzezelf al enkele van onze 104's
op soortgelijke wijze voor dat doel aangepast.
U te nCelljk s de D-8279 in gebruik genomen als poortwachter Een trotse en eervolle taak, want het is het visite-
kaartle van de vliegbasis, We hebben het gezien toen hij daar pas stond. Een lust voor het oog. Dat Ívlachtig
Mlachren, in een licht hellende klimvlucht. [/]et op de achtergrond d e Íraaie vliegbasis. Mooie, veelal n euwe infra-

structuur; harmonisch ingebed in een fraaie en goed onderhouden begroeiing.
Een lust voor het oog, Tenminste, dat was het. Want we constateren thans, dat de
conditie van de poortwachter geleidelijk aan behoorlijk is verslechterd. Wij kun-
nen ons voorstellen dat 1e dat niet zo ziet als je er iedere dag langs komt.

Wij ouderen maken bewust van die menselijke karaktertrek gebruik door iedere
dag in de spiegel te kilken om tevreden te constateren dat we er nog net zo uit-

zien als gisteren. Vorm van cosmetische zelfbevrediging. Maar dat wordt een stuk
pijnlijker als je zes maanden overslaat.Zo gaaï dat ook met onze perceptie van

de poortwachter . Omdat we het vliegtuig maar een paar keer per laar zien is de
aftakeling des te opvallender. Het ziet er niet uit.

Dat brengr ons tot een beleefd maar krachtig verzoek. Baas, doe er iets aan. l\,4et zo'n perfecte, og stieke organisa-
t e achter le. moet het toch een fluitje van een cent zijn om het visitekaartje van de vliegbasis op periodieke basis
een goede beurt te geven. l\4oet kunnen, toch? Op de TV zien we regeimatig spotjes van een schoonmaakmiddel

waar je een muntstuk maar een paar seconde in hoeft te dopen om het er weer
als nieuw uit te halen. Koop eens zo'n flesje en gebruik het. Desnoods concipië-
ren wij de OMO wel. Het is dan tenminste niet meer
nodig dat we, bij onze schaarse basisbezoeken,
kreunend de andere kant op moeten kijken, denken
- in analfabetische doch hiërarchieke volgorde - ;

Vic Utermóhlen
Joop Melisie
Ton van Andel



Wat gebeurde er vervolgens? (door Willem den Ouden)

Welnu, de reactie op de brief was
uiterst positief. Waar de briefschrij-
vers er al rekening mee hielden een
groep postactieve vrijwilligers te moe-
ten gaan vezamelen om de klus
(mede) te klaren, gaf de Comman-
dant Vliegbasis Volkel onmiddellijk
opdracht de poortwachter van zijn
sokkel te lichten, schoon te maken en

opnieuw in de verl te zetten. Op 6
juni 2005 was het dan zo ven Het eer-
ste onderdeel van de klus was al

meteen een lastig karwei. Aangezien
het vliegtuig zodra het op de sokkel
werd geplaatst geen wielen meer
had moest het op een zogenaamde
low-loader worden gelegd. De ver-
plaatsing van de Volkelse toegangs-
poort enige jaren geleden werkte
daarbij als complicerende factor:
eerst moest het machien door een
enorme mobiele kraan over het hek
van de vliegbasis worden getild en
vlak op de low-loader geplaatst,
daarna moest het over de toegangs-
poort worden gehesen aangezien er
bij het ontwerpen van die toegang
geen rekening was gehouden met
het binnenrijden van een F-104 met
tiptanks. Gelukkig is het allemaal
goed gegaan alzag het er af en toe
wel griezelig uit; het ophijsen van een
schuin staand vliegtuig is een truc op
zich. Wat dat betreft: alle hulde voor

het Klu-bergingsteam. Eén-
maal binnen is de D-8279 naar
de wasplaats gebracht voor
een intensieve wasbeurt en een
anticorrosiebehandel ing. Daar-
na waren de schilders aan de
beurt. Ondertussen maakten de
mannen van de traditiekamer van de
gelegenheid gebruik om een paar
onderdelen "die je van buiten toch
niet ziet" te verwijderen en een aantal
zaken die je van buiten juist wel ziet
weer in originele staat te brengen,
waaronder allerlei teksten en symbo-
len waar de buitenkant van zo'n vlieg-
tuig mee bezaaid is. Gedurende die
tijd werd de sokkel, volgens een al

enige tijd bestaand plan, verplaatst
naar een nieuwe locatie langs de
Poortlaan, waar de F-104 gezelschap
gaat krijgen van andere postactieve
'collegae'. Op 17 augustus was het
bergingsteam weer aanwezig om de
"herboren" D-8279 weer op zijn
plaats te zetten. Hij staat daar letter-

lijk te glimmen van trots. Dat glimmen
is te danken aan een speciale coa-
ting die niet origineel F-104 is, maar
die er voor zorgt dat het machien
minder snel vuil wordt en gemakkelij- '
ker schoon te maken is. De drie brief-
schrijvers ziln zeer content met het
behaalde resultaat. Per slot van reke-
ning zit Volkel niet echt om werk ver- '
legen; het in de lucht houden van alle
F-16's is al een gigantische klus. Als
er dan ook nog zo'n "vreemde eend"
in de bijt wordt gegooid wordt het
echt even aanpoten. Alle achting
daarom voor die vele tientallen Volkel
medewerkers die er voor hebben
gezorgd dat de poortwachter weer
een machien is geworden om trots
op te zijn. Als blijk van erkentelijkheid
daarvoor heeft Ton van Andel een
ingel ijst'stripverhaal' geprod uceerd
en dat onder ruimhartige dankzeg-
ging aangeboden aan de CVB Volkel,

kolonel Snitgef opvolger van kolonel
de Rave. Die aanbieding gebeurde
tijdens de social van de Contact-
groep Postactieven regio Volkel op 20
september jl.

+*



DVD aanbieding Hawker Hunter
WALDEMAR produceert een serie
op DVD-video over vliegtuigtypen en

andere ondenruerpen betreffende
onze Koninklijke Luchtmacht tijdens
de periode van de Koude Oorlog. De

komende jaren zullen regelmatig
nieuwe titels verschijnen. Middels
KLuPActief wordt u op de hoogte
gehouden over Meteol F-86K, F-84F,

F-84G, NF-5, F-16. Maar ook het

voormalig Amerikaans squadron op
de Vliegbasis Soesterberg en natuur-
lijk ook de Marine Luchtvaart Dienst
komen aan de orde. De meeste
onderwerpen zullen een speelduur
hebben van 50-70 minuten. De serie
is tot stand gekomen in overleg en in
samenwerking met de Luchtmacht-
leiding en het Nederlands lnstituut
voor Militaire Historie (voormalig de
Sectie Luchtmacht Historie). Het eerste

deel uit de serie KLu in de Koude
Oorlog was al eerder verkrijgbaar en

belicht een bijzonder vliegtuig name-
lijk de Lockeed F-104G Starlighten

.,qrk



PHantasy in Blue groot succes
Na anderhalf jaar postactief te geweest zijn werd Hans Roos door Kolonel
Reefman, Commandant Vliegbasis Twenthe, gevraagd of hij de organisatie
van de Open Dag van de Stichting PHantasy in Blue op zich wilde nemen.
Zijn laatste functie op Twenthe was Hoofd Bureau Open Dagen (HBOD)
voor de KLU Open Dagen van 2003. Met deze eruaring achter de kiezen
moesf dit varkentje toch makkelijk Runnen worden gewassen. Zo werd Hans
voor een aantal maanden van postactief ween parttime, actief. Hier volgt
zijn verslag.

Op zaterdag 3 september gingen Open Dag PHantasy in Blue moest
de poorten van de vliegbasis om komen en dat Twenthe de eer kreeg
half tien open voor de Open Dag om dat te mogen organiseren.
PHantasy in Blue (PHiB). Waar- Natuurlijk ging er nogal wat vooraf
schijnlijk voor de laatste maal had voor dat de poorten open konden.

(door Hans Roos)

Half februari van

dit jaar werd ik
benaderd door
Kolonel Reefman
met de vraag of ik

een Open Dag
wilde organiseren.
Mijn eerste reactie
was: hoezo?
De Open Dagen
zijn dit jaar toch op
Gilze-Rijen? Ja,
maar dit is voor de
stichting PHantasy
in Blue. Voor wie?
De naam klonk wel

zins afgeslankt, op te zetten.
Op een kladle noteerden we 10

werkgroepen met de namen van de
voorzitters er al bij. Deze opzet
heeft prima gewerkt waarbij een
groot voordeel was dat veel voorzit-
ters in 2003 bij de KLu Open Dagen
ook in de organisatie waren opge-
nomen. Ook de vertegenwoordigers
van de Koninklijke Marechaussee
(KMAR) en de politie kenden we
nog van 2 jaar geleden. Het wiel
hoefde dus niet opnieuw te worden
uitgevonden en, om nog een i
spreekwoord te gebruiken, oefening
baart kunst. Waarmee ik maar wil :

zeggen dat de samenwerking vlot
en professioneel verliep. Beslissin-
gen werden genomen over de inde-
ling van het terrein met de display-
line, parkeerplaatsen, toe- en uit-
gangen, calamiteitenroute en nog
veel meer zaken. De werkgroepen
stelden behoeften aan personeel,
materieel, com municatiemiddelen,
voeding, elektriciteit en bepaalden
welke werkzaamheden vooÍ; tijdens
en na de Open Dag moesten wor- '
den uitgevoerd. Extern werden een
grote tent, torletvoorzieningen en de
geluidsinstallatie gehuurd en via
Paresto werd de catering geregeld. ?

Uiteindelijk werd dat alles vastge- :
legd in een 1 centimeter dik boek-

Werk aan de winke

Het'pre-flighten' van een Hunter

het publiek de mogelijkheid om op
een gedeelte van het veld rond te
kijken. Maar wat is PHiB eigenlijk?
Wel, het is een club van Nederland-
se topmodelbouwers die de historie
van de Nederlandse Luchtvaart
levend wil houden en dat doet door
kwalitatief hoogwaardige, radio-
grafisch bestuurde, grote schaal-
modellen te bouwen en vliegend
aan het publiek te tonen. Je kunt
niet zomaar lid worden van de stich-
ting maar je moet worden uitgeno-
digd. En dat gebeurt alleen als ye

bewezen kennis en kunde hebt in

de modelbouwwereld. De bouwers
krijgen opdrachten van sponsors
zoals de KLu en de KLM. PHiB
bestaat dit jaar tien jaar en de
Bevelhebber; die hadden we voor 5
september nog, besloot dat er een

bekend, maar wat het voorstelde?
lk had geen idee. lk werd uit de
droom geholpen en een overeen-
komst werd snel bereikt. Besloten
werd dat Majoor Frank van
Wieren "mijn baas" zou
worden, een bureau, tele-
foon en computer werden
vlot geregeld en we kon-

den van start. Met Frank

samenwerken bleek een
gouden greep, met korte
lijnen , ziln contacten in de
organisatie en zeer regel-
matig contact, mondeling
of via inter- of intranet. Het

eerste gesprek duurde
ongeveer een kwartier en
we besloten om een orga-
nisatie analoog aan de
KLu Open Dagen, enigs-



werk, het zogenaamde "Plan Open
Dag PHiB", Het uitgangspunt voor
het plan was dat op 3 september de
vliegbasisTwenthe klaar moest zijn
voor de ontvangst van 30.000
bezoekers en dat PH|B aanwezig
zou ziln met 120 piloten en helpers
met ongeveer 50 KLu- en 10 KLM
modellen. ln een grote tent zou een
bescheiden expositie plaats vinden
van o.a. de TRMC, de lokale model-
vliegclub. Die tent was primair
bedoeld om, in het geval van slecht
weer, de modellen in onder te bren-
gen. De vliegtuigen zitten vol
elektronica dat nu eenmaal slecht
tegen regen kan. Bij regen zou de
dag dan ook letterlijk in het water
vallen. Het weer en het veruyachtte
aantal bezoekers waren voor de
organ isatoren twee onbekende
grootheden. Maandag 29 augustus
ging de werkploeg aan de gang en
verrezen langs de korte baan de
eerste boogtenten. Dranghekken
werden geplaatst, de grote tent
werd in vier uur tijd opgezet, het ter-
rein ingedeeld, de cateraar ver-
scheen met zijn verkoopcontainers,
spanning werd aangesloten en in
de omgeving van de basis stonden
langs de wegen aanwijzingsborden.
Op 2 september was Twenthe er
helemaal klaar voor. Vrijdagmiddag
om drie uur ging het inboekcircuit in

de OO-mess open voor de deelne-
mers van PHiB. Toegangspasjes en
sleutels voor de kamers lagen klaar.

De modellen werden vlieggereed
gemaakt en voor de nacht gestald
in de tent. De TRMC, de Kottenpark

modelbouwclub, de
EAT en de Sectie Lucht-
machthistorie met een
foto-expositie hadden
daar inmiddels ook hun
plekje ingericht. Later
ging op het Zuidkamp
de bar open en konden
de medewerkers en
deelnemers zich
tegoed doen aan een
prima BBQ buffet.
Zalerdagochtend
begon met om negen

uur een welkomstwoord van de
Commandant Vliegbasis en een

briefing door de Display-Directo; ja

net echt, voor de vliegers. Ook voor
deze dag stond veiligheid voorop en
moesten we voldoen aan allerlei
wettelijke eisen. Majoor Dalloyaux
gaf duidelijk te verstaan dat overtre-
dingen niet zouden worden getole-
reerd. Hierna kon het feest begin-
nen. Om halftien gíng de poort van

het slot en kwamen de bezoekers
het veld op. Om tien uur gingen de
eerste vliegtuigen de lucht in en dat
stopte pas weer om vier uur. Conti-
nu was er minstens 1 model in de
lucht. ln het programma was twee
keer een half uur inge-
ruimd voor de TRMC. Zij
vlogen zelfs met een
model dat kunsten ver-
toonde die een echt vlieg-
tuig nooit zal kunnen uit-
voeren. ln gebouw C-'1

ontving de BDL, Luite-
nant-generaal Starin k,

samen met Kolonel Reef-
man, hun gasten en
gaven acte de presence
bij de flightline. Er werd
van de gelegenheid
gebruik gemaakt om het
net afgebouwde model van

de Bo-105 symbolisch aan
de Bevelhebber over te dragen.
Commentaar voor het publiek werd
geleverd door hetzelfde team dat tij-
dens de KLu Open Dagen te horen
is. Nu zijn echte jets wel iets anders
dan dit "speelgoed" maar het bleek
dat de speakers zich goed hadden

voorbereid. Het voert te ver om hier
alle modellen te noemen, wie daar
meer over wil weten kan eens rond-
neuzen op de site van PH|B
www.phblue,nl hier is alles te vinden
over de stichting en de collectie
modellen die zij in bezit heeft. Teru.',tijl

de dag vorderde bleek dat de orga-
nisatie gladjes verliep. Het weer was
prima met voor de vliegers een
soms lastige crosswind. Uit de reac-
ties bleek dat veel mensen vooraf
geen idee hadden wat PH|B alle-
maal kan bieden. Het zijn werkelijk
prachtige modellen die met veel

vakmanschap worden gebouwd en
gevlogen. De F16 bijvoorbeeld,
vliegt dezelfde show als zijn grote
broerl Met, volgens de commenta-
tol de mooiste landing van de dag.
Om kwart over vier stond de Falcon

aan dek en was de vliegshow afge-
lopen. Drie kwartier later hadden de
bezoekers het veld verlaten en werd
begonnen met het afbreken en

opruimen. lk vond het een geweldi-
ge dag die veilig en zonder een
wanklank is verlopen. Publiek, deel-
nemers en leveranciers, allen waren
tevreden over de opvang en organi-
satie. Het personeel van Twenthe

Scramble van de F-16

heeft getoond dat het, ondanks de
sluitingsperikelen, gemotiveerd en
professioneel werkt en heeft daar-
mee wederom een visitekaartje
afgegeven.

,r@@!



Vakantiereis CGPA regio Arnhem
Van 20 mei Vm 31 mei hebben 24
leden en partners een culturele reis
gemaakt naar Turkije. De eerste dagen
was er veel bewolking en soms wat
regen. Dat was echter niet zo erg

omdat we veel binnen verbleven. Er

werd begonnen met een zeven daags
verblijf in lstanbul. Daar werden de
Blauwe Moskee, de Aya Sophia, het
Topkapi paleis, het Kariye museum,
enz., enz. bezichtigd. Ook de kleine en
de grote bazaar werden doorgewor-
steld, het was er nogal druk, vandaan
Mooie uitzichten over de Bosporus en
de Gouden Hoorn gezien. Uiteraard

ontbraken de bezoeken aan een juwe-
lier tapijtenhandel, onyxslijperij en een
lederhandel niet. Eerst een drankje,
dan vaak een showtje en een uiteen-
zetting en dan natuurlijk de verkoop.
Na zes dagen was er een vrije dag.
De hele groep heeft op die dag een
bezoek gebracht aan Buyukada, een
van de Prinseneilanden. Er rijden daar
nagenoeg geen auto's. Men verplaatst
zich per fiets of met paard en wagen.
De paarden waren tot onze verrassing
beslagen met rubber "ijzers". Na deze
dag een lange tocht per bus. Over de
Dardanellen per veerboot en dan naar
Troje, het "paard"gezien en veel rui'nes,

De volgende dag staat Bergama op
het programma, gelukkig per bus de
berg op. Dan door naar lzmir: Van hier-
uit en overnachten in Sel_uk. Van hier-
uit een bezoek aan Ephese, een 2000
jaar oude havenstad die gedeeltelijk is

opgegraven. Op een avond nog een
bezoek gebracht aan Ku_adasi, een
havenstad aan de Egei'sche zee. Veel

toerisme dus veel winkeltjes. De voor-
laatste dag weer een lange rit naar het

(door Jan van Rossum)

Noorden. We overnachten in Bursa en
vandaar gaat het de volgende dag
weer naar lstanbul en terug naar huis.

De Turkse bevolking komt over het
algemeen zeer vriendelijk oven Er

wordt hard gewerkt aan de infrastruc-
tuur (onder andere zesbaans wegen).
Zelfs de kentekenplaten van de auto's
lijken al Europees. Alleen de cirkel met
sterren ontbreekt nog. De tijd zal het
leren of die er ooit ook op komt.

lVoof redactie : Wegens rur mtegebrek
kon dit verslag in de vonge KLuPActief
niet geplaatst worden. Gezien het bij-
zondere karakter van de reis krijgt het
alsnog de aandacht die het verdient.

*$*l

CGPA Volkel op stap
Voor het eerst sinds haar bestaan gingen de Postactieven,
verdeeld over twee dagen, op hun jaarlijks reisje. Op dins-
dag 16 en woensdag 17 augustus vertrokken om 09.00 uur
onder een stralende zon de twee bussen vanaf het Mari-
niersplein, via een toeristische route
over Wijchen, Tiel en Leeuwen naar
Alphen a/d Maas.
Daar werd een bezoek gebracht
aan de tingieterij "' t Oude
Ambacht". De ontvangst was er uit-
stekend met koffie en uiteraard
gebak. Na het nuttigen hiervan
werden wil door de heer Ties van
Zon welkom geheten, dit gebeurde
op een zeer humoristische wijze.
De smeuï'ge verteltrant van Ties
sloeg erg aan bij de bezoekers en

(door Jan van SoesÍ)

de lachsalvo's waren dan ook niet van de lucht. ln deze
gemoedelijke sfeer volgden daarna de demonstraties van
het tin gieten in al zijn variaties, Ook kon men de showroom
bezoeken en de exclusieve relatiegeschenken en gebruiks-

voorwerpen tegen redelijke prijzen

kopen, wat vooral bij de dames in
goede aarde viel. Hierna werd de
reis voortgezet naar Geldermalsen
om daar aan boord te gaan van het
m.s."De Lingestroom" voor een
twee uur durende vaartocht over de
prachtige rivier de Linge. Tijdens
deze vaart werd er een heerlijke
lunch geserveerd. Na het nuttigen
hiervan ging een ieder naar het
bovendek, waar men onder het
genot van een drankje, van de zon



en de prachtige omgeving kon

genieten. Na de terugkomst in

Geldermalsen stapten we weer in

de bussen om via een prachtige
route naar het plaatsje Buren te
gaan, Dit mooie oude plaatsje heeft

veel gemeen met ons
Vorstenhuis.Op voorstel van onze

chauffeu[ die ook een goede gids
bleek te zijn, maakten we een rond-

wandeling door dit stadje met zijn

monumentale panden. Daarna ging
de reis weer verder naar het dorp

Zeeland.ln het "Witte Huis" stond
een diner voor ons klaar Deze
maaltijd ging er in als koek, want
zo'n lange dag maakt een ieder
hongerig. Met een voldaan gevoel

ging het laatste stukje van deze
heerlijke dag weer richting Volkel,

waar we rond 20.30 uur arriveer-

den. De reacties over deze trip
waren lovend, mede ook door het
prachtige ween

Bezoek van HKH Koningin Beatrix aan GGWDP
De LB zag er piekfijn uit! Vervolgens

naar het hoofdgebouw voor een paar

korte briefings. Zij maakle daar ook

kennis met de nieuwe bewoners van

de GGW de Koninklijke Landmacht.

De Koningin had de wapensystemen
van de Groep Geleide Wapens al

eens gezien bij haar vorige bezoek.

De mens in de organisatie van de
GGW stond nu als thema centraal bij

haar: Met name de ervaringen tijdens
de vele uitzendingen voor zowel de
uitgezondenen alsook de thu isfrontor-
ganisatie waren voor haar belangrijke

ondenruerpen tijdens dit bezoek. Na

het hoofdgebouw ging het richting

Bedrijfsrestaurant alwaar men een

fototentoonstelling had ingericht over

de jongste uitzending naar Afgha-
nistan. Daar raakte de Koningin in een
geanimeerd gesprek over al deze

ervaringen. Ondertussen waren in de
Officiersmess diverse deputaties
opgesteld. Wij als bestuur van de PA

ook! De organisatie van de GGW had

e.e.a. prima geregeld. Bij elke tafel

was een duidelijk bordje geplaatst met

wie daar stonden als deputatie. De

Koningi n was bijzonder gei'nteres-

seerd in onze vereniging.Zij vond de
bijklank van het woord Postactief zo
positief klinken. Vooral het'actief' deel

van dat woord. Zijhad inmiddels
begrepen dat de verhoudingen tussen

De Peel en onze groep bijzonder
goed zijn en ook dat wij ons -waar
mogelijk- actief inzetten voor de GGW.

Zoals gewoonlijk had zij zich weer uit-

(door Rob Schouten)

stekend voorbereid op dit bezoek.

Toen alle deputaties met haar hadden
gesproken, werd de Koningin vezocht
om haar handtekening te plaatsen op
haar foto. Deze was ooit genomen in

haar paleistuin met de vijver op de
achtergrond. De keuze waar de hand-
tekening zou komen was al snel dui-
delijk. Kordaat nam zij het Koninklijk

Besluit.: "Die komt op de vijver". Aan
het einde van het bezoek richtte de
waarnemend Commandant Lt-kol Jan

Blom zich tot de Koningin en bedank-
te haar bijzonder voor haar bezoek,

waar de GGW-gemeenschap reikhal-

zend naar had uitgekeken. Op haar

beurt bedankte de Koningin de GGW

en allen die dit bezoek voor haar zo

waardevol hadden gemaakt. Aan het

eind van haar óezoek mocht Annmarie
Brinks, de assistente van de HP&O,

een bloemetje overhandigen. Zi1 had
hiervoor duchtig geoefend en een

checklist achter de hand. Het was

voor ons als bestuur van de PA een

bijzondere en fijne ervaring,

Als contactgroep ben je te gast op
een Luchtmachtonderdeel en min of
meer afhankelijk van de 'actieven'.

Maar hoe kijkt het onderdeel aan

tegen de Postactieven? Zijn zij een

deel van de periodieke verplichtingen
of wordt er anders naar gekeken? Op
de Luchtmachtbasis De Peel is de
houding en acceptatie richting de
Postactieven fantastisch. Wij horen er
gewoon helemaal bij! Dat blijkt uit

allerlei uitnodigingen en onderdeel-
sactiviteiten waar we graag geziene
gasten zijn. Zo ook bij het aangekon-
digde bezoek van de Koningin op 23

augustus j.1,, waar wij als bestuur aan
haar werden voorgesteld. De Koningin

stond gepland om '10.30h te landen

met haar helikopte6 maar zoals dat die
dag in de media stond te lezen, moest
de heli door het slechte zicht een pre-
ventieve landing maken bij hotel Mer-

cuur in Rosmalen. Daarna ging het
per auto in sneltreinvaart richting De

Peel. Met ongeveer een uur vertraging
kwam het koninklijke gezelschap aan

bij de poort. Er stond een gewapende
erewacht van het 650 squadron klaar



CGPA GGW De Peel verkent Maastricht (door Eric Janssen)

Op 24 augustus j.l. was het dan eindelijk zover'. ons eerste
reisje om wat meer van ons mooie landje te bekijken. Met
een deelnemersaantal van 64 was dit voor een eerste keer
lang niet slecht. Wij moesten wel vroeg uit de veren. De eer-
ste opstapplaats was in Uden, om 07.30 uun Ook voor onze
voozitter was het vroeg dag. Ondanks dat hij niet mee kon,

wilde hij ons wel uitzwaaien. Bruine beurt, hoor; Rob! Daar-
na werd de reis voortgezet richting De Peel waar weer een
groot aantal deelnemers konden opstappen. De derde
opstap was bij het AC restaurant Nedenrueert. En toen
begon de reis pas goed, onder een stralende zon. Na al

die regendagen was dit wel een verademing. Maar ja, men
krijgt wat men verdient, of zoals onze Oosterburen zeg-
gen:"Wenn Englen reisen, lacht der Himmel" ln Thorn het
"witte stadje" werden wij venruend met koffie en een heerlijk
vers stuk Limburgse vlaai. Daarna ging de reis verder naar
Maastricht. Daar kregen wij een rondleiding door het gan-
genstelsel van de St. Pietersberg. Jammer dat de gidsen
een half uur te laat waren, waardoor het programma een

half uur ver-

schoven
werd. ln de
St. Pieters-

berg kon-

den wij ons
vergapen
aan een
aantal in de
mergel
gemaakte

schilderijen,
Tevens kon-

den wij de voozieningen zien die men tijdens de tweede
wereldoorlog had gemaakt voor de burgers van Maastricht,
om hen te beschermen tegen de bombardementen. Na

deze zeer interessante rondleiding was het tijd voor de

lunch. Deze

werd geser-
veerd in de
vorm van
een koffieta-
felbuffet in

restaurant
Fort Sint Pie-

ter De maal-
tijd was uit-

stekend en

het uitzicht

over Maastricht prachtig. Na de lunch werd koers gezet
naar wijngaard Apostelhoeve, waar men ons uitlegde hoe
de wijn daar wordt gemaakt, Zeer interessant, maar wat
nog meer in de smaak viel, was de proeverij van drie soor-
ten wijn. Na het eerste glas was men nog te verstaan. Dit
werd steeds minder bij de volgende glazen. En of onze
alcoholspiegel nog niet hoog genoeg was, kregen wij ook
nog de kans om in het Bourgondische Maastricht - tijdens
een uurtje sightseeing in de stad - dit promillage te verho-
gen op de ontelbare terrasjes. Gelukkig kon eenieder de
bus weer vinden om richting Soerendonk te vertrekken, Tij-

dens deze anderhalf uur durende trip, kwam de ware aard
van de familie GGW weer boven tijdens luid gezongen lie-

deren, die om de beurt ingezet werden door de Limburgers
met 'Loeënde Klokken' en door de rest van de deelnemers
met typische Hollandse deuntjes zoals 'Tulpen uit Amster-
dam'. Na een prima warme maaltijd, zonder schnitzel maar
met rollade, werd aan de terugreis begonnen, Via de
opstapplaatsen, maar in omgekeerde volgorde, werden de
deelnemers afgezet bij hun auto's. Uit de reacties van onze
leden kan begrepen worden, dat wij een bijzonder interes-
sante en leuke dag hebben gehad. Eentje die voor herha-
ling vatbaar is!

CGPA Arhem schaart zich rond de BBQ (door Jan van Rossum)

De locatie voor onze barbecue op 21

augustus was gepland in Elst. Daar
waren we al enige malen eerder
geweest. Na het verschijnen van het
augustusnummer van "ln formatie"
bleek echter; dat we daar niet terecht
konden, Wat nu? Om een oplossing
te zoeken nam het bestuur contact
op met de Ieiding van het MLT Dee-
len en legde het probleem uit. Al heel
snel was het probleem geen pro-
bleem meer want we mochten

gebruik maken van hangaar 2l

op Vrijland. Dat is vlak bij de
plaats waar ons toekomstige
honk, gebouw 7, staat. De toe-
gangscontrole werd heel simpel
gehouden. Als de voozitter bij

de poort zou staan was het al

geregeld. Zo eenvoudig gaat
dat dus als men 'All in one fami-
ly" als lijfspreuk heeft. Op de
bewuste zondagmiddag drup-
pelden de deelnemers achter

@ro



elkaar binnen. Het parkeren was men
nog niet verleerd want alle auto's
stonden keurig met de neuzen in de
"juiste richting" opgesteld. Het barbe-
cuen zelf was weer als vanouds. Er

was van alles genoeg en het smaakte
prima. Vooral de door Nico meege-
brachte pruimen gingen er goed in.

Het weer liet zich ook van de goede
kant zien want de hele middag bleef
het droog. Af en toe was er zelfs een
zonnestraaltje. Het gevolg was dan
ook dat iedereen met de meege-
brachte stoelen en tafels heerlijk op
het platform voor de hangaar kon zit-
ten. Na afloop van het eten werd de

boel weer opgeruimd zodat het niet
te zien was dat we er waren geweest.
Zelfs de gemorste "zoetjes" werden
weer netjes opgeraapt (waar vind je

dat nog). De FOD-discipline bleek
dus nog steeds aanwezig. Al met al

een geslaagde middag op een
nostalgische locatie,

Een dagje Hoek van Holland met de GGPA Woensdrecht
Omdat het geplande bezoek op 21 september aan het
"Marshall Museum" te Zwijndrecht geen doorgang kon vin-
den vanwege de verhuizing naar Overloon werd een alterna-
tief bedacht in de vorm van een bezoek aan het "Fort aan
den Hoek van Holland", Tegenwoordig heeft het de status
van museum en heet officieel "Nederlands kustverdediging-
museum". Het Fort is tussen 1BB1 en 1BB9 gebouwd ter ver-
dediging van de Rotterdamse regio omdat in die tijd het
gevaar van de vijand vanaf zee werd venruacht, vooral van
de Engelsen. Het is een kolossaal bouwwerk waarvan op
sommige plaatsen de muren 5 meter dik zijn, Hierin waren
pantser kanonnen geplaatst in koepels die eigenlijk te klein

waren om er in te werken. Ook de kamers waarin de solda-
ten moesten huizen waren erg klein bemeten: een ruimte van
4 bij 4 meter werd door 12 mannen gebruikt. De personele
bezetting was in die tijd 9 officieren,26 onderofficieren en

246 manschappen. Het is met de huidige normen die wij

hanteren niet voor te stellen dat in dit fort geen sanitaire
voozieningen waren, behalve dan dat er buiten een toiletten-
groep was. Het spreekt voor zich dat bij overmatige afgang
het huisje niet altijd werd gehaald. En dan was het voedsel
rats kuch en bonen. Ontluchtingsbuizen waren er wel, maar
toch, helzal er nietfris geroken hebben.Op 13 mei 1940
werd in dit fort voor het laatst een kabinetsvergadering
gehouden voor het vertrek van ministers en Koningin Wil-

helmina naar Londen. Doordat in 1940 het geheel door de
Duitsers werd bemand werden extra voozieningen aange-
bracht. Zo werd voor de commandant een warmwatervoor-
ziening aangelegd zodat hij zich, als enige, kon baden, er
werd een bakkerij ingericht waar dagelijks voor 8000 Duitse
militairen brood werd gebakken. Ook werden overal ontlucht-
ingssystemen aangebracht. Het fort vooziet in een eigen
watervooziening, namelijk regenwater dat op het dak
terechtkomt en door een laag van enkele meters zand via
pijpen naar binnen druppelt en in grote opslagruimtes
onder de grond wordt bewaard. Heel veel ruimten zijn inge-
richt als museum hetgeen een goed beeld geeft van wat er
allemaal in de periode 1940-1945 gebeurd is. Een enthousi-
aste rondleider gaf hieraan nog een extra dimensie. De och-
tend werd afgesloten met een uitgebreide lunch in het fort
zodat we daarna gesterkt naar de Stormvloedkering in de
Waterweg konden gaan. Alvorens het geheel buiten te aan-
schouwen werden we via een film op de hoogte gebracht

van de
bouw wat

een gigan-
tisch kanruei

is dat
geweest!

Maar vooral

hadden wij

als techneu-
ten bewon-

dering voor
het beden-
ken van het gekozen systeem. (Onze Deltawerken waar deze
waterkering toe behoort, heeft terecht momenteel veel aan-
dacht van het buitenland) De constructie van de waterkering
is eigenlijk heel simpel, maar kom er maar eens op. Aan
beide zijden van de Waterureg ligt op de kant een construc-
tie ter grootte van de Eifeltoren. De punt zit vast op een
kogelgewricht met een doorsnede van 10 mete[ de lange
armconstructie is verbonden aan een 360 meter lange krom-
me en 22 meler hoge holle wand, wat de werkelijke afsluiting
is. Deze holle wand wordt door het dok te vullen met water
opgetild, met behulp van motoren worden de wanden drij-
vend naar het midden van de Watenrueg gestuurd, waarna
de holle wand met water wordt gevuld zodal deze kan afzin-
ken op de bodem.
Daarna gingen we naar buiten, wat voelden we ons nietig bij

dit grootse bouunruerk. We liepen onder de buizen van de
draagarmcostructie door, de buizen zijn geheel gemaakt van
9 cm dikke plaat waarna ze tot een buis zijn gevormd en

dicht gelast.

Buizen met een binnenmaat van 180 cm. Na de rondleiding
hebben we nog gebruik gemaakt van een drankje, waarna
we tevreden huiswaarts zijn gekeerd. Het was een voor
iedereen een voldane leezame dag, Het fort werd 1151aar
geleden in gebruik genomen en 8 jaar geleden de Waterke-
ring. Dat zo'n klein land met zoveel knappe mensen dit kun-
nen maken en waarover op de hele wereld wordt gesproken,

is natuurlijk iets om mee te pronken. Een woord van dank zijn

wij nog verschuldigd aan Lt,kol, R. Parijs die op ons vezoek
een bus van de KLu ter beschikking heeft gesteld, waardoor
deze dag ook nog eens goedkoop uitpakte.

(door Eric Janssen)



CGPA Gilze Rijen aan de rijsttafel
Woensdag 24 augustus was het weer zo ver!. De leden
waren middels een rondschrijven uitgenodigd om deel te
nemen aan een uitgebreide rijsttafel. De respons op deze
aankondiging was zo groot dat het er even op leek dat de
bijeenkomst zou moeten uitwijken naar een locatie buiten
het gebruikelijke multifunctionele gebouw op de vliegba-
sis. lmmers, voor alle ruimten samen in dit gebouw is een
limiet gesteld van 300 personen. Even leek het er zelfs op
dat dit getal zou worden overschreden. De organisatie
van dit evenement zou dan een stuk lastiger ziln gewor-
den. Maar gelukkig bleef het aantal deelnemers beperkt
tot "slechls" 274. Hoewel het de bedoeling was om half
vijf te beginnen kwamen de eersten al om vier uur binnen
om een geschikt plaatsje te zoeken. Al snel was het
aardig vol en had iedereen zijn of haar stek gevonden
aan een van de twee bars of aan eén van de vele tafels.
Na enkele huishoudelijke mededelingen van de voorzitter
was het wachten op een seintje van de keuken dat men

(door Willem Logt)

aan tafel

kon. Dit

seintje
kwam een
half uur
later dan
gepland
waardoor
enkelen al

uithonge-
ringver-
schijnselen begonnen te vertonen. Maar.... het lange
wachten werd meer dan beloond door de uitstekende
maaltijd die Paresto voor ons in petto had!! De vertraging
was dan ook snel vergeten en iedereen was het er na

afloop over eens dat het lekker had gesmaakt. Na het
eten keerde men dan ook voldaan terug naar huis en kon

men terugkijken op opnieuw een geslaagde gebeurtenis.

Algemene ledenvergaderi ng CGPA Twenthe
5 oktober is de algemene ledenverga-
dering van de CGPA Regio Twenthe
gehouden. Met behulp van enkele
leden was 's morgens de OO-mess en

de twee Multi Functionele Ruimtes
ingericht voor de ontvangst van bijna
200 leden. Bijzonder was de 24 meter
lange wand met foto's over 50 jaar
geschiedenis van de straaljager in de
KLu. Met veel foto's die ooit op Twen-
the zijn gemaakt en voor veel leden
dus herkenbaar De Heer Henk Kauff-
man van het Nederlands lnstituut voor
Militaire Historie (voorheen Sectie
Luchtmacht Historie) was speciaal uit
den Haag gekomen om deze presenta-

tie te vezorgen. Andere speciale
gasten waren Dineke en Willem Aben.
Willem, de "PA goeroe" heeft deze
zomer definitief afscheid genomen en

de fakkel overgedragen aan Joop Meli-
sie. Voor al het werk dat Willem en

Dineke hebben vezet kregen zij van de
vergadering een welverdiend applaus.
Ook Joop en Bertie Melisie waren als
gasten aanwezig en werden aan de
vergadering voorgesteld. Joop zal o.a.

nauw betrokken zijn bij de regelingen
die voor onze contactgroep moeten
worden getroffen na de sluiting van de

vliegbasis. Ook de Basisadjudant,
Harry Huisman, was aanwezig. Harry
is voor het bestuur een belangrijke link

naar de Basiscommandant. Later gal
tijdens de aansluitende social, Kolonel

Reefman ook nog acte de présence.

Tijdens de vergadering werd een

bestuurswisseling goedgekeurd. Ben

Jansen, volgens eigen zeggen "onge-

veer" 15 laar lid, stapte op. Met dank
en applaus van de vergadering, een

dinerbon voor twee en bloemen voor

Mieke, verliet hij de bestuurstafel. Pen-

ningmeester Jan Leemkuil droeg de
penningen over aan Ab Haveman. Jan
moest het doen met applaus en een
hand van de voozitter want hij neemt
geen afscheid van het bestuun Hij

neemt plaats als lid zodaïwij van zijn

ervaring kunnen blijven profiteren. Jan
is medeoprichter van de Oud Twenthe-
naren en heeft nu dus 19 jaar de Íinan-

ciën bewaakt! Ab Haveman is postac-
tief sinds '1999 en zijn laatste werkplek
was het bedrijfsbureau. Een belangrijk
ondenryerp was natuurlijk de toekomst
van onze contactgroep na de sluiting
van de vliegbasis. lnmiddels is duidelijk
dat het behoud van een eigen gebouw
een niet begaanbare weg is. Verbouw-

ingskosten, vergunningen en exploita-
tiekosten zijn te grote obstakels, Boven-

dien is er van het behoud van een mili-
taire cluster geen sprake meer Samen
met de Centrale Coórdinator Postactie-
ven KLU, Joop Melisie, en de Staf
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)

wordt er aan een alternatieve oplossing
gewerkt. U heeft misschien vernomen
dat Defensie een "paarse" personeels-
dienst in Enschede gaat vestigen, Er is
hiervoor een gebouw aangekocht bij

het Arke stadion waar volgens de plan-

nen uiteindelijk 600 man zullen werken.
Misschien kunnen we op termijn daar
onderdak vinden. Let wel: er is nog
niets zekerl Wel mag u er van uit gaan

dat er een acceptabele oplossing
gevonden wordt. ln 2006 kunnen we in
ieder geval nog terecht op het ons ver-
trouwde Zuidkamp. Na de vergadering
volgde een social die vanwege het
mooie weer gedeeltelijk op het terras
plaats vond. Als afsluiting serveerde
Paresto, in de mess, een prima rijst-

maaltijd. Zo werd het nuttige met het
aangename verenigd. lk sluit af met
dank aan de Haagse gasten, Paresto,

CIS en alle medewerkers.

(door Hans Roos)



CGPA Nieuw Milligen gaat ondergronds
Het is een van die heedijke nazomerdagen op die woensdag
5 oktober wanneer 48 leden van de afdeling Nieuw Milligen
's morgens rond 10.OOuur bij elkaar komen in de kantine op

het ' Konvooi'. Er staat een bezoek aan de CRO-opsbunker
op het programrna. Voor de meeste van de aanwezigen het

hoogtepunt van de dag, want er is ook een aantal leden dat
er geen gebruik van wil maken. Dalzijn de mensen die bij

het vorige bezoek, een jaar geleden, al naar'beneden' zijn

geweest en nu niet meer zonodig hoeven. Die komen alleen

maar om met oud-collega's over de goeie ouwe tijd te klet-

sen en van het mooie weer en de schitterende omgeving
van 'Millingen', zoals het in de volksmond genoemd wordt, te

genieten. Het AOCS, (voluit: Air Operations and Control Stati-

on) ligt namelijk in het hart van onze mooie Veluwe. Daar ligt

ook de oorsprong van de naam "Milligen", hetgeen een ver-

bastering is van "Midden Gelegen". ln vroeger tijden, toen

transport over land alleen nog te voet of met paarden, al dan

niet met wagen, gebruikelijk was, lag Milligen op de kruising

van twee routes door ons land; De noord-zuid route van Arn-

(door Frans Ouwerkerk)

hem naar Hardenivijk, en de
oost-west route van Utrecht naar
Deventer via Amersfoort en

Apeldoorn. Dat de luchtmacht
juist dáár vlak na WO ll een
radarstation heeft gebouwd, is

dan ook geen toeval. Het was
toen een hoog en centraal gele-
gen stuk open heide zonder al te
veel pottenkijkers. Het woord
'radarstation' dient men ruim te

zien.ln het najaar van 1949

streek daar een stelletje pioniers onder leiding van Kapitein-
vlieger EC,J. de Haas neer met een konvooi vrachtwagens.
De kreet 'konvooi' is altijd gebleven en wordt vandaag de
dag nog steeds gebezigd. Op die vrachtwagens stonden
een radarapparaat (Type 15) met een bereik van wel 50 mijl

(!) alsmede enkele mobiele radio's. Zij noemden zichzelf
toen NS"V" (Navigatie Station Veluwe). Met 50 mijl, (plm.

90km) doe je natuurlijk niet veel. Dus werden er al spoedig
daarna andere navigatiestations in den lande gesitueerd.
Dat waren o.a. Den Helde(NS"N"), Appingedam(NS"G"), De

Lier(NS"Z") en Winterswijk(NS"A'). Zodoende werd een 'air-

tight' M&G (Meldings en Gevechtsleidings)stelsel gecreeerd.
De technische vooruitgang heeft er toe bijgedragen, dat
RADAR tegenwoordig honderden mijlen ver kan kijken. Het

ene station na het andere werd dan ook gesloten. Uiteinde-
lijk bleef alleen Nieuw Milligen oven De naam NS"V'werd
achtereenvolgens: SOC/CRC (1 958), CRC/SOC (1 961 ),
CRC/SOC/M|IATCC (1971), CRC/M|IATCC (1975) en van
1996 tot op heden; AOCS. LINK 16

Vandaag gaan we dus onder leiding van de luitenant der
eerste klasse Bangma en de kapitein Nijssen de bunker

weer bezoeken. Sommigen van ons zijn daar al

25 á 30 jaar niet meer in geweest. Zij zullen dan ook niet veel

meer herkennen, want sinds de bouw in 1954, is de geheel

ondergrondse bunker van binnen een eaar keer ingrijpend
verbouwd. Niet alleen de indeling onderging wijzigingen, ook

de apparatuur werd telkens aan de eisen van de tijd aange-
past. De computer van de eerste generatie die "Bandbox"

(de radioroepnaam) anno 1969 in gebruik nam had een hele

zaal nodig en de processor had een capaciteit van 256K
woorden van 1B bits (!) Een computervan tegenwoordig
heeft een vermogen van enkele miljoenen maal zoveel, en

past in je binnenzak. Nel Air Command and Control

System,(ACCS) dat nu nog gebruikt wordt, is 'state of the

art', volledig digitaal en in kleur: De nieuwste ontwikkeling is

het zogenoemde LINK 16 systeem. Het is een systeem dat
door de gehele NATO gehanteerd gaat worden. Niet alleen

door de luchtmacht, maar ook door marine en landmacht.

De uiteindelijke bedoeling is dat de gevechtsleider met de
fighter-pilof communiceert, de fighterpilot met de tankcom-

mandant in het veld, de tank-

commandant met AWACS, en

AWACS met het fregat op zee,

Die communicatie behelst mee[
dan alleen maar met elkaar kun-

nen praten. Er zal ook real-trme

Vi d eo/Rad a r/Co m pute rd ata

onderling uitgewisseld kunnen
worden. De behoefte aan deze

requiremenfs stammen nog uit

de tijd van de Vietnam oorlog. Er

ging toen een heleboel verkeerd,

omdat er nogal eens sprake was van miscommunicatie, of

dat er helemaal geen verbinding was. LINK 16 verkeert nu

nog in de testfase. U kunt zich voorstelen, dat de implemen-

tatie van zo'n omvangrijk systeem heel wat voeten in de
aarde heeft. Als de laatste van de drie groepjes weer boven-
gronds in het volle zonlicht terug is, duizelt het menigeen van

alle informatie, die de heren Bangma en Nijssen ons naar

het hoofd geslingerd hebben. Wanneer de hele groep weer
compleet is, wordt er voor de ingang van de Ops-bunker
nog een groepsfoto gemaakt. Nadat we onze begeleiders
bedankt hebben en afscheid van ze hebben genomen, gaat

de karavaan auto's van het 'konvooi' naar het basiskamp. ln

de O.O.mess staat reeds een luxe lunch op ons te wachten,

Die wordt op het terras in de zon genuttigd. Dubbel genie-
ten, dus,,! Ook hier gaan we met z'n allen nog een keer

samen op de foto, bij de D-8053, een F-104G'Starfighter',
die op het AOCS Nieuw Milligen dienst doet als poortwach-
ter Na de koffie, of iets anders, nemen we afscheid van

elkaar en gaat eenieder zijns weegs. We kunnen terug kijken

op een geslaagd bezoek en we willen iedereen, die hieraan

heeft meegewerkt hartelijk bedanken.



(door Jan van Rossum)

CGPA Arnhem bezoekt de OKLu te Woensdrecht
Op 11 oktober 2005 stond de excursie naar de Opleidingen
KLu te Woensdrecht op het programma. Er moest vroeg wor-

den opgestaan, want om 08.00 uur zou de bus vertrekken

vanaf de Oranjekazerne. Maar ja, er was weer eens filevor-

ming op de A 50, dus we vertrokken uiteindelijk om 09.00 uut:

Gelukkig was de kantine al open, zodat er eerst binnen nog

een kop koffie kon worden genuttigd. Na ruim 2 uur rijden
kwamen we op de vliegbasis Woensdrecht aan. Na de
gebruikelijke sanitaire stop was er koffie met cake in de brie-

fingroom, waarna we welkom werden geheten door de com-
mandant, de kolonel Kramer: Daarna volgde er een bdefing

vezorgd door de commandant van het 133 Squadron (de

nieuwe LETS). Hij gaf uitleg over de taken van het squadron,
de diverse vakrichtingen en de toekomstverwachtingen. Het

feit dat in de nabije toekomst een instructeur na 3 laar voor de

klas weer de praktijkin zal gaan, werd door de meeste van

ons niet erg positief ervaren. Tegen de tijd dat een instructeur
het lesgeven wat in de vingers gaat krijgen, moet hij al weer
weg. lnstructeur zijn, ondenruijs geven in het algemeen, is een

beroep. Niet iets dat je er even bij doet. Vooral niet als het

vaktechnisch ondenruijs betreft. De volgende spreker was een

instructeur van de OAC|S,zeg maar een samensmelting van

Verbindingen en Elektronica. Hij gaf uitleg over de functie van

de verschillende vakgroepen binnen de ClS. Na de lunch
was het al snel tijd voor de rondleiding door het schoolge-
bouw De afdeling draadverbindingen en de hangaar met

een F-'16 en een BO-105 werden door het in groepen ver-

deelde gezelschap bezocht. Veel te snel was het al weer tijd
voor het volgende programmapunt. Een bezoek aan de hon-

densectie. Prachtige beesten, die het enorm leuk bleken te

vinden om een "pakman" aan te mogen vallen. De meeste

bewondering was bestemd voor de pakman. ln een pak van

ongeveer 30 kg en de warme zon je laten pakken door een

hond die met een enorme snelheid tegen je opbotst is voor-

waar geen pretje. Het sluitstuk van de excursie was een

bezoek aan de nieuwe brandplaat. Nadat we op het portret

waren gezel met veel vuur achter ons, werden er spectaculai-
re vliegtuigbranden gedemonstreerd. Zelfs branden in een

gebouw kunnen zeer realistisch zijn, Alle respect voor deze

vakbekwame mensen. Daarna was het tijd voor een drankje

in de mess gevolgd door de warme maaltijd. Hierna gingen
we weer de bus in voor de lange rit van ongeveer 21lz uut
terug naar Schaarsbergen. Gezien de reacties bij aankomst
op de Oranjekazerne had iedereen een fijne dag gehad,

CGPA Twenthe doet mee aan consumententêst íooo,,c,nsRoos,)

Grolschbier
Op 22 september was het weer
zover. en wel voor de tweede keer
omdat Grolsch alle liefhebbers tijdens
het eerste bezoek alle belangstellen-
den niet in een keer kon ontvangen.
Ditmaal hadden zich 43 leden opge-
geven. De groep werd ontvangen
met, dat venruacht je niet bij een brou-
werij, koffie. Na de kennismaking met
de gidsen volgde een film met de
sterspotjes vanaf de jaren '60, met
onder andere "vakmanschap is

meesterschap", tot nu. "Koninklijke

Grolsch N,V. is een beursgenoteerde
onderneming met een rijke traditie.
Grolsch heeft een historie die terug-
gaat tot 1615 en behoort daarmee tot

de oudste ondernemingen van

Nederland. Op 7 april 2004 werd de
nieuwe brouwerij geopend ten zuid-
westen van Enschede. De brouwerij
is de meest efficiënte en meest
mi I ieuvriendel ijke brouwerij ter
wereld". (volgens de website) Achter-
eenvolgens werden het ketelhuis, ner-
gens is nog koper te bekennen alleen
maar roestvrij staal, het filterhuis, een
grote ruimte vol met roestvrij stalen
vaten en buizen, de schoonmaak- en

afvulafdeling en het magazijn
bezocht. De enorme ruimte waar de
kratten leeg binnen komen en er uit-

eindelijk vol weer uit gaan is het leuk-
ste om te zien. Robotten maken in

één beweging zes kratten leeg, de
flessen rammelen via lopende ban-

den naar de schoonmaakmachine en

afvulautomaat, Tegel ij kertijd worden
144volle flessen weer in de kratten
gezet. Er loopt heel weinig personeel,
het hele proces verloop automatisch.
Na ongeveer anderhalf uur rondgeke-
ken te hebben ging het richting bruin
café waar we de kans kregen de ver-
schillende producten te proeven. De
gidsen presenteerden daar lekkere
hapjes bij en de stemming steeg
snel. Na een klein uurtje was de pret
toch over en ging een ieden al dan
niet op de fiets, huiswaarts. Met
onder de arm, of in de fietstas, twee
flesjes bier om thuis nog even na te
genieten. Rest voor Grolsch de com-
plimenten voor de keurige en harte-
lijke wijze waarop we zijn ontvangen.

@ro



(1) Uit het plakdoek van een squadroncommandant
(door Jaap Kruit)

Als squadron commandant kun je heel wat mee maken.
om de al dan niet hilarische belevenissen niet verroren te
laten gaan heb ik destijds aangemaakt het "plakboek van
een Squadron commandant". Daaraan onfleen ik de vol-
gende gebeurtenis.
Het zal in het laar 1956 zijn geweest dat op onze vriegbasis
Twenthe een grote ver-spreidingsoefening werd gehouden.
Daarbij werd de Technische dienst 'verplaatst' naar een
locatie op de rolbaan Noord. Voor bezoeken aan de echte
basis diende een afstand te worden afgelegd, overeenko-
mende met de afstand tot het echte verspreidingsgebied.
Gedurende deze oefening kreeg ik het schrifterijke verzoek
van een dienstplichtig soldaat om verlof te verlenen tenein-
de naar huis te gaan met als reden, dal,zijn vrouw'op alle

De FB4F Thunderstreak had twee punten waar je ars vlieger
niets aan kon doen, maar wel altijd aandacht:
1. Een flame-ouÍ direct na take-off. rn een dergelijke situatie

ging het loodzware toestel meteen naar beneden.
2. Een hydraulic lock-up in de besturing. ook hier was geen

alternatief voor want de stick werd zo stijf als een heipaal
met als gevolg dat een bailout de enige oplossing was.

Sjors Dietrich overkwam dit ook bij het naderen van de
landingsbaan: met de neus naar beneden gericht en te
laag om te springen kon hij niets meer doen. Het toestel
denderde tegen de baan en gleed stuurloos met grote
snelheid naar de zuidkant van vliegveld Eindhoven. ons
vliegveld grensde aan de zuidzilde aan het ,,Engelse

kamp". wat de Engelsen daar deden is mij nooit duidelijk
geworden, maar dit ter zijde. Nu hadden de Engelsen tus-

dag liep'. Dit behoorde natuurlijk gecontroleerd te
worden, iedereen kan wel zeggen dat zijn vrouw
bijna moet bevallenl Daarom vroeg ik hem naar
naam en adres van ziln huisarts, die hij prompt
gaf, lk zei hem dat hij nog van mij zou horen,
Verzoeker aí
Na enige vergeefse pogingen kreeg ik eindelijk
contact met deze arts en vroeg hem of hij de
patiënt kende en of zijn vrouwtje inderdaad hoog
zwanger was. Ja, hij kende hem wel. Waarop
deze arts mij het volgende antwoord gaf:
"Kapitein, ik wou dat die wijven een meter op
hun buik hadden, dan kon ik het tenminste .!

sen het kamp en het vliegveld een sterk hoog hek
geplaatst waar nog nooit iemand doorheen of overheen
was gegaan. Sjors was er ogenschijnlijk goed afgekomen
want hij klom snel uit de cockpit en rende weg van het
rokende wrak. Terug in de crewroom verterde hij zijn erva-
ring: in de cockpit kon hij niets meer doen en voor het
springen zalhij te laag. Hij vond zich terug op de grond
in een rokende omgeving en nu kon hij wel wat doen want
hij maakte snel de riemen los en klom naar buiten. Weg-
rennend van het verongelukte vliegtuig liep hij tegen het
hek van het Engelse kamp, dat hem de weg naar de vei-
ligheid versperde. Sjors was een klein mannetje,
waardoor het hek nog hoger leek, maar hij klom er met
veel moeite tegen op, werkte zich over de rand en klom
aan de andere kant weer naar beneden. Echter; wegren-
nend van het hek zag hij dat de klimpartij helemaal niet
nodig was geweest. Enkele meters van de plaats waar hij
over het hek was gegaan had het toestel een gat van tren-
tallen meters gemaakt waar hil zo doorheen had kunnen
lopen. "Ja, een gat waar een Thunderstreak door kan
had ik ook door gekund , maar dat realiseerde ik me toen
niet", aldus Sjors Dietrich.

precies aflezen!".
Dit antwoord veroorzaakte natuurlijk de nodige hilariteit. En
de soldaat? Die kreeg geen verlof om naar huis te gaanl.
De echtgenote van een van mijn onderofficieren leed in
hoge mate aan MS en werd verzorgd in een verzorgings-
tehuis. Gedurende deze verspreidingsoefening gaf ik
hem bij uitzondering dagelijks een bezoek te brengen aan
zijn vrouw, mits de dienst er niet onder zou lijden. Met de
jeep werd hil dus naar de uitgang van de basis gereden
via de voorgeschreven omweg uiteraard. Wel werd hem
verzocht voor hen, die dit wilden, een loempia mee te
brengen, Daartoe werd een intekenrijst gebruikt die hijzelf
bijhield. Dus kwam hij na het bezoek aan ziln vrouw en
vía de Chinees naar het hek rond de basis om ziln
'bestelling' af te leveren om vervolgens weeI via de voor-
geschreven weg , naar de rolbaan Noord te gaan,

(2) Hij zag er geen gat in
De heer Frederrk Klein stuurde mij met betrekking tot z'n
"Uit de oude doos"-verhaal tn het meinummer van KLu-
PActief over een ervaring als F-B4F vlieger de volgende
aanvulling:



Geschiedenis Vliegbasis Twenthe
(door Rren Tiehatten)

Nu de Vliegbasis Twenthe eind
2007 definitief haar poorten sluit,
wordt het tijd de geschiedenis eens
kort te belichten.

Periode 1932-1945
De geschiedenis van het vliegveld
Twenthe gaat terug tot het begin
van de jaren dertig toen door een

aantal gemeentes in Twente de NV

Luchthaventerrei n Twenthe werd
opgericht. ln 1932 werd het lucht-
vaartterrein geopend. Het bestond
uit een grasmat van 840 bij 770
meter en diverse gebouwen, waar-
onder een stationsgebouw en een
hangar, Er werd tot 1940 druk
gebruik van gemaakt, maar slechts
incidenteel door de militaire lucht-
vaart. ln mei 1940 werd het comple-
te veld door de Genie vernietigd
zodat de Duitsers slechts een puin-
hoop aantroffen. Het veld werd tij-
dens de oorlog enorm uitgebreid en
voorzien van drie startbanen met
klinkerverharding en vele gebouwen
en hangars, Bij de bevrijding van

Oost-Nederland, in april 1945, werd
het veld door de Engelsen ingericht
als logistiek centrum voor de
opmars van de geallieerde troepen.
De magazijnen waren voornamelijk
op het zogenaamde Zuidkamp
geconcentreerd. Het vliegdienstge-
bouw naast de verkeerstoren dien-
de als Engels hoofdkwartier. Alle
drie de startbanen waren venivoest,

alleen de baan 11-29 was op korte
termijn te herstellen. ln de volgende
jaren werden de start- en rolbanen
verder hersteld en verbeterd, nacht-
verl ichting en obstakelverl ichti ng
weer in orde gebracht en werkplaat-
sen geoutilleerd.

De Luchtmacht op Twenthe
Begin november 1945 arriveerden
de kwartiermakers van de afdeling
Luchtstrijdkrachten (LSK) Zij
bereidden de komst voor van de
AVOT (Aanvullende Vlieg Opleiding

Twenthe flightline 1 950

Tweemotorigen), die op 15 novem-
ber aankwam. De Leger Luchtmacht
Nederland (LLN) kon een aanvang
maken met de opleiding. Al vrij

spoedig werd dan ook begonnen
met het vliegen op de Airspeed
Oxfords, een tweemotorige beman-
ningstrainer. De eerste cursisten
werden opgeleid voor de KLM, die
na de oorlog zalïe springen om

vliegers die geschikt waren om in

meermotorige toestellen te vliegen.
Later werd uitsluitend opgeleid voor
de LSK. De officieuze oprichting

Vliegramp op de Vliegbasis Twenthe
eist vier doden
Op 18 november 1949 stortte tijdens een oefenduikaanval een Spitfire
van de JVS neer in de buurt van het vlieggebouw. Delen van het vliegtuig
schoten weg en raakten het vlieggebouw dat zwaar werd beschadigd.
Behalve de vlieger, Eerste Luitenant J. van Huystee, kwamen nog drie
mensen om die in het gebouw aanwezig waren. Het waren de chef van
de Rijksluchtvaartdienst Twenthe, J.B.Schurer, een radiotelegrafist. B.F.

Scheygrond en een KlM-employé, Hendrik Engbers uit Lonneker. Deze
laatste zou eigenlijk al naar huis gaan om te lunchen maar wachtte op de
dokter vanwege een verstuikte enkel. De ramp trok destijds veel aan-
dacht en was reden voor grote artikelen in de lokale pers.
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van de Jacht Vlieg School (JVS)

volgde in maart 1946. Deze JVS

was voortgekomen uit het beroemde
322 Squadron. Vanuit Pershore in

Engeland begonnen ferryvliegers in
juni 1946 Spitfires, overgenomen
van de RAI over te vliegen via Val-

kenburg naar Twenthe. Op 19 juli

1946 werd de vliegschool ofÍicieel
geopend. Diverse squadrons kwa-
men en gingen op Twenthe in die
eerste jaren.

De Spitfires stonden op het Noord-
complex, in hangar 6, en de AVOT



met zijn Oxfords was op het Oost-
complex gehuisvest. De AVOT bleef
tot 1953 op Twenthe.
De KLM onderhield nog een dienst
op Twenthe, aanvankelijk met een
Havilland Dragon Rapide MKlll
Domini en later met een gloednieu-
we DC-4 Skymaster. Het vliegge-
bouw heette officieel nog KLM-

lngang Zuidkamp jaren 60

gebouw Door de hoge exploitatie-
kosten van de dienst en door het
toenemende militaire gebruik van
het vliegveld kwam echter in '1948

reeds een einde aan de dienst
Twente-Amsterdam. Op 27 juni 1948
arriveerden de eerste drie Gloster
Meteors, met de registraties l-21, l-
22 en l-24 op de Vliegbasis Twen-
the. Hiermee trad de Luchtmacht
het straaltijdperk binnen en kon ook
een begin worden gemaakt met de
opleiding van de techneuten. De
instroom van de Meteors verliep
gestaag maar het duurde toch nog
tot augustus 1951 voor de laatste
Spitfire van Twenthe vertrok zodat
beide types hier drie jaar naast
elkaar bleven vliegen.

Op 15 november'1948 werd (op
papier) het eerste operationele
straaljagersquadron opgericht, het
luchtverdedigingsquadron nr, 1 . dat
zou worden uitgerust met de Gloster
Meteor MK-4. Ook met de diverse
Meteor-squadrons werd flink gerou-
leerd tussen Twenthe, Soesterberg
en Leeuwarden. De JVS verhuisde
medio 1956 naar Woensdrecht. Als

opvolger van de Gloster Meteor
kwam in '1956 de North American
Sabre FB6K (de Kaasjager) in

dienst, Uiteindelijk werden drie
squadrons op Twenthe uitgerust
met de Kaasjagen het 700, 701 en
702 Squadron. Begin jaren zestig
werden deze drie squadrons opge-
heven in verband met de komst van

de Starlighter. Op 31

mei 1964 werd de
laatste vlucht
gemaakt met een
F86K, De machines
gingen naar de ltali-
aanse Luchtmacht of
naar de sloper. Een

enkeling ontsprong
de dans en eindigde
op een sokkel bij de
ingang Deventerhek
van onze vliegbasis
(0283) of in een
speeltuin

VanaÍ 1962 werd de conversie naar
de F104 van zowel de vliegers als
de technici verzorgd op Twenthe,
zowel voor de Belgische als voor de
Nederlands luchtmacht. ln septem-

basis Volkel, die als Starfighterbasis
was aangewezen. Dit in verband
met de naderende komst van de
NF5. ln navolging van o.a. de Noor-
se Luchtmacht werden de gloed-
nieuwe NF-S's door Nederlandse
vliegers van Canada overgevlogen
naar Nederland, Met een groot aan-
Ial z.g. High Flights arriveerden alle
toestellen op de Vliegbasis Twenthe
in de periode 1969 lol 1972. Ook de
omscholing van de vliegers en het
technisch personeel vond op Twen-
the snel en zonder grote problemen
plaats. Hiervoor werd een Field
Technical Training Unit (FTTU) in
gebruik genomen die tot '1979 op
Twenthe zou blijven. Op 28 april
1970 verhuisde het 315 Squadron
van Eindhoven naar Twenthe waar
de NF-S's reeds gereed stonden.
Het squadron werd belast met de
OCC (Operationele Conversie Cur-
sus) en werd in juni 1971 beperkt
en in oktober van dat jaar volledig
operationeel.
De laatste Lockheed T-33 vliegtui-
gen werden in april 1972 ui| dienst
genomen.
Tussen 1976 en 1986 werden alle

Wapen Vliegbasis Twenthe
Uit deze tijd stamt ook het wapen van de Vliegbasis Twenthe.
Het stelt een driekoppige hellehond voor (naar de drie operationele
squadrons, 700, 701 en 702 sqn) met als onderschrift: Reteneo hostes
pacis abs te longe. Dit betekent: Wij houden de vijand van de vrede
verre van ons.

ber 1963 komt het 306 Fotoverken-
ningssquadron over van de Vliegba-
sis Deelen. ln juni 1964 gaat de
Vliegbasis Twenthe over van het
Commando Luchtverdediging (CLV)

naar het Commando Tactische
Luchtstrijd krachten (CTL).

De voormalige JVS, nu TVO gehe-
ten, verhuisde in '1968 wederom van
Woensdrecht naar Twenthe met
ruim vijftig T-33's. Hieruit zou later
het (nieuw opgerichte) 313 Squa-
dron ontstaan dat met de NF-S werd
uitgerust. Uiteindelijk werd in juli
1969 het 306 Squadron overge-
plaatst van Twenthe naar de Vlieg-

NF-S's vervangen door de F-16. Op
27 maart 1986 landde de eerste
F-16 bestemd voor Twenthe op de
basis. De J-200 was voorzien van
het embleem van het 315 Squadron
en werd uiteraard met veel tamtam
veruyelkomd. Zowel het 315 als het
313 Squadron werden met dit nieu-
we toestel uitgerust.

13 mei 2000
ln de namiddag ontplofte in de wijk
Roombeek in Enschede een opslag-
plaats van vuurwerk. De gevolgen
waren versch ri kkel ij k, tweeëntwi nti g

doden, honderden gewonden en



een complete wijk weggevaagd of
ernstig beschadigd. De Vliegbasis
Twenthe verleende op grootschalige
wilze hulp, in de eerste uren, maar
ook in de dagen en weken daarna.
De vele reddingshelikopters konden
er terecht om bij te tanken enzo-
voort. De brandweer en ambulan-
ces met het nodige personeel wer-
den ingezet. Al snel kwamen vele
honderden vrijwilligers spontaan
naar het veld om hun hulp aan te
bieden. Op velerlei gebied werden
ze ingezet. De Horeca had binnen
enige uren 2000 maaltijden gereed
voor hulpverleners, evacués en

slachtoffers. Ook was een belangrij-
ke rol weggelegd voor de Geestelij-
ke verzorging (GEVO) en de Staf
Voorlichting van de vliegbasis.

De Donderslag
Ondanks dat reeds bekend was dat
er op de begroting van Defensie Íors

Gebouw 31 Zuidkamp (monument)

zou worden gaan bezuinigd door het
kabinet Balkenende, kwam de eerste
mededeling over de mogelijke sluiting
van de Vliegbasis Twenthe als de
bekende donderslag bij heldere
hemel. Op maandag 23 juni 2003, ter-
wijl er nog werd nagenoten van een
zeer geslaagde Open Dag en de
opruimploegen nog volop bezig
waren, werd het voornemen van de
minister van Defensie bekend. ln

diverse dagbladen kondigde de
minister aan - op zaterdag nog ere-
gast op de Open dag - dat mogelijk
bij Defensie 9000 arbeidsplaatsen

Landing 1e Fl6 in 1986

verloren gaan. Een week lang ver-

keerde het basispersoneel in grote

onzekerheid omdat van officiële zijde
vooralsnog geen enkele reactie

kwam. Op maandagmiddag 30 juni

2003 werd in een bewo-
gen bijeenkomst op het
Zuidkamp het personeel
officieel ingelicht door
de Bevelhebben Luite-

nant-generaal D.L. Ber-

lijn, over het voornemen
de Vliegbasis Twenthe

te sluiten. "lk kom hier

een verhaal vertellen dat
niet prettig zal zi1n" . Er

werd wel benadrukt dat
het nog steeds om een

beleidsvoornemen ging.
Deze dag werd in de
pers al snel "zwarte

maandag" genoemd.

Behandeling begroting
Op dinsdag 16 septembe6 Prinsjes-
dag, werden alle details van de
bezuinigingsplan nen bekendge-
maakt in de zogenaamde Prinsjes-
dagbrief. Vervolgens werd op
4 november de begroting in de
Tweede Kamer behandeld. Een

grote meerderheid van de Tweede
Kamer stemde voor de ingediende
Defensiebegroting en dus ook
voor de sluiting van de Vliegbasis

Het einde
Het doek valt dus definitief voor
onze mooie vliegbasis. Al per 1

januari 2004 werd het 315 Squadron
op non-actief gesteld en werden
vijftien F-16's afgestoten. Hierbij ver-
vielen al '156 functies.
Eind 2005 volgt het 313 Squadron.
Eind 2007 zal de basis definitief
haar poorten sluiten.

Voor een uitgebreide geschiedenis
van de Vliegbasis Twenthe verwijs ik
graag naar mijn boek: "Onder
Twentsche Vleugels", Kroniek van
de Vliegbasis Twenthe 1945-2003.
(op dit moment helaas uitverkocht)

Toren 1948

il'rÈt

Twenthe.



Naar aanleiding van mijn oproep gedaan in de KLUP Actief van maart j.l. waarin

ik vroeg om uw bijdragen in de vorm een artikel over uw ervaringen en activitei-
ten in verleden en heden ontving ik een bijdrage van Jack Uittenbogaard. Jack is
oud-KW-er en is werkzaam geweest bij het vroegere 4 GGW. Zoals veel oud-
GGWers voelde ook hij na al die jaren de drang nog eens terug te gaan naar z'n

vroegere 'sfek' om te kijken wat er van geworden was. Hier volgt zijn verhaal:

Vanmorgen aan de ontbijttafel in het Waldhotel in Unsen heb ik
met mijn echtgenote Renée onderwijl genietend van een 'reich-

haltiges fruhstuck' de plannen voor vandaag besproken, het
bezoeken van de oude sites Bad Munder en, als we het kunnen
vinden, Barsinghausen. Vervolgens gaan we op weg in weg in

de richting Bad MUnden En zoals Leo Moleveld (plug B-crew)
ook al eens zei zo was het bij mij ook, na ruim 31 laar weg te
zijn geweest vond ik het in een keer. Het was zo'n dag met laag-
hangende bewolking, beneden druilerig en boven op de berg
hing een grijze deken van mist. Als we de siteweg oprijden die
in Bad Munder nogal steil omhoog loopt laat ik de videocamera
meelopen. lneens hoor ik Renée vragen: "moet ik hier ook weer
naar beneden"? lk zeg: "ja wat dacht jezelf, als ik boven ben
hoef ik niet meer naar beneden". lk heb haar maar niet verteld
dat deze bocht vernoemd is naar Joop Ravers, een MT-chauf-
feur die daar met een VW-combi de bocht uit vloog en zo'n tien
meter naar beneden duikelde, zonder al teveel schade aan zijn
persoon overigens. Boven aangekomen rijden we over een hob-
bel waar de poort is geweest en draaien linksaf de site op, Ten-
minste, dat dacht ik toen nog. Echter een gewapende wachtpost
van het Engelse leger versperde ons de weg. Toen ik uitlegde
wat ik kwam doen toonde hij enig begrip, wij mochten de site op
maar de videocamera mocht niet mee. lk zeg tegen die wacht-
post, als die camera niet mee mag heeft het voor mij ook weinig
zin want ik wil juist de oude zaken die ik nog kan vinden op
video vastleggen. Dus wij keren onverrichter zake terug richting
Eulenflucht en Alte Bergschmiede naar beneden.

Vervolgens op naar Barsinghausen
Daar was sinds de opheffing van 4 GGW volgens mij geen enke-
le ex-4GGW'er meer geweest. Het was ditmaal wel even zoeken,
maar opeens dacht ik aan een foto op de site Ego Feriam waar-
op enkele maten van de C-crew waaronder Frans Kleinhaarhuis
en Chris Jansen, een tray Grolsch staan te slachten op de par-
keerplaats tegenover de siteweg Barsinghausen. Toen had ik de
site-weg zo gevonden. Wij naar boven, bonkend en schuddend
want aan de weg is ruim 30 jaar niets meer aan gedaan. Ook
hier heb ik tijdens de rit naar boven de videocamera laten mee-
lopen tot op de site. lnmiddels is de film ingelezen in de compu-
ter om hem van teksten en ondertitels en ingesproken commen-
taar te voorzien. Boven aangekomen was het voor mij althans een
grote schok te zien dat de hele site compleet ovenryoekerd is. Het
enige dat nog herinnert aan wat hier ooit geweest is, waren de
restanten van wat eens de poort moet zijn geweest. Je gaat er
naar toe met het beeld in je hoofd van die mooie grote torens

met daarop de radars geplaatst. Maar alles is weg, dat wil zeg-
gen na enig zoekwerk in het struikgewas wordt nog een oude
wachtlocatie (is veredelde schuttersput) gevonden langs waar
eens de omheining van de site moet zijn geweest. Daarna zi.jn

we naar Hameln gereden om de inwendige mens te versterken.
Na deze rustpauze bij een kroeg genaamd 'Am Pferdemarkt'op
het plein bij de bij velen bekende Balkan Grill zijn we langs de
Weser richting Rinteln gereden. Ook hier heb ik weer gedeeltes
gefilmd en gefotografeerd. ln Rinteln aangekomen heb ik ook de
oude ijzeren brug over de Weser en het ernaast gelegen overbe-
kende zwembad vastgelegd. Ook Barksen hebben we nog even

aangedaan onder meer om nog even op mijn oude woonadres
(Barksen nt. 1O bei Wehrhahn de tischler-meister) te kijken.

Terugrijdend richting Hessisch Oldendorf kom je net als je Bark-
sen uitrijdt aan je linkerhand de kroeg tegen waar veel crew-
feesten en demob-feesten zijn gehouden.
ln Hessisch Oldendorl aangekomen zien we dat de tand des
tijds niet aan het knagen is geweest aan het voormalige GLK,
maar het is eenvoudigweg in het geheel opgevreten door een

soort van villawijkje waar nu volgens niet nader genoemde bron-
nen mensen wonen afkomstig uit het voormalige Oostblok. Het
enige uit de tijd dat 4 GGW hier gelegerd was is buiten de poort
naar links richting Segelhorst, daar staat nog een trafohuis uit
die tijd. Verder staan de huizen van de Keukenhof er natuurlijk
ook nog steeds. De foto's die ik heb gemaakt zijn te vinden op
de internet site: http://groups,msn.com/egoferiam/. Als men wil

inloggen dan moet men eerst aan één der beheerders van de
site vragen om het lidmaatschap van de site, hetgeen gratis is.

Er worden alleen enkele vragen gesteld in de trant van: wat is

uw binding met 4 GGW wat was uw functie, etc. waarna men
vervolgens toegang tot de site krijgt. De site bevat een schat
aan foto's en een aantal leuke anekdotes en verhalen uit die tijd.
Aanmeldingen kunnen worden gedaan middels een e-mail aan
de beheerders, te weten egoferiam@chello.nl of
egoferiam@hccnet.nl van respectievelijk Theo Hoenderkamp en
Jack "Uitje" Uittenbogaard. Verder zijn wij op zoek naar namen
en adressen van oud 4 GGW'ers die tussen 1965 en 1975

dienst hebben gedaan bij 4 GGW. Deze mensen kunnen zich
ook op bovengenoemde E-mail adressen opgeven.

Met hoogachting,
Jack Uittenbogaard
Londenstraat 170

2711 DG Zoetermeer
Tel. 079-3416940



Varia, Varia, Vaariaaa
In augustus vond op de Binckhorst
in Den Haag een relinie plaats van
de DPKLU. Aangezien deze reÍinie
een zeer hoog'postactief-gehalte'
had leek het ons een goede zaak
om hier de nodige aandacht aan te
wijden.

GESLAAGDE REUNIE DIRECTIE
PERSONEEL
Als gevolg van de herstructurering
binnen Defensie is de Directie Per-
soneel van de KLu op 1 september
opgeheven. Hiermee is er weer een
stuk militaire geschiedenis bijge-
schreven en een historische periode
afgesloten, omdat de Directie Per-

soneel KLu toch al met al zo'n 57
jaren onder verschillende benamin-
gen heeft bestaan. Ook is de 'per-
soneelsdirectie' in die jaren op ver-
schillende locaties gehuisvest
geweest, zoals in Scheveningen, op
het Spui en uiteraard als laatste op

de Binckhorsthof. Om dit nu niet
ongemerkt voorbij te laten gaan had
de laatste Directeur Personeel,
Generaal-majoor Melken besloten
op vrijdag 26 augustus op het
(inmiddels voormalige) hoofdkwar-
tier op de Binckhorst een grote reu-
nie te houden waarbij iedereen die
in de loop van die 57 jaren bij de
personeelsdirectie is geplaatst

geweest werd uit-
genodigd, De hier-
toe door de
DPKLu in het leven
geroepen reunie-
comm issie
bestaande uit een

viertal gerenom-
meerde ex-DP'ers,
te weten Theo
Deckers, Sijtze van
Koningsveld , Dick
Melker alsmede de
schrijver van dit
verslag werd ver-
zocht goed hun geheugen te raad-
plegen en zoveel mogelijk oudge-
dienden op te sporen, uit te nodi-
gen voor deze happening en een

leuk programma samen te stellen.
De commissie slaagde erin zo'n 400
ex-DP'ers op te sporen en per brief
persoonlijk uit te nodigen. De actief
dienenden konden zich op eenvou-

dige wijze zelf via
het secretariaat
van de DP aan-
melden. Aan de
uitnodigingen is

op grote schaal
gehoor gegeven.
Rond de 280 reu-
nisten waren op
26 augustus aan-
wezig in het
bedrijfsrestaurant
en de officiers-
mess. Onder hen

een zeer groot
aantal b.d.-ers. Ook waren 15

opperofficieren b.d. aanwezig onder
wie vijf voormalige directeuren. De

oudst aanwezige voormalige DP

was Generaal-majoor Gerritsen.
Nadat Generaal-majoor Melker de
reunisten welkom had geheten en in
een historisch overzicht de geschie-
denis van de directie personeel liet
passeren, kon de reUnie losbarsten.

Een combo bestaande uit personeel

van de drumfanfare van de KLu-
kapel, versterkt met een zangeres
en zange[ zette de bijeenkomst op
muzikale wijze luister bij. Onder het
genot van een drankje en een hapje
werden veel oude herinneringen
opgehaald, anekdotes smakelijk
verteld en kennismakingen her-
nieuwd. Vaak herkende men nog
wel de gezichten, maar euhhh hoe

heette je toch ...
Om halfzes opende Generaal Mel-
ker met enkele genodigden het
lndisch buffet, dat op uitstekende
wijze door het personeel van het
bedrijfsrestaurant was verzorgd. Na
het buffet nam het aantal reunisten
snel af. Velen moesten nog ver rei-
zen en ook de leeftijd ging bij som-
migen toch tellen. De'diehards' slo-
ten om halfnegen de bar in de
mess. De reunisten ontvangen op
hun huisadres de dvd die door de
'ingehuurde' videoman en
geluidstechnicus van de reunie is
gemaakt. Voor het thuisfront, dat
niet voor de reunie was uitgeno-
digd, kreeg iedere deelnemer een
doosje bonbons met daarop foto's
van de Binckhorst en het toekomsti-
ge'hoofdkwartier' in Breda mee
naar huis. Uit de reacties van de
aanwezigen mag worden geconclu-
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deerd dat de DP'ers kunnen terug-
kijken op een zeer gewaardeerde
en geslaagde reunie, Dit laatste
wapenfeit van de inmiddels opgehe-
ven Directie Personeel laat bij ieder-
een, ongeacht wat men van de reor-
ganisatie vindt, zeer goede herinne-
ringen na.
lVamens de re0niecommissie,
Dick van Os (voorzitter)

OPRICHTING "POST ACTIEVEN.
SPORT CLUB'' VLIEGBASIS
GILZE RIJEN
Op donderdag 1 september j.l.
heeft het Hoofd Bureau Militaire
Sport aan een 1S-tal postactieve
sporters het shirt van de "Post

Actieven Sport Club (PA.S.C.) Vlieg-
basis Gilze-Rijen" uitgereikt. Daar-
mee krijgt deze club van (inmiddels)

19 sportieve ex-medewerkers van
deze vliegbasis een herkenbare
naam en gezicht. Het begon alle-
maal een jaar of dríe geleden toen
Hans Rombouts en Ruud Allart, bei-
den nog actief dienend en toen al

regelmatige bezoekers van de fit-
nessruimte, een receptie bijwoon-
den van een collega die de dienst
ging verlaten. Hem wisten zij ervan
te overtuigen dat regelmatige bewe-
ging een goed middel is om niet
vast te roesten. Via mond op mond
reclame en uiteraard het regelmatig
bezoeken van afscheidsrecepties
begon het aantal bezoekers aan de
fitnessruimte en de tennisbaan

gestaag toe te nemen. lnmiddels is

de groep uitgegroeid tot 19 deelne-
mers, variërend in leeftijd van 54 tot
73 1aar. Naast de fysieke inspanning
staat ook gezelligheid hoog in het
vaandel. Na het inspannende deel
volgt namelijk een bezoekje aan de
sauna waarna gezamenlijk, onder
het genot van een bakje koffie,
wordt nagekaart in het zitgedeelte
van de "Welzijnszorg". Dat de leden
niet alleen met en voor zichzelf
bezig zijn moge blijken uit het feit
dat Bureau Sport regelmatig een

beroep op de postactieven kan

doen om als jurylid te assisteren bij

lokale sportwedstrijden. Ook tijdens
de Open Dagen hebben de leden
bij diverse informatiestands acte de
presence gegeven. Met een jaarlijks
georganiseerde sociale bijeenkomst
worden ook de partners van deze

krasse knarren niet ver-
geten. Het aantal deelne-
mers wordt voorshands
niet beperkt. Belangstel-
lenden kunnen zich aan-
melden door gewoon
eens te komen kijken op
donderdag van 09.30 tot
10.30 uur in de fitness-
ruimte van de "oude"
sportzaal op Vliegbasis
Gilze-Rijen.
Dick Melker
Staf Voorlichting
Vliegbasis Gilze Rijen

OPLOSSING VAN DE PRIJSVR/MG
"Vliegtuigherkenning" zoals on langs

vermeld in het Augustusnummer:

1. MBB BO 105 PAH.1

2, Agusta A-í09
3. Antonov-2 Colt
4, Piper Cub L-4
5. Westland Seaking AEW
6. Hawker Siddely Nimrod
7. KDC-10 (links) en

KC-í 35 (rechts)
8. Mc Donell Douglas F4-E
9. Short Skyvan
10. C-í60 Transall

Winnaar is dhr. A. Enders, Kalmoes-
veld 41, 7006TE Doetinchem.

Hn Enders, van harte gefeliciteerd.
Uw prijs, een boek ter beschikking
gesteld door het Nederlands lnsti-
tuut voor Militaire Historie, kunt u

binnenkort tegemoet zien.



Bridg" is fitness voor de geest
Laat ik beginnen met mijzelf voor te stellen

en kort iets over mijn achtergrond te vertel-
len. Mijn naam is Cock Hoogenraad. lk ben
op 13 januari 1948 geboren in Den Haag.
Na mijn schoolopleidingen ben ik in 1964
gaan werken bij de vezekeringmaatschap-
pij "De Nederlanden van 1845". Begin
1965 heb ik gesolliciteerd bij de Lucht-
macht en ik ben op 1 september 1965

opgekomen op de KKSL te Schaarsber-
gen. ln december 1967 ben ik als Serge-
ant geplaatst bij 5 GGW te Stolzenau. ln
1968 ben ik getrouwd en samen met mijn

vrouw in Stolzenau gaan wonen. ln 1982
ben ik overgeplaatst naar Eindhoven.

ln 1985 besloot ik, naar aanleiding van de
bridgecursussen van de AVRO op de tele-
visie, om ook bridge te gaan spelen. Hier-

toe nam ik contact op met een bridgeclub
in de buurt, maar daar kreeg ik te horen

dat men om te leren spelen eerst minstens

twee cursussen van ieder 12 lessen moest
volgen. Omdat de cursus reeds gestart
was, moest ik geduld hebben tot het jaar
daarop om te kunnen beginnen met de
eerste cursus. ln januari '1987 had ik de
tweede cursus gevolgd en we hebben toen
(zoals dat in die tijd gebruikelijk was) onder
begeleiding van de docent van de tweede
cursus, een bridgeclub opgericht. Die

docent was toevallig een luchtmachtcolle-
ga die ik redelijk goed kende, Dave Vlam.

De club is naar hem genoemd (B.C. Flame-

bridge) en bestaat nog steeds. lk heb er
vanaf het begin, door toedoen van Dave,

tot aan mijn vertrek naar Ramstein in 2001

al die jaren de spelleiding vezorgd en een
aantaljaren ook het voozitterschap op mij

genomen. lk ben er na onze terugkeer in

Eindhoven eind vorig jaar weer lid gewor-
den. Tijdens mijn driejarig verblijf in Ram-

stein heb ik een aantal bridgecursussen
gegeven en zodoende een achttal perso-
nen geleerd hoe bridge te spelen. Na mijn
FLO in februari 2005 ben ik lid geworden
van de Postactieven Regio Eindhoven.
lk heb het bestuur aangeboden om voor
de leden van de vereniging een bridgecur-
sus te geven. Leden van andere Postactie-
ven afdelingen die belangstelling hebben
voor de cursus en in de buurt van Eindho-
ven wonen kunnen contact opnemen met
mij via mijn e-mailadres of telefoon. Vroe-
ger had bridge de naam een
elitair spel te zijn dat alleen door personen
van stand gespeeld werd. Dit is al lang niet

meer aan de orde, zeker niet na het baan-
brekend werk van de AVRO in de tachtiger
jaren.

Wat is Bridge
Veel mensen gaan er van uit dat bridge
een kaartspel is zoals klaverjassen, rikken,
jokeren maar niets is minder waar Het spel
wordt wel gespeeld met speelkaarten,
maar het spel valt in de categorie denk-
sporten zoals schaken en dammen. Laat u
hierdoor echter niet afschrikken wanneer u

toch iets meer wilt weten over het spel en

leest u vooral verder Het spel wordt
gespeeld met de 52 kaarten van een

kaartspel, zonder de jokers dus en het

wordt gespeeld met vier spelers. De kaar-

ten worden gelijk opgedeeld onder de vier
spelers, ieder dus '13 kaarten. De spelers
vormen twee paren, die gebruikelijk vast
met elkaar blijven spelen, al bestaat er ook
een vorm van individuele wedstrijden, maar

daar ga ik nu verder niet over uitwijden.

Om goed te kunnen aangeven wie met wie
speelt maar ook om in nabeschouwingen
of beschrijvingen van bridgewedstrijden te

kunnen aangeven hoe het spel verlopen is,

noemt men twee spelers die samen spelen
Noord en Zuid een het andere paar of
partnership Oost en West. De "waarde"

van de kaarten is als volgt vastgesteld: de
twee is de laagste kaart en de Aas de
hoogste. Met andere woorden, de volgorde
is dus: 2, 3, 4, 5, 6,7 , B, 9, 10, Boe[ Vrouw
Heer en Aas, oplopend in "belangrijkheid".

Ook de vier verschillende spelkleuren wor-
den naar belangrijkheid gewaardeerd en

wel van laag naar hoog als volgt: Klaveren,

Ruiten, Harten en Schoppen. De 10 Vm de
Aas noemen we "honneurs". Aan de hoog-
ste vier van deze honneurs wordt een

bepaalde waarde toegekend, De Boer is

1 punt, de Vrouw 2, de Heer 3 en de Aas is
4 punten. Het totaal aantal punten in de
honneurs die men bij de eigen 13 kaarten
heeft, bepaalt of men zich met het zoge-
naamde bieden gaat "bemoeien"of dat
men zich beperkt tot passen, Mede van

belang is ook de eventuele actie van de
speler waarmee men samen speelt, verder
de partner genoemd. Degene die de kaar-

ten gegeven heeft, anders gezegd, de
deale[ mag beginnen met bieden.
De bedoeling van het spel is om samen
met de partner uit te vinden door middel
van het zogenaamde bieden, hoeveel

slagen men samen kan halen en welke
kleur troef moet worden of dat men het

beste zonder troefkleur kan spelen, het zo
geheten Sans Atout (Frans voor zonder
troef, in het Engels No Trump [NT]). Men

spreekt van een slag is wanneer alle vier
de spelers een kaart hebben gespeeld

aan de hand waarvan bepaald kan worden
wie de slag "gemaakt" heeft. De "winnaar"

van de slag moet de eerste kaart in de vol-
gende slag spelen. De eerste kaart die in
het spel wordt gespeeld heet ook wel de
uitkomst of start, de overige eerste kaarten

die gespeeld worden noemt men voorspe-
len in de volgende slag. De eerste zes sla-
gen

tellen bij het bieden niet mee en het bieden
start gebruikelijk op 1-niveau, waarbij aan

de hand van het aantal punten dat men in

de hand heeft en het aantal kaarten dat
men in een bepaalde kleur (Klavef Ruiten,

Harten of Schoppen) heeft het bod wordt
vastgesteld. Wanneer men aan de beurt is

om te bieden en de hand (zo noemt men

de 13 kaarten die men heeft toebedeeld
gekregen) voldoet niet aan de eisen om

een bod te doen dan zeg men "pas". Het

bod dat voor die drie passen als laatste is

gedaan, wordt het zogenaamde contract.

Voorbeeld
Ste/ daÍ Noord als laatste 4 Harten heeft
geboden (hoe de speler daar toe komt
voert in dit relaas te ver om dat te behan-
delen) dan verplicht hij zijn partnership

daarmee totaal 10 slagen te maken, waar-

b[ de hartenkleur als troefkleur wordt aan-
gemerkt. Een slag maakt men wanneer
men van de voorgespeelde (uitgekomen)
kleur de hoogste van de vier kaarten, die
achtereenvolgens gespeeld worden door
de spe/ers, spee/Í. Men is verplicht te
"bekennen", dat wil zeggen wanneer een

bepaalde kleur "gevraagd" wordt, moet
men die kleur bijspelen indien men die
heeft. Als men die kleur niet meer heeft
mag men (het is niet verplicht) een kaart
van de troefkleur spelen, waarmee men
dan de slag wint, indien er daarna in die
slag niet een hogere troefkaart door een
andere speler wordt gespeeld. /s de spel
soorf geen troefkleur (dus Klaveren,

Ruiten, Harten of Schoppen) dan is het
een zogenaamd "Sans Atout" contract, b|-
voorbeeld 3 SA, dat wil zeggen I slagen
halen met de kaarten van de partner



samen zonder troef! U kunt zich wellicht

voorstellen dat dit over het algemeen een

stuk moeilijker is om te spelen.

Nadat er opvolgend drie maal is gepast, is
daarmee de bieding ten einde en begint

het afspelen. De speler na degene die het

contract moet spelen "komt uit" dat wil zeg-
gen hij kiest uit zijn hand van 13 kaarten

een kaart die hil "gesloten" (met de beeld-

zijde naar beneden) op tafel legt. Nadat hij

daar toestemming voor heeft gekregen van

zijn partner; draait hij de kaart met de

beeldzijde naar boven en wordt de waarde

dus zichtbaar: Het hoe en waarom van die

toestemming laten we hier even achtenrye-

ge. Nadat de kaart open is gelegd worden

de kaarten van de partner van degene die

het contract moet spelen (dat noemen we

nu verder de "leider", het is de speler die

de speelsoort waarin uiteindelijk het

contract gespeeld wordt, het eerst heeft

geboden) open op tafel gelegd en mag de
"bezitter" van die kaarten zich verder niet

met het spel bemoeien, hij wordt dan ,

zoals dat genoemd wordt, "dummy" of
"blinde". Hij speelt de kaart bij die de lei-

der hem opdraagt te spelen, dan wel die

de leider duidelijk aanwijst. Na de eerste

slag komt degene die de slag gehaald

heeft uit met een kaart naar zijnlhaar

keuze,

Er zijn een aantal manieren waarop men

bridge kan spelen. Zo kennen we het

zogenaamde "robberbridge", dat is de

speelvorm waarmee het spel eigenlijk ooit

is begonnen. lk zal u verder niet lastig val-

len met de uitleg van de regels voor deze
vorm, ais u oo t bridge gaat spelen zult u

met deze vorm waarschijnlijk niet te maken

krijgen. De andere, meer voorkomende,
vormen, zijn: bij een club, thuis met een of

meerdere andere paren of via internet.

Hiervan zal het spelen bij een club het

meeste voorkomen. Men speelt gebruikelijk
per clubavond (of -morgen, of -middag)

24 spellen. De spellen worden, voordat ze

de eerst keer van die zitting (zo noemt men

een competitieronde van het aantal spellen
dat daarvoor staat) worden gespeeld,

geschud en in een zogenaamd board
gestoken en wel in de verschillende "wind-

richtingen" die boven reeds vermeld staan,

Noord, Oost, Zuid en West. Na het spelen
van het spel wordt de behaalde score
genoteerd, hoe die score tot stand komt is

even niet van belang. De spellen worden
na het spelen in dezelfde windrichting waar
ze uit kwamen, terug gedaan in het board

en zo wordt dus door iedereen op die zit-

ting, die in die windrichting zit, met dezelf-

de "handen" gespeeld. ln principe spelen

alle deelnemende paren dezelfde spellen

op zo'n zitting en aan het einde wordt ver-

geleken wie het beste heeft gescoord over

alle spellen bij elkaan Als men met een

aantal anderen thuis speelt, gebruikt men

meestal een andere methode om te bepa-

len of een paar het goed of minder goed

heeft gespeeld. Ook bestaat er nog een

vorm, die viertallen wordt genoemd. Hierbij

vormen twee paren een team en die spe-

len dan tegen een ander team. Het ene

paar van een team speelt de spellen met

de Noord-Zuid "handen" en het andere

paar speelt tegen het andere paar van het

team waartegen men speelt met de Oost-

west "handen". De resultaten van de spel-

len worden na het spelen van alle spellen

die men moet spelen, onderling vergele-

ken. Er is ook nog een derde tussenvorm,

dat wordt Butler genoemd. Hierbij speelt

men weliswaar een parencompetitievorm,

maar er wordt een andere rekenmethode

toegepast om de winnaar te bepalen. Op

een club spelen over het algemeen zoveel

spelers, dat men niet met alle paren in een

groep (lijn) kan spelen en dus worden er

verschillende groepen (lijnen) gevormd.

Meestal noemt men die A, B, C enz. Per

groep wordt in principe een "eigen" set

van 24 spellen gespeeld en onderling ver-

geleken. Een competitie op een club

bestaat meestal uit 5 of meer zittingen,

waarna na afloop van de competitiecyclus

wordt berekend welke paren naar een

hogere groep binnen de club promoveren

dan wel naar een lagere groep degrade-

ren. Als men het spel met één of meerdere
paren thuis wil spelen, bestaan daar ook

verschillende systemen voo[ waarop ik nu

niet verder in zal gaan. Zoals bij ieder spel

en iedere sport is ook bridge gebonden

aan spelregels. Op de clubs en op toer-

nooien en dergelijke zijn dan ook altijd

scheidsrechters aanwezig. Bij bridge wor-

den dezen wedstrijdleiders of arbiters
genoemd. Bij het constateren van een

onregelmatigheid tijdens het spel, dienen

de spelers altijd de wedstrijdleider te vra-
gen naar de tafel te komen om de zaak op

te lossen. Het zelf aan tafel oplossen van

een probleem door de spelers is niet toe-
gestaan en ook onjuist. Het is voor het eer-

lijke verloop van de wedstrijd tegenover de

andere spelers, die hetzelfde spel nog

moeten spelen of al gespeeld hebben, ook

van groot belang dat problemen op de

juiste wijze worden opgelost. De spelregels

zijn tamelijk complex en bijna geen enkele

speler is precies op de hoogte van de

exacte regels, zelfs de wedstrijdleider zal

in principe niets uit het hoofd doen, maar

altijd het spelregelboekje raadplegen,

zeker om de spelers aan tafel te laten zien

wat er precies over het onderhavige geval

beschreven staat. De meest voorkomende

on regel mati g heden zijn o.a.:
'1. Het uitkomen of voorspelen van de ver-

keerde speler
2. Het niet bijspelen van een kaart van de

juiste speelsoort, terwijl men die nog wel

bezit. Dit wordt ook wel verzaken

genoemd, evenals in klaverjassen.

3. Een onjuiste (onvoldoende) bieding

doen. Wanneer men een bod in een

speelsoort doet, dient dit altijd hoger te

zijn dan het voorgaande bod. (een bod

is het noemen van een aantal slagen in

een speelsoort, pas is een bieding).

Via internet zijn er verschillende mogelijk-

heden want zowel nationaal als internatio-

naal kan men bridgen met de PC.

De bekendste zijn MSN Gaming Zone,

OKBridge en de puur Nederlandse club

Stepbridge, die tevens de grootste club van

Nederland is met meer dan 6000 leden.

Ook bestaan er diverse computerprogram-

ma's waar men mee/tegen kan spelen,

Bridge-lt, Eindeloos Bridge, GoToBridge en

nog vele andere. Op de internetpagina

http ://home. p la net. n l/- hoog 5877lbrid ge,

kunt u een voorbeeld zien van de eerste

les van de beginnerscursus,

Ten slotte
U zult zich wellicht afuragen waarom ik als

titel gekozen heb voor "Bridge is fitness

voor de geest'. Wel, er wordt wel eens

beweerd dat het beoefenen van een denk-

sport, en dat is bridge dus ook, goed zou

zijn voor de hersenen. Ook heb ik al eens

gelezen dat het goed zou zijn tegen ziek-

ten zoals Alzheimer Dus als het helpt is dat
prrma, helpt het niet dan heeft u er toch

een leuke hobby bij! Mocht u nog verdere

informatie willen of mocht u nog vragen

hebben over bridge, neem dan gerust con-

tact op met mij. Misschien kan ik u ooit

begroeten aan de bridgetafel.

Cock Hoogenraad
De Stoutheuvel 11

5632 MN Eindhoven

tel.040-2567338
e mai I : ch hoogen raad@pl anet.n I

tt@,



Nadenkend over de onlangs gepleegde aanslagen zit ik
achter mijn computer om dit artikel te schrijven. lstanbul,
Casablanca, Bali, Madrid, New York , Londen en nu

onlangs weer op Bali. Waar gaat het heen met onze

wereld? En steeds weer duikt de naam van Al-Qaeda op.

Een radicale groepering die zich beroept op de Koran, het

Boek van de lslam. ls deze benadering nieuw? ls dat het
gene wat God bedoelde met: "wegtrekken uit het land naar
het land dat ik U wijzen zal? (zie

Genesis 12 vers 1 waar de Heer
tegen Abram zegt: "Trek weg uit uw

land, uw stam en ouderlijk huis en

ga naar het land dat lk u zal aanwij-
zen" , en Genesis 12 vers 4: "Toen

ging Abram weg zoals de Heer hem

had opgedragen, en Lot ging met
hem mee. Abram was vijfenzeventig
jaar toen hij Haran verliet") ook gaan
mijn gedachten terug naar de perio-
de tussen 1B juli en '18 oktober 2004

die ik als aalmoezenier mocht door-
brengen in lrak met als standplaats
de vliegbasis Tallil. Binnen de gren-

a]:

Restanten van het huis van Abraham

haal wordt voorgelezen aan het begin van de twee heiligste
weken in het Jodendom, op Rosj Haslanna. Het inspireert
tot de heiligste dag in de lslam, "ld-al-Adha," het offedeest,
op het hoogtepunt van de pelgrimstocht. Maar de gods-
diensten zijn het er zelfs niet over eens welke zoon (lshmaël

of lsaak) hij probeerde te doden"(1). Wie was deze Abram,
later Abraham? Waar en hoe heeft hi1 geleefd, gezworven,
gewoond? Heeft hij wel echt geleefd of is hij een product
van geestelijk en literair denken? Waarom lverd I'il zo

belangrijk? Wat is er zo bijzonder aan hem dat de Crie

wereldgodsdiensten zich op hem beroepen, .1a, zelfs voor
hun eigen karretje spannen? Vragen waar ik in Nederland
flink op zou gaan studeren, zo nam ik me voon Bi1 terug-
komst bleek Bruce Feiler deze vragen al eerder te hebben
gehad en daar al verslag van gedaan te hebben in twee

boeken(2). lk ben hem dus schatplichtig in het onderstaan-
de waar het over Abram gaat. Weinig weten we zeker over

Abram. We weten bijvoorbeeld niets over zijn geboorte en

jeugd. Wel komt hij in de wereldgeschiedenis voondoor
twee aspecten in zijn leven, namelijk: hij begrijpt, als eerste,

dat er maar een God is, en: hij luisterde naar de roepstem
van die ene God en ging op weg: naar een land dat lk u zal

aanwijzen. Hij werd zo de eerste echte pelgrim in het

bestaan van de monotheistische godsdiensten. Hij ging op
weg naar het stuk grond in de vruchtbare zogenaamde

*tË#"

Halve Maansikkel dat ingeklemd ligt

tussen Egypte en het Tweestromen-
land (Mesopotamie): Kanaan,

Palestina. lsrael geheten. Het letter-

lilk nemen van die aanwijzing, die
oproep orn op weg te gaan naar
het beloofde land heeft voor veel

leed gezorgd en het is sindsdien
altild bet'ruist gebied geweest tot op
de dag van vandaag! ln de Middel-
eeulven is er zelfs een aparte rid-

derorde n het leven geroepen die
de verdedlging van het Heilig Land

en de bescherming van de pel-
grirns op weg daarheen en op weg

zen van de vliegbasis Tallil liggen opgravingen van de
oude, in de Bijbel genoemde, stad Un De laatst bekende
opgravingen zijn vooral gedaan door de Britse archeoloog
Lord Wooley tussen 1922 en 1929.|n de Joods-christelijke
traditie wordt aangenomen dat hier de eerste aartsvader
Abram, later Abraham geheten, geboren en getogen is. ln
de lslamitische traditie wordt de geboorte van Abram
geplaatst in Sanliurf a in Zuid-Turkile. De werkelijke plek is
niet bekendl De persoon Abram begon me te intrigeren en

te fascineren: wie is hij, die door de drie grote monothel'sti-

sche wereldgodsdiensten: Jodendom, Christendom en

lslam, gezien en geclaimd wordt als eerste aartsvader? Het

meest fascinerende verhaal uit Abrahams leven - het offe-
ren van zijn zoon aan God - speelt een cruciale rol in de
heilige week van het kerkelijk jaa6 in de Paastijd. Het ver-

naar de heilige plaatsen waar de voetstappen van onze

Heer en zi.1n apostelen staan als doel had: de ridderorde
"Ordo Supremus Militaris Templi Hrerosolymitani" (OSMTH),

in de volksmond beter bekend als de Tempeliers. De rid-

derorde OSMTH is gesticht tussen 1118-1120 door een

zevental ridders onder leiding van Hugo van Payens in
Frankrijk. Op het concilie van Troyes in '1 128 ontving deze
orde haar orderegel door St. Bernardus.(3) Het voornaam-
ste doel van de orde was de toestromende pelgrims een

veilige tocht naar de heilige plaatsen in het Heilig Land te
bezorgen. De orde bestond uit ridder-monniken en dezen
werden bijgestaan door honderden helpers. Deze ridder-
monniken hadden een bepaald soort spiritualiteit, die van

de Milites Christi, de soldaten van Christus. Deze spiritua-
liteit gold eigenlijk voor alle ridders in die tijd. Ook voor de
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ridders die streden voor Santiago de Compostela. Deze
spiritualiteit wordt gekenmerkt, volgens Adolf Waas in zijn
tweedelig werk over de Kruistochten(4), door:
. Er is een leidet namelijk Christus (Hij is de enige leen-

heer aan wie je trouw moet zijn. Hij is de Koning van het
leger en dit moeten we zeer reëel opvatten),
Gods gerechtigheid is de garantie voor de ovenruinning,

Zoals de Joden van het Oude Testamenl ziln de kruis-
vaarders(ridders) u itverkoren volk,
Ze hebben de opgave voor Christus zijn erfenis te vero-
veren,
Ze krijgen daarvoor het beloofde eeuwige loon - ze gaan
naar Christus toe),

. De engelen van Christus en de heiligen zijn medestrijder
(denk bijvoorbeeld aan de H.Michael en St,Joris, maar
ook aan de heilige Jacobus die meestrijdt bij de slag om
Clavijo)

Het kruis is dan het teken van de legerleider (Christus)
waaronder ze streden. De vlag met het kruis wordt tot hei-
ligdom. Je schaart je onder die vlag. Verlaat je die dan
wordt je gestraft, zoals ook bij de seculiere vlagverlating.
Het aannemen van het kruis wordt als een investituur
gezien, waar God de kruisvaarder eert met het Hemelrijk
als loon voor de Kruistochten. Deze kruistochten staan nu

niet bepaald als een geslaagde christelijke actie in de
geschiedenisboeken. De deugden
die we nu toekennen aan de rid-
ders als dapperheid, eerlijkheid,
moed, onverschrokkenheid, trouw
zuiverheid en vrijgevigheid werden
misschien niet zo ervaren in de
Middeleeuwen. Werd de stichting
van de Ridderorde OSMTH gefun-
deerd in de herovering van het Hei-
lig land en de bescherming van de
pelgrims op weg naar de christe-
lijke heilige plaatsen, het altijd
begrepen "land dat lk u aanwijzen
zal", nt) is dit een irreële doelstel-
ling voor de heropleving van de

'Wijdse' uitzichten

Orde. (Wereldwijd zijn er nog zogenaamde commanderij-
en, zo ook in België en Nederland.) Een vernieuwing van
de Kruistochten is wel het laatste waarop we zitten te
wachten in deze tijd! Ook al herkennen we veel van de
bovengenoemde ridderspiritualiteit in het gedrag van de
op de lslam steunende terrorislen. Zil zien de oproep van
Allah tot een betere wereld als een oproep om de verdor-
ven westerse wereld te bekeren, Ze zien hun beloning bij
Allah en worden martelaar van het geloof. Allah is de
garantie voor hun opvatting van gerechtigheid; de wereld
zal niet echt veranderen dan door strijd. Abram raakte
ger'nspireerd door de roepstem van God en ging op weg.
Tot meerdere eer en glorie van God. Dat het gaat om Gods
eer komt tot uitdrukking in de spreuk van de Orde uit
Psalm 1 '13 vers 9: "non nobis, Domine, non nobis, sed

Nomine tuam da gloriam" (niet aan ons, Heer; maar aan U,

HeeI komt alle lof toe). Maar mogen wij de roepstem van
God, gericht eerst tot Abram, om op weg te gaan naar "het

land dat ik U wijzen zal", ook anders verstaan? Zouden we
deze mogen opvatten als een metafoor voor "een wereld
waar het goed toeven is voor iedereen"? ln deze tijd waar
de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen, vanuit verschillende culturen en geregeld gesteund
vanuit een bepaald soort religieus bewustzijn, oplopen zou
dit een waardevolle insteek kunnen zijn om de wereld leef-
baar te krijgen voor iedereen. Misschien moeten we hier-
voor wel te biecht bij Abraham; misschien ligt bij hem wel
de sleutel tot een samen op weg gaan voor de drie wereld-
godsdiensten naar zo'n wereld. Zonder een onderling ver-
staan van deze godsdiensten zal het nooit lukken! We zul-
len mijns inziens bereid moeten blijven tot dialoog; immers
niet elke lslamiet is een Al Qaeda-strijder (ook al willen
bepaalde groeperingen ons dat doen geloven!). En die
dialoog kan bij onszelf beginnen door de moed te hebben
ons open te stellen voor de ander; letterlijk op weg te gaan
naar de ander en met de ande[ bij elkaar op bezoek te
gaan, ls dat niet de houding van de ware pelgrim - uittre-
den uit de vertrouwde bekende kaders op weg naar buiten
waar die ander is die ik kan ontmoeten en zo mijn leven
kan verrijken? En omgekeerd kan de ander door mij te ont-

moeten ook verrijkt worden! lk heb
in dit artikel niet gesproken over de
economische factoren (denk hierbij
aan de motor van de westerse en
Chinese economie: de olie) die
zeker een zeer grote, zo niet de
grootste belemmeringen vormen
voor het samen op weg gaan. lk
ben ervan overtuigd dat indien wij
de not-haves, die smachten om aan
te zitten "aan de vleespotten van
Egypte", niet de kans geven dat
ook werkelijk te doen wij niet lang
samen op weg zullen zijn. Het leef-
baar maken van de wereld vereist

een open houding om naar de ander toe te gaan. De ware
houding voor de echte pelgrim!

Drs. Heinríchs, J.M.R.
Aa I moeze n i e r Ko n i n kl ij ke Luchtm acht
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Ziekteko s te n re gel i n ge n
J.C.J.M. Janissen

DE ZORGVEMEKERINGS.
wET (ZVW) EN DE WET OP

DE ZORGTOESLAG (WZT)

PER 1 JANUARI 2006

Bron: Ministerie VWS

ln het lnfoblad KLuPActief van

september 2005 heb ik uitge-

breid gepubliceerd m.b.t. de

ZVW, welke op 1 januari 2006 zal

worden ingevoerd. Een aantal

maatregelingen hebben
inmiddels een wilziging onder-

gaan en andere maatregelingen zullen alsnog worden ingevoerd.

Als u dit blad ontvangt staan wij aan de vooravond van het nieuwe

zorgsysteem, welk zorgsysteem hopelijk geen "zorgelijk" systeem

wordt. De nominale premie zal in 2006 1015 euro per persoon per

)aar gaan bedragen. lndien men een eigen risico neemt (tot maxi-

mum 500 euro per laar) zal de premie lager komen te liggen.

Gezien onze leeftijdscategorie ware te overwegen geen eigen risico

te nemen, doch deze keuze ligt bij ieder individueel. Voor wat betreft

de inkomensafhankelijke bijdrage, welke wordt ingehouden door de

belastingdienst, het volgende. De inkomensafhankelijke bijdrage is

gesteld op 6,5% (was 6,25%) over een maximum bedrag van

30.880 euro per jaar: Voor hen die beschikken over een AOW * een

aanvullend pensioen (militair pensioen van het ABP) is de inko-

mensafhankelijke bijdrage: 6,5% over de AOW en 4,4oÁ over het

aanvullend pensioen. Deze inkomensafhankelijke bijdragen worden

niet vergoed door de uitkedngsinstantie (ABP). De AOW wordt op 1-

1-2006 evenwel iets verhoogd. Voorts heeft het kabinet op Prinsjes-

dag een aantal extra maatregelen genomen om de koopkracht van

de mensen verder te ondersteunen. Zo ziln bij de belastingen de

heffingskortingen aangepast en stijgt voor iedereen de algemene
heffingskorting. Alleenstaanden ouder dan 65 jaar krijgen een extra

heffingskorting. De Mooz-bijdrage en de WTZ-omslagbijdrage
voor particulier vezekerden zal op 1-1-2006 komen te vervallen.

Ook zal de AWBZ-premie op 1-'1-2006 met 0,9% dalen. Het kabinet

zal proberen een oplossing te vinden als blijkt dat de ZVW toch

onaanvaardbare inkomensgevolgen zou hebben voor groepen ver-

zekerden. De Minister kondigde ook een maatregel aan voor Neder-

landers die in het buitenland wonen. Zij moeten door de nieuwe

ZVW vanaf '1-1-2006 ook ABBZ-premie gaan betalen. Daarvoor
hebben zij recht op het vergoedingenpakket in het woonland. Maar

omdat daar het aantal voorzieningen meestal minder uitgebreid is

dan in Nederland, vindt de Minister het billijk als zij dertig procent

minder AWBZ-premie betalen. De definitieve hoogte van de zorg-

toeslag die mensen krijgen ter compensatie van de hogere nomina-

le premie is vastgesteld. Alleenstaanden kunnen tot een toetsingsin-
komen van circa 25,000 euro jaarlijks maximaal 400 euro aan zorg-
toeslag ontvangen. Twee personen kunnen per jaar een maximale

zorgtoeslag van 1'150 euro krijgen als hun gezamenlijke toetsingsin-

komen niet hoger is dan circa 40.000 euro. U kunt zelf de zorgtoe-

slag berekenen op www.toeslagen.nl. Voor 16 december 2005 zal

uw huidige ziektekostenvezekering u een offerte aanbieden voor de

basisvezekering en een aanvullende vezekering. Als u niet rea-

geert gaat u automatisch over bij uw huidige zorgvezekeraan De

zorgvezekeraar is verplicht om iedereen te accepteren voor het

wettelijk omschreven basispakket. Voor de aanvullende vezekering

kan een zorgvezekeraar u wel uitslutten, doch uw huidige zorgver-

zekeraar sluit u eenmalig niet uit voor de aanvullende vezekering en

zal u voor de aanvullende vezekering accepteren. Ook zult u een

offerte ontvangen van de Stichting ZORGZAAM met betrekking tot

een col lectief zorgvezekeri n gscontract.

Aan dit collectieve contract kunnen deelnemen gezinsleden van

actief dienende militairen, UKW-ers en hun gezinsleden, gepensio-

neerden en hun gezinsleden, nabestaanden van overleden militai-

ren en gepensioneerde burger defensieambtenaren. Hieronder

volgt meer informatie van de Stichting Zorgzaam. Tot 1 maart 2006

kunt u opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar als u een andere

zorgvezekering of zorgverzekeraar wilt. Vervolgens kunt u jaarlijks

per 1 januari wisselen van zorgvezekeraar. Op 1 januari 2006 zal de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe marktmeester in de

zorg worden. De NZa bewaakt, samen met de lnspectie voor de

Gezondheidszorg, de publieke doelstellingen zoals de marktwer-

king in de gezondheidszorg, het garanderen van de kwaliteit, toe-

gankelijkheid en betaalbaarheid. Tevens bewaakt de NZa dat de

vezekeraars de Zorgvezekeringswet en de AWBZ goed uitvoeren.

De NZa kan regels stellen aan zorgaanbieders en vezekeraars.

STICHTING ZORGZAAM (ook voor UKW-ers en gepensioneer-
den in het buitenland)
Bron: SZVK

Zoals reeds vermeld blijven alleen actief dienende militairen vallen

onder de SZVK. Gezinsleden van actief dienende militairen en UKW-

ers en hun gezinsleden kunnen geen gebruik meer maken van de

SZVK. ln overleg met het bestuur van de SZVK hebben de Centrales

van Overheidspersoneel besloten actie te ondernemen voor de
groep gezinsleden van actief dienende militairen, UKW-ers en hun

gezinsleden, gepensioneerden en hun gezinsleden, nagelaten

betrekkingen van overleden militairen en burger ambtenaren van

Defensie door een Stichting op te richten, die de naam Zorgzaam
heeft gekregen. De website wordt unnnru.zorgzaamvezekerd. nl.

UKW-ers wonende in een ander EU-lidstaat en hun gezinsleden

en gepensioneerden wonende in een niet EU-lidstaat en hun

gezinsleden die niet vallen onder de Europese Verordening
1408171, en als gevolg daarvan niet onder de ZVW vallen (r jgen

de mogelijkheid zich vrijwillig aan te melden bij de Stichting Zorg-

zaam voor een "Collectief Buitenland" en daarbil eventuee
'Aanvulling Collectief Buitenland".



De verzekeringsvoonruaarden komen overeen met de "Basisveze-

kering Zorgzaam" alsmede de 'Aanvullende vezekering Zorg-

zaam". De reden dat UKW niet onder de Verordening valt is gele-

gen in het feit dat een uitkering op grond van de Uitkeringswet
Gewezen Militairen geen sociale uitkering is. Het doel van Zorg-

zaam is het afsluiten van een collectieve ziektekostenvezekering
die qua voonruaarden en premie zeer concurrerend is. Als u geen

gebruik kunt maken van de ZVW zal Zorgzaam voor u een andere

oplossing zoeken. Bijzondere aandacht is er zoals hierboven reeds
gesteld voor de positie van de postactieve militairen met een UKW-

uitkering die in het buitenland wonen . Deze categorie UKW-ers valt

niet onder de definitie van uitkeringsgerechtigden, zoals opgesteld

door het Ministerie van VWS. Zorgzaam biedt hen een buitenland-
vezekering met dezelfde voonruaarden als in Nederland. U zult of

heeft reeds op uw huisadres een informatiepakket ontvangen met

informatie over welke acties u al dan niet dient te ondernemen.
Medio december ontvangt u van Zorgzaam de aanbieding voor

uw nieuwe ziektekostenverzekering. Deze aanbieding bestaat uit

de basisvezekering en de aanvullende vezekeringZorgzaam. De

dekking komt overeen met die van het huidige basispakket SZVK,

Het bestuu r van Zorgzaam adviseert u deze informatie en aanbie-

ding af te wachten.

EXTRA MAATREGELEN BIJ DE INVOERING VAN DE ZORG-
VERZEKERINGSWET
Bron: Ministerie VWS

De l\4inister van VWS heeft toegezegd dat hij zal proberen een

oplossing te vinden als blijkt dat de ZVW toch onaanvaardbare
inkomensgevolgen zal hebben voor groepen vezekerden en zal

zich inspannen om een oplossing te zoeken voor eventuele onver-

wachte en onaanvaardbare inkomensgevolgen. De Minister heeft

ook een maatregen aangekondigd voor Nederlanders die in een

ander EU-lidstaat wonen, Zij moeten door de nieuwe ZW vanaf 1

januari 2006 ook AWBZ-premie gaan betalen. Daardoor hebben zij

recht op het vergoedingenpakket in het land waar zij wonen. Maar

omdat daar het aantal voozieningen meestal minder uitgebreid is

dan in Nederland, vindt de Minister het billijk als zij dertig procent

minder AWBZ-premie betalen,

ZVD-REGELING IN 2006
Bron: Ministerie van Defensie

De inwerkingtreding van de ZVW per 1-1-2006 heeft onvermijdelijk
gevolgen voor de rechtspositionele regelgeving bij Defensie op het

gebied van ziektekosten, de ZVD-regeling daaronder inbegrepen.
De concrete inhoud van die gevolgen is echter nog niet bekend,
omdat deze deel uitmaken van het arbeidsvoonruaardenoverleg. De

onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoonruaarden zijn

inmiddels gestart. Naar venryachting zullen de consequenties van

de ZVW voor de sectorale arbeidsvoonruaarden deel uitmaken van

deze onderhandelingen. Voorshands moeten wij er vanuit gaan dat

de ZVD-regeling zal komen te vervallen. ln het nieuwe zorgstelsel

is immers een inkomensgrens opgenomen op grond waarvan men

eventueel in aanmerking kan komen voor een zorgtoeslag (Wet op

de Zorgtoeslag). De ontwikkelingen bij Defensie met betrekking tot

het arbeidsvoorwaardenoverleg dienen te worden afgewacht.

Zodra hier meer bekendheid over bestaat zal ik mededeling doen.

ALGEMENE WET BTJZONDERE ZTEKTEKOSTEN (AWBZ)

Bron: Ministerie VWS

Medio 2006 zal de AWBZ worden opgesplitst in enezijds zware

zorg en andezijds lichtere vormen van zorg. De zware zorg zal

blijven vallen onder de AWBZ, tenruijl de lichtere vormen van zorg
zullen worden ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Onder-

steuning (WMO), welke zorgzal worden uitgevoerd door de
gemeente. Op genezing gerichte zorg van de AWBZ zal in 2006
worden overgeheveld naar de standaardvezekering curatieve
zorg. Met ingang van 1-1-2006 zal de premie AWBZ met 0,9%

worden verlaagd. De AWBZ en de WMO is alleen beslemd voor
hen die woonachtig zijn in Nederland. Voor hen die woonachtig
zijn in het buitenland komt de vergoedingsregeling AWBZ vanuit

Nederland te vervallen. Mogelijk is er iets van AWBZ-zotg opgeno-

men in het woonlandpakket. ls zulks niet het geval dan dient te .

worden overwogen om een AWBZ-analoge zorgverzekering in het

woonland af te sluiten.
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E-m ai I secretari s@cg pagzrij. nl
Penningmeester: EH.A. Blósser
Leden: A. Witmont en A.T van der Heijden

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Voozitter: E.PW. Wiener
E-mai I epw.wiener@hccnet. nl
Spanjaardslaan 1 12, 8917 AW Leeuwarden
Secretaris M. Cats
Brandenmeer 44, 891 B 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-mail phsiemeling@hotmail.com
Girorekening 9428701
t.n.v CGPA Regio Leeuwarden

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voozitter G. J.W. Fehren bach
Anna Paulownalaan 25, 731 6 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-mai I joh. gkools@freeler. nl
Secretaris: F Ouwerkerk
Rakkersveld 1 16, 7327 GD Apeldoorn
Tel. 055 53 33 033
E-mai I f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32,7312 LP Apeldoorn
Tel. 055 35 59 094
Lid: J. vd. Spoel
Couperusl aan 1 49, 3842 AD Hardenruijk

Tel. 0341 41 74 35
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49,7316 NJ Apeldoorn
Tel. 055 52 16 384
E-mai I jlmu lder@hetnet.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
p/a Postbus 203, 3910 AE Rhenen
Voozitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen B, 3911 TZ Rhenen
Tel. 0317 61 47 46
Secretaris: J.J.A. Fontein
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen
Tel.0317 61 33 30
E-mail joop.koning@planet.nl
Penningmeester: Mevr E.E. Rijksen-Nas
Valleiweg 89, 3911 DB Rhenen
Tel. 0317 61 38 14
2e penningmeester/activiteiten: J. van Arkel
Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen
Tel.0317 61 5623
E-mai I janvanarkel@veteranen. nl
Activiteiten: K.H. Peeneman
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen
Tel. 0343 45 35 10
E-mai I khpeeneman@ncrvnet.nl

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, 3816 TR Amersfoort
E-mail timoreno@hetnet. nl

@tt



Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg 170

3962 AM Wijk bij Duurstede
E-ma i I j mverbu rg@freeler. n I

M.P van der Wijst
Rumpler 17,3769 JH Soesterberg
E-mai I m. p.de.wijst@freeler. nl
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 89 72

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voorzitter: 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.nl
Tel.053 433 1571
Postadres CGPA regio Twenthe
p/a secretaris, PA. van Deldenstraat 19
7523 AD Enschede
Pen ni ngmeester A.A. Haveman
Vanekerstraaï 19,7523 HL Enschede
E-mai I A. Haveman@keyaccess.nl
Lid/commissaris, J.H. Leemkuil
Mauritsplein 106, 7553 NT Hengelo
E-mai I janleemkuil@home.nl
Lid / commissaris, M.A. van Drunen
Umbrialaan 13,7577 KA Oldenzaal
E-mail mvandrunen@home.nl

ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN

BEREIKBAARHEID

POSTADRES tevens
REDACTIEADRES

MILITAIR POSTADRES
Dit alleen vanaf militaire
onderdelen

Volkel
CGPA regio Volkel

Zeelandsedijk 10,5408 SM Volkel

Voozitter: W.D den Ouden
E-mai I w.denouden@hetnet.nl
Secretaris: K. Mars
E-mail marskees@hetnet.nl
correspondentiead res 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. Boender
Girorekening 2641799
t.n.v. CGPA Regio Volkel te Uden
ERE VOORZITTER: Dhr Gijs Jonker

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter: C. Boshuizen
Lijsterbesslraaï 11

4711 RJ St. Willebrord
E-mai I c. bosh uizen@euronet. nl

Secretaris: EE.C. Voet
Dennenlaan 8, 4631 BH Hoogerheide
E-mai I fu-international@wxs.nl
Penni ng meester: C. EW. Rietveld
de Hortensia 42,463'1 DE Hoogerheide
E-ma i I cfw rietveld@planet. nl
Lid S. Heringa
Lambertijnenlaan 49
4617 EV Bergen op Zoom
Tel. 01 64 23 82 79

Com mando Luchtstrijd krachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

CCPKLu: Joop Melisie
KLuPActief: Ko Norg
Ad m i n istratie: Sharita Khemai-Ramawad hdoebe

Telefonisch: 070 339 66 60 I 60 28
Fax: 070 339 68 28
E-mail: ccpklu@bdl.af.dnet.mindef.nl
KLUIM: Melisie

Khemai

Binckhorsthof
C LS K/Kab i n et/Postactieven
Postbus 20703
2500 ES Den Haag

Binckhorsthof
C LS K/Ka b i n et/Postacti even
MPC 58 L

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

Nederlands lnstituut voor Militaire
Historie
Alexanderkazer ne, Gebouw 203
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Correspondentiead res :

Postbus 9070'1

2509 LS Den Haag
Telefoon 070 316 58 36
Fax 070 316 58 51

E-mail: Nl MH@mindef.nl

Postactievenkaart
Adres Aanspreekpunt postactieven
(CLSK / 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 wel 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 "Registratieformulier 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 oorzaak) 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, met betrekking tot o.a. Klu-
PActieí als u uw nieuwe adres ook bij ons
bekend stelt. Als u van de KLu geen infor-
matie meer wilt ontvangen bericht dit dan
(CLSK / KAB / Postactieven) waarna deze
mutatie in de database ingevoerd zal
worden.

ar@




