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Colofon
KLuPActief verschijnt viermaal per jaar 
en is in principe bedoeld voor alle 
postactieven van de Koninklijke Lucht
macht, dat wil zeggen militairen en bur
gers die de actieve dienst middels FLO, 
UKW of pensioen hebben verlaten. Ver
der de achtergebleven partners die te 
kennen hebben gegeven KluPActief te 
willen blijven ontvangen. KLuPActief 
geeft informatie over de voortgang van 
het postactievenbeleid van de Koninklijke 
Luchtmacht en wetenswaardigheden 
voor, over, van en door postactieven zelf 
en is natuurlijk een forum voor de lokale 
besturen. De leiding van de Koninklijke 
Luchtmacht zal u als lezer op de 
hoogte(gaan) houden van nieuwe ontwik
kelingen binnen de KLu.

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen.

Samenstelling & Redactie:
Ko Norg

Met speciale dank aan:
Karei Wennekendonk, Boudewijn Jansen, 
Piet Michielsen, Gerard v.d. Hoeven, Aart 
v.d. Berg, Maarten Vervoorn, Peter Kor- 
bee, Hans Boerboom, Karei Herman 
Bakkerf, Frans Ouwerkerk, Jan Dam, 
Ludo Damen, Jan van Rossum, Addie 
Breeveld, Cees Boshuizen, Ton Lelie, 
Bert v.d Broeke, Jos Jamssen en alle 
anderen die hebben bijgedragen aan het 
tot stand komen van dit nummer van 
KLuPActief.

Verantwoording van de in dit nummer 
opgenomen foto’s
Alle foto's zijn belangeloos ter beschikking 
gesteld en zijn met toestemming van 
betrokkenen geplaatst. Met speciale dank 
aan het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH) en de redactie van Veilig 
Vliegen.

De in dit blad opgenomen artikelen zijn 
volledig voor rekening van de auteurs.
De artikelen weerspiegelen daarmee niet 
per definitie de visie van de KLu-leiding. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden artikelen te weigeren, redigeren 
of in te korten. Aan de inhoud van dit blad 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Overname van artikelen is toegestaan, 
mits de bron wordt vermeld.
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geb. 2-9-1938

In Memoriam

“And when the last great scorer 
comes to write against your name 

He’ll ask not
If you won or lost

but HOW you played the game”

Eilandplein 360 
Postbus 218 
Wilhelminalaan 4 
Paukenlaan 18 
Herderstrasje 16 
Orion 8
Slot Hillenradelaan 45 
Bindstreelborch 16 
Plesmanplein 10 
Wilgenstraat 15 
Looiersplein 40A 
P. Monteuxstraat 104 
Sierkershof 27 
Voorterweg 182 
Bakenbergseweg 126 
Melis Stokelaan 1032 
Burg. Elkhuizenlaan 56 
Bosveld 432 
Peellandstraat 46 
Achter Davidshof 1 
Wulp 4
Geerdinksweg 130 
Past. Sieringsstraal 91 
Oldenzaalsestraat 10-32 
Hempenserweg 
Otis Reddingplein 15 
Bergweg 73 
Havenbogen 88 
Draflaan 2 
W. de Zwijgerlaan 185

Duiven
Baarle Nassau 
Hoorn
Uden
Venray 
Veldhoven 
Hoensbroek 
Houten 
Haarlem 
Nederweert 
Dongen 
Hengelo 
Arnhem 
Eindhoven 
Arnhem 
Den Haag 
Halsteren 
Uden 
Veghcl 
Amersfoort 
Zuid Scharwoude 
Hengelo 
Uden 
Enschede 
Leeuwarden 
Arnhem 
Zeist 
Schiedam 
Gorssel 
Alkmaar

geb. 22-6-1923
geb. 21-10-1926
geb. 21-9-1933
geb. 13-4-1942 
geb.9-10-1935

geb. 11-11-1940 
geb. 28-6-1933 
geb. 16-3-1928 
geb.26-1-1936 
geb. 10-7-1943 
geb. 30-3-1934 
geb. 8-9-1934 
geb. 19-12-1932 
geb. 9-5-1924 
geb. 17-3-1924 
geb. 26-4-1940 
geb. 17-5-1929 
geb. 23-7-1931 
geb. 20-11-1925 
geb. 21-1-1934 
geb. 24-3-1941 
geb. 5-1-1925 
geb. 9-10-1926 
geb. 19-4-1924 
geb. 16-9-1927 
geb. 26-11-1928 
geb. 7-3-1929

H. Schottert
J. de Witte
W. Koper
J.A. Haak
J. Janssen
W. Schouten
E.P. Morshikhof
T.T. Dijkstra
G. van der Schee 
A.J.M. Spies
K. Faro
A.C. Fabré
J.M. Eechoud
A. G.H. Spaninks 
C.C. Wilhelm
B. van Hijkoop
M.S. van der Zande, 
A.C. de Munck
L. B. van Draanen
W.A. Langeraar 
P.W. Jongepier
C. W.M. Frishert
P.A. de Jager
D. P.M. van Cappelle
H. J. Kruis
J.C.A. Polmann
J.H. Maas 
P.R.M. Aalsma
C.H. Prummel 
H.R. Jongen
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(door Ko Norg)
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19 december 2008 was weer de jaar
lijkse ‘toogdag’ voor de besturen van 
de 12 CGPAs om in de ‘Luchtmachtto- 
rerï in Breda bijeen te komen voor een 
ontmoeting met de luchtmachtleiding 
en met elkaar. Het doel daarvan is 
tweeledig: de besturen worden bijge
praat door de Luchtmachtleiding over 
de stand van zaken en ontwikkelingen 
in de Koninklijke Luchtmacht, maar ook 
is er volop gelegenheid om met elkaar 
van gedachten te wisselen over de 
meest uiteenlopende zaken.
De Chef Kabinet Kol drs. J. Reijling 
sprak een woord van welkom uit, mede 
namens de Commandant Luchtstrijd
krachten. Hij sprak daarbij de hoop uit 
dat het jaar 2009 voor het postactie- 
venbeleid en de postactieven net zo 
positief zal zijn als 2008. Ten aanzien 
van het blad KLuPActief merkte hij 
op dat deze met betrekking tot vorm-

Ten aanzien van de database fase 2 
werd gesteld dat het voor de gebrui
kers nog mogelijk is om tot uiterlijk 
17 januari op- of aanmerkingen in te 
dienen. Hierna kreeg Kol. drs. R.H. 
Kramer het woord. Kol. Kramer is 
Hoofd Stafgroep Bestuurlijke Onder
steuning. Hij begon zijn lezing met de 
opmerking: “Het woord ‘postactief’ 
moet, zoals ik jullie hier zie zitten, 
beslist niet al te letterlijk worden opge
vat want ik zie hier veel mensen zitten 
waarvan ik weet dat ze nog bijzonder 
actief zijn". Vervolgens ging hij eerst 
in op zijn functie in de KLu, door uit te 
leggen dat het er tegenwoordig gaat 
om gaat beleid en uitvoering als twee 
verschillende grootheden te zien. Het 
maken van beleid en plannen berust 
bij de ministeries en de uitvoering bij 
de onderdelen. De Stafgroep Bestuur
lijke Ondersteuning heeft onder meer

geving en inhoud in de gelederen 
van onze oudgedienden erg wordt 
gewaardeerd. Persoonlijk ben ik daar 
natuurlijk blij mee en ik kan dan ook 
niet anders zeggen dat ik met veel 
plezier aan het blad werk. Echter, om 
de inhoud van het blad lezenswaardig 
en qua inhoud gevarieerd te houden 
ben ik voor een groot deel afhankelijk 
van uw bijdragen. Ik hoop dan ook van 
harte en vraag daarbij uw aller hulp 
dat het aanleveren van kopij in 2009 
in dezelfde mate gaat verlopen als in 
2008.
De CCPKLu, Kol. bd. Joop Melisie 
deed vervolgens enkele mededeling 
ten aanzien van lopende zaken. Zo gaf 
hij aan dat de website verder wordt 
gestroomlijnd en dat er een cursus 
komt voor beheerders van de website. 
Voor de postactieven zijn hiervoor op 
de cursus twee plaatsen gevraagd.
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tot doel om gevraagd én ongevraagd 
advies te geven aan de C-LSK. Hierbij 
kan het gaan om zogenaamde Defen- 
sieverkenningen maar ook over een 
herijking van de militair strategische 
visie van de CDS of om vaststelling 
van CLSK-prioriteiten. Kolonel Kra
mer keek met ons terug vanaf 1991 
om te bezien hoe we het er tot nu 
toe als KLu vanaf hebben gebracht. 
Zo zien we bijvoorbeeld dat er vanaf 
1991 onafgebroken sprake is geweest 
van KLu-bijdragen aan VN of NATO 
missies, waarbij alle hoofdwapensy
stemen aan de beurt zijn geweest. 
Ook werd gekeken naar toekomstige 
scenario's. Zijn conclusie was dat we 
op elk moment als organisatie klaar 
zijn om alle situaties het hoofd te kun
nen bieden. We moeten ons als KLu- 
orgamsatie blijven realiseren dat op 
het wereldtoneel alle scenario’s denk
baar zijn en de toekomst onzeker. Ook 
poneerde hij de stelling dat: “er geen 
sprake kan zijn van substantieel inzet 
van de krijgsmacht zonder gebruikma
king van het luchtwapen”. De KLu kan 
snel en over grote afstand optreden; 
het beschikt over een grote logistieke 
flexibiliteit. De conclusie van het voor
gaande is dat je zonder kwaliteit niet 
meer mee doet. Investering in kwaliteit 
blijft meer nodig dan ooit, zowel op

het gebied van materieel maar ook 
op het personele vlak. Het perso
neel was nogal eens het sluitstuk in 
de gevolgde gedachtelijn. Ook zijn 
‘betere’ wapens van groot belang, i.e. 
kleiner maar (nog meer) preciezer, dit 
om bij inzet schade aan burgerdoelen 
en slachtoffers onder burgerbevolking 
te vermijden. Ook zal de samenwer
king tussen de verschillende krijgs- 
machtonderdelen een steeds grotere 
rol gaan spelen. Kolonel Kramer 
besloot zijn relaas met te zeggen dat 
de KLu in dit alles een grote rol zal 
blijven spelen. "Mensen, middelen en 
bedrijfsvoering, daar gaat het om". 
Nadat de CCPKLu het zo langzamer
hand traditioneel geworden fles rode 
wijn als dank voor zijn uitgebreide 
relaas had overhandigd kreeg Luite- 
nant-generaal F.H. Meulman de micro
foon overhandigd. Generaal Meulman 
bekleedt momenteel de functie van 
plaatsvervangend Commandant der 
Strijdkrachten en vertelde ons over 
zijn ervaringen als deputy Air Com- 
mander ISAF in Afghanistan. Gene
raal Meulman schetste ons een zeer 
helder beeld over huidige situatie in 
dat land. Hij maakte duidelijk hoe 
complex de ISAF-organisatie was en 
nog is, zij het dat er inmiddels sprake 
is van een betere organisatie, com

municatie en stroomlijning. Zo moet 
er op het hoofdkwartier van ISAF in 
Kabul worden samengewerkt tussen 
veertig verschillende nationaliteiten op 
een oppervlakte van slechts een paar 
honderd vierkante meters. Hij maakte 
zijn gehoor duidelijk dat Air Power een 
noodzakelijk element is en blijft in sce
nario’s zoals in Afghanistan. Als men 
echter bij het woord Air Power aan 
een soort ‘vliegende artillerie’ denkt, 
hebben we de mogelijkheden die het 
luchtwapen biedt niet goed uitgelegd.

Na deze zeer informatieve briefing 
door Luitenant-generaal Meulman was 
het de hoogste tijd geworden voor een 
aperitief waarna werd genoten van 
een voortreffelijke lunch. Ondertussen 
waren ook de C-LSK, Luitenant-gene
raal Janssen en andere leden van 
de Commando Raad gearriveerd. De 
C-LSK benadrukte de goede gewoon
te om 1 keer per jaar in de gelegen
heid te zijn om met alle besturen van 
de CGPA’s in ontspannen sfeer en 
informeel van gedachte te wisselen.
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Hij liet weten dat in zijn zienswijze de 
postactieven een positieve bijdrage 
leveren aan de beeldvorming van de 
KLu bij het brede publiek. Generaal 
Janssen merkte op dat men gemak
kelijk geneigd is om zich v.w.b. de 
KLu alleen te richten op de inzet in 
Afghanistan. Dat is niet goed want ook 
elders gebeurt van alles. Ten aanzien 
van de reorganisaties kan worden 
gesteld dat de grens van de ‘verpaar- 
sing’ zo onderhand is bereikt. Hij gaf 
aan dat een van de speerpunten van 
het KLu-beleid is om een hoge mate 
van beschikbaarheid en gereedheid 
van zowel personeel als materiaal te 
waarborgen. Dit kan niet alleen wor
den bereikt door veel te oefenen maar 
ook door zich sterk in te spannen om 
het personeel voor de organisatie te 
behouden. Daartoe staat het zoge
naamde flexibel personeelsbeleid 
(‘up’ or ‘out’) ter discussie, zeker bij 
een krappe arbeidsmarkt. Hij vervolg
de met te zeggen dat het is belangrijk 
om aandacht voor onze 'mensen' te 
hebben en voor de wegen die moeten 
worden gevolgd voor een optimale 
motivatie. Ook het materieel vormt een 
speerpunt, o.a. de vervanging van

de F-16. Het is een uitdaging om met 
de beschikbare financiële middelen 
de beste spullen aan te schaffen. Dit 
alles is van wezenlijk belang willen we 
op het hoogste niveau ons partijtje 
meeblazen: goede spullen en goede 
mensen!
De C-LSK rondde zijn betoog af met 
te stellen dat de postactieven als 1e 
klas ‘ambassadeurs’ voor de KLu 
mogen worden beschouwd. Als voor
beeld hiervan noemde hij de activi
teiten van de postactieven tijden de 
‘Luchtmachtdagen’ en de aanwezig
heid van deputaties van de postac
tieven bij de diverse herdenkingen. 
Ook vond hij het een goede zaak dat 
de KLu ook nu nog bij gelegenheid 
gebruik maakt van de kennis en de 
kunde van de postactieven, In een 
korte vooruitblik naar het jaar 2009 
gaf hij aan geen rustpunt te zien voor 
de KLu-orgamsatie. Ook nu weer zal 
er veel gevraagd worden, maar we 
treden het jaar optimistisch tegemoet.

Last but not least kwam Majoor-vlieger 
CH. Dalloyaux, momenteel C-131 
EMVO Squadron Vliegbasis Woens- 
drecht nog met een werkelijk blaar
trekkend verhaal over zijn ervaringen 
bij de voorbereidingen en tijdens het 
overvliegen van 18 F-16’s die aan Chili 
waren verkocht. Majoor Dalloyaux was 
destijds werkzaam op de Luchtmacht
staf en werd belast met deze operatie. 
Het bleek al snel tijdens de voorberei
ding dat het een hele klus zou gaan 
worden. Je zou zo denken: plan de 
trip, regel diplomatic clearances (over- 
vliegvergunningen) en zorg voor tan- 
kersupport en klaar is Kees. Maar dat 
bleek niet zo te werken. Om te begin
nen was er goedkeuring nodig van de 
Amerikaanse regering, en dat bleek 
niet zo gemakkelijk. De Amerikanen 
hebben namelijk een woestijn vol 
F-16's in de opslag staan die ze zelf 
ook graag willen verkopen. Afgezien 
daarvan zijn ‘onze’ F-16's dermate 
geavanceerd uitgerust dat deze niet 
zomaar aan derden ter beschikking/ 
ter inzage mogen worden gesteld, 
dus ook hier veel haken en ogen. 
Tevens was het de bedoeling dat een

aantal Chileense vliegers door de KLu 
zouden worden opgeleid, niet alleen 
om de kisten te kunnen vliegen maar 
ook om er operationeel mee overweg 
te kunnen. Hierbij kwam om de hoek 
kijken het vliegen in Belgische en 
Duitse luchtruim. Hiervoor bestaan 
allerlei STANAG’s (Standing Nato 
Agreements), die uiteraard niet voor 
Chilenen golden, dus ook deze hob
bel moest worden genomen. Onder
tussen waren alle overvliegvergunnin- 
gen binnen van de landen waarover 
gevlogen zou gaan worden, ook van 
Bolivia. Ofschoon van dit laatste land 
ook toestemming was om door hun 
luchtruim te vliegen werd toch ‘in de 
wandelgangen’ duidelijk dit land te 
mijden. Het land heeft namelijk soms 
de neiging heeft om toestellen op hun 
grondgebied tot landen te dwingen 
om ze vervolgens aan de ketting te 
leggen, met de bedoeling om op die 
manier wat geld bij te verdienen. Ook 
was het de vraag wat mee te nemen 
als survival equipment, gezien de 
route over oceaan, grillig hooggeberg
te en oerwouden zou leiden.
Uiteindelijk is het allemaal, ondanks 
veel juridische hobbels en andere 
regelgeving, toch nog goed gekomen 
en zijn de F-16's in drie groepen van 
6 toestellen veilig in Chili aangeko
men. Kortom: een aparte ervaring op 
een pakkende manier verteld door 
majoor Dalloyaux, waarvoor hij van 
zijn toehoorders een hartelijk applaus 
ontving.

Vervolgens was het al weer tijd voor 
het slotwoord van de CCPKLu. Hij 
sprak van een informatieve dag en 
sprak de hoop uit dat we met het 
postactievenbeleid zoals tot nu toe 
gestalte is gegeven in 2009 op dezelf
de voet verder kunnen gaan.



(door Karei Wennekendonk)

Een niet geplande gebeurtenis
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\Ne schrijven 15 oktober 1973, het zou een gedenkwaar
dige dag worden. Het Kantoor Werkbelasting van het 
O&M Sqn. op de vliegbasis Soesterberg verzocht mij de 
SM Middelkoop naar het MVKV De Kooy te brengen. De 
reden van de vlucht was dat er onderdelen voor de Bea- 
ver op de plank klaar lagen om te worden opgehaald. Ik 
kreeg de Alouette met het nummer A-515 mee en we gin
gen welgemoed op pad. Daar aangekomen ging Middel
koop op zoek naar de spullen en ik had even tijd om wat 
rond te neuzen. Al kuierend door een gebouw kwam ik 
een oud-collega uit mijn MLD tijd tegen. Pratend over dit
jes en datjes kwam hij met het verzoek of hij een vluchtje 
met mij kon maken. Hij was zelf instructeur op de Alouette 
geweest en had gehoord dat ik nogal bekwaam was in 
het doen van lage kunstjes. In die tijd mocht ik soms een 
demo uitvoeren. Eigenlijk had ik er niet veel zin in, maar 
mijn alter ego fluisterde in mijn oor: “doe maar, het kan 
immers geen kwaad". Het was ook weer een mooie gele
genheid de hand-vingervaardigheid te excerceren, die 
ik al een tijd niet geoefend had. Na toestemming van de 
verkeersleiding werd gestart van de kop van de baan in 
plaats vanaf het heli square. Meteen maar een autorotatie 
gemaakt, dat kon zo mooi met de Alouette en ook deze 
lukte dus prima, niets op aan te merken. Nadat de rotor 
weer op toeren was gebracht tilde ik de heli op en zette 
meteen een linker steile bocht in om het ‘minne’ vliegen 
voor te doen. Tot mijn grole schrik en verbazing zag ik 
in een flits achter de vlieghelm van mijn passagier uit de

dode hoek een ferme hooibaal opdoemen. Bij aankomst 
op De Kooy had ik wel her en der hooibalen verspreid op 
het veld gezien, maar met deze die een paar meter uit de 
rand van de landingsbaan lagen. Er was geen ontkomen 
aan en met een klap werd de baal onthoofd. Na wat vibra
ties en jojo's zette ik de heli wat verderop neer.
Mijn passagier gespte zich los en riep: “hier wil ik niets 
mee te maken hebben", stapte uit en verdween snel over 
het einder. En dan sta je dan in je uppie, het schaam
rood op de kaken en met de neiging als een mol diep in 
de grond te duiken om ergens in Alaska weer boven te 
komen. Naar huis vliegen was er niet meer bij vanwege 
de beschadigingen aan het rotorblad. Jammer, ik was 
gewend hoe dan ook altijd vliegend thuis te komen, een 
dikke deuk voor het ego. Door de directie van De Kooy 
werd een telefoontje gepleegd naar hun staf in Den Haag 
met de mededeling dat een ‘luchtmachter’ een baal hooi 
had onthoofd. “Wie is er dan dood" zo werd gevraagd. 
Hier moet ik even iets uitleggen: een 'baal hooi’ is in mari- 
netermen een persoon die niet of nauwelijks ergens voor 
deugt, een soort van 'oen'. Gelukkig voor mij, niemand 
dus. Genoemde oud-collega kwam ik niet zolang geleden 
hier op de markt van Leeuwarden tegen. Hij wilde nog 
steeds dertig jaar na dato nog steeds niet met deze kwes
tie te maken hebben en verdween voor de tweede keer 
weer rap over het einder achter de Bonifatius-kerk. AMEN. 
Confucius zou gezegd hebben: ‘let op je gedachten, ze 
vormen het begin van je daden”.
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Van de Nederlandse polders naar 
de Argentijnse bergen
Na een afwisselende en dynamische 
loopbaan bij de Koninklijke Lucht
macht kon ik met Functioneel Leef
tijdsontslag. Ik heb de luxe van deze 
nieuw verkregen vrijheid gebruikt om 
naar Argentinië te emigreren. Hoewel 
de woon en leefomstandigheden in 
Nederland bijzonder goed zijn zocht 
en vond ik een nieuwe uitdaging in 
een dorp in de bergen van de provin
cie Cordoba in het hart van Argentinië 
Het is halverwege december 2008 als 
ik mijn huidige woonplaats La Cumbre 
verlaat en met gemengde gevoelens 
wegrijd uit dit op 1200m gelegen dorp 
midden in de bergen van Cordoba. 
Een oranje ondergaande zon doet me 
uitgeleide, de lucht is strakblauw en 
de nagenoeg verlaten Pintosvallei ligt 
er groen bij. Wat ben ik in korte tijd 
van deze plek en zijn mensen gaan 
houden, vandaar dat ik met enige 
weemoed op reis ga naar het oude 
Continent. Natuurlijk kijk ik uit om de

feestdagen met mijn kinderen, mijn 
kleinzoon, andere familie en goede 
vrienden in Nederland door te bren
gen .Na de feestdagen komt mijn 
Argentijnse partner Claudia, met haar 
zal ik door Europa reizen om in Italië 
en Frankrijk oud-collega’s te bezoe
ken. Het is een voorrecht om na een 
fascinerende KLu carrière, het ruige 
en ruime Zuid-Amerika te kunnen 
combineren met het veelzijdige histo
risch rijke en bijna perfecte Europa. 
Waarom koos ik als 17jarige direct na 
afsluiting van mijn middelbare school 
voor een loopbaan als officier bij onze 
krijgsmacht en hoe kijk ik daar op 
terug?
Wat waren mijn beweegredenen om 
op 12000km van de Nederlandse pol
ders te gaan wonen en hoe ervaar ik 
dat nieuwe leven.
Officier als beroepskeuze
In het 5e jaar van de Hogere Bur
gerschool (HBS)moest ik voor na het 
eindexamen een belangrijke levens
keuze maken, economie studeren in

Rotterdam(natuurlijk op aangeven 
in die tijd van Pa!), geschiedenis 
in Leiden(eigen keuze) of iets met 
meer avontuur, afwisseling met meer 
beweging, maar wat? De Koninklijke 
Militaire Academie bood de oplossing, 
een aanlokkelijke loopbaan als officier 
bij de Koninklijke Luchtmacht met 
daaraan voorafgaand een bedrijfs
economische studie gecombineerd 
met een sportieve militaire opleiding 
en dat alles in een gezellige stad in 
het zuiden des lands. De keuze was 
snel gemaakt, een goed gevoel gaf 
de doorslag, het werden vier leven
dige en goede jaren in Breda. De 
studie werd al rap bijzaak, het corps
leven, het cadettenbataljon, sporten 
en stappen beheerste mijn KMA tijd, 
genoten van het begin tot het einde, 
het was nooit saai en de opgedane 
vriendschappen koester ik tot op de 
dag van vandaag. Als jong officier 
werd ik geplaatst als klassecomman- 
dant op de Koninklijke Kaderschool in 
Schaarsbergen.
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Hetzelfde mocht ik nog een keer doen 
maar dan op de KMA, voor de eerste 
jaars cadetten. Echter, de volgende 
stap en het traject daarna diende zich 
aan: Controller en vergelijkbare func
ties tot aan mijn pensioen, op zich 
goede banen met tijd voor privé-leven 
en goede carrièremogelijkheden, 
maar met weinig beweging! Ratio zei 
ja, gevoel nee dus niet. "Alsnog opge
ven voor een vliegopleiding", waarom 
niet? Voordat ik het besefte zat ik in 
het vliegtuig op weg naar Canada 
om de basistraining voor jachtvlieger 
te volgen. Bijna perfect, zij het dat 
ik een voorkeur had voor helikopters 
wat in die tijd voor een KMA-officier 
niet acceptabel was gelet op de 
loopbaanmogelijkheden. Maar door 
in Canada als, Chopper Bob, te blij
ven zeuren kreeg ik toch mijn zin en 
mocht ik na mijn slagen door naar 
Deelen voor de conversie naar de 
helikopters.
Van Deelen werd ik geplaatst op de 
Bakermat, de Vliegbasis Soester- 
berg, bij het 298 Squadron dat met 
de Alouette III was uitgerust. Ik had 
mijn draai geheel gevonden, vele 
jaren later zou ik als commandant van 
Soesterberg mijn laatste vlucht op 
dezelfde veelzijdige en veilige Alou
ette maken. Mijn inschatting, dat de 
helikopters het zouden gaan maken 
werd geheel bewaarheid, echter niet 
zonder slag en stoot. Een echte uitda
ging maar dat was toch wat ik wilde! 
Na een paar jaar als Kapitein- 
Adjudant van de Bevelhebber, een 
rustige fijne baas, te hebben gewerkt

(een zeer leerzame tijd voor de 
wildebras), terug naar 298Sqn en 
300Sqn als resp. vluchtcdt, instruc
teur en Ops officier. Lange dagen, 
vele oefeningen, geen compensatie, 
veel plezier en vooral in die tijd bij 
de Groep Lichte Vliegtuigen(GPLV) 
een enorm hechte band tussen vlie
gend- en ondersteunend personeel 
van zowel KLu als KL, ongeacht rang 
en stand. Deze unieke band tussen 
het personeel heeft de uitdagende 
transitie naar geavanceerde nieuwe 
helikoptersystemen met bijbehorende 
organisatie en verandering in inzet en 
optreden mogelijk gemaakt.
In 1983 kreeg ik een unieke kans, 
binnen een week was ik op pad 
voor enige conversie trainingen in 
Fort Rucker bij United States Army 
Aviation Center in Alabama, USA, 
gevolgd door een plaatsing als Deta- 
chementscdt. tevens Liaisonofficier bij 
dit grote helikoptercentrum, uiteinde
lijk zou ik met mijn gezin, vijf jaar in 
Alabama blijven. Voor, Chopper Bob, 
een unieke kans om zich te ontplooi
en enerzijds met vliegopleidingen en 
anderzijds met nieuwe ontwikkelingen 
op helikoptergebied en dit alles in 
internationaal verband. Ik greep de 
gelegenheid om met allerlei helikop- 
tertypen te vliegen met beide handen 
aan, zo gaf een vlucht met de AH-64

Apache met de fabriekstestvlieger, in 
1984!, mij al vroeg een goed inzicht 
in de veelzijdigheid van dit wapensy
steem. Daarmee werd ik een fervente 
ambassadeur van dit type. Deze voor 
de KLu en voor mijzelf dankbare en 
vruchtbare periode kwam in 1988 tot 
een afsluiting. Uitverkoren als Adju
dant van H.M. de Koningin kreeg ik 
een werkplek op Paleis Noordeinde, 
over afwisseling gesproken!. Totaal 
andere werkzaamheden dit keer: 
geen leidinggevende, maar een eer
volle dienende functie.
In 1991 werd het hoog tijd om mij 
na acht jaar buiten spelen weer bij 
de luchtmachtorganisatie te voegen, 
als plv. Cdt tvs Chef Vliegdienst op 
de Vlb. Woensdrecht met als extra, 
vliegen op de Pilatus PC 7. Na vele 
jaren terug op vastvleugelig. Ik moet 
bekennen dat ik dat als een her
nieuwd avontuur ervoer. Echter niet 
voor lang want al snel werd ik door 
de Luchtmachtstaf opgeroepen om 
de nieuwe Afdeling Helikopters op te 
gaan zetten en tevens de GPLV om te 
vormen tot de Groep Helikopters(GPH 
later Tactische Helikopter Groep). 
De GPLV was een inmiddels ach
terhaalde organisatie bestaande 
uit zowel KLu- als KL personeel en 
opgezet om het Eerste Legerkorps in 
de Duitse laagvlakte met Alouette III
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Laatste vlucht met de Alouette III als 
Cdt. Vliegbasis Soesterberg in 1999.

en Bolkov 105 helikopters te onder
steunen. Het omvallen van de muur 
vereiste een andere organisatie, een 
volledige KLu helikopter eenheid met 
andere wapensystemen die samen 
met KL eenheden de 11e Luchtmo
biele brigade zouden gaan vormen. 
Voor de GPLV en zijn personeel een 
gigantische uitdaging op zich en nog 
extra bemoeilijkt om dit te bewerkstel
ligen in een luchtmacht gericht op 
jachtvliegtuigen en geleide wapens. 
Met veel te geringe middelen moest 
het onmogelijke worden waargemaakt, 
tegen de stroom in moest stap voor 
stap wat worden weggekaapt bij 
nevenzuilen die veel ruimer in hun 
jasje zaten. Gelijk hebben was niet 
direct gelijk krijgen en daar had ik het 
duidelijk moeilijk mee.
Van eind 1996 tot augustus 1999 
kreeg ik het commando over de 
Bakermat, een jongensdroom kwam 
uit, maar wat een avontuur en uitda
ging. Iedere dag was er de nodige 
beweging, een voorbeeld daarvan 
was het bewapenen van de Chinook.

voor 7 dagen per week, 24 uur per 
dag, eerst de baas en dan het meisje. 
Maar daar stond tegenover dat ik, al 
op 55jarige leeftijd mocht kiezen voor 
mijn verdere levensinvulling. Het gaf 
bij deze laatste baan veel voldoening 
om mee te mogen werken aan de 
eenwording van Europa, als een van 
mijn nevenfuncties was ik voorzitter 
van een zogeheten Task Force om 
nieuwe landen bij de NAVO te voegen. 
Herhaaldelijk was ik, voor oefeningen 
en vergaderingen, met veel plezier en 
voldoening te vinden in de Tsjechi
sche Republiek, Polen en Hongarije. 
In september 2002 was het zover, de 
luchtmacht is een organisatie in bewe
ging en was niet langer mijn lucht
macht dus tijd om op te stappen en 
iets nieuws te beginnen.
Terugkijkend heb ik het avontuur en 
de afwisseling dat ik zocht meer dan 
gekregen, een dynamische, flexibele 
en sportieve club waarin kameraad
schap centraal staat. Wat wil je nog 
meer, als ik weer voor de keuze stond 
zou ik opnieuw kiezen voor officier 
bij de krijgsmacht. Nu, gelukkig een 
joint organisatie, kwantitatief minder 
maar kwalitatief beter, zakelijker maar 
altijd paraat om wereldwijd te worden 
ingezet.
Funktioneel Leeftijdsontslag, wat 
nu?
Gedachtig mijn levensvisie leven is 
bewegen en leven is lef zocht ik iets 
geheel anders, maar wel met veel 
afwisseling en avontuur. Aangeboden 
( deeltijdbanen, geschiedenisstudie 
weer oppakken, wat golfen en rotary 
kwamen als opties niet echt in aan
merking. Eerst maar eens de wijde 
wereld in en het gevoel de ruimte 
geven, want werkend bij de KLu en 
wonende in Europa had de ratio het 
gevoelsleven bijna geheel verdrongen. 
In plaats van tijd en klok weer zoe
ken naar ruimte en stilte en daarmee 
het gevoel terugvinden. Tijdens mijn 
KLu-jaren gaf de organisatie, met wat 
drammen, de kans om deel te nemen 
aan bergexpedities naar de Himalaya. 
Daar werd de accu opgeladen, gaven 
de onbesmeurde landsschappen 
onvergetelijke ervaringen en kwam

Bij de introductie van dit 
wapensysteem was er 
alles aan gedaan om deze 
kist met bewapening ter 
zelfverdediging uit te rus
ten. Helaas weinig gehoor 
totdat de operationele 
situatie in Macedonië, 
zelfverdediging voor de 
Chinooks vereiste. Het 
was Kersttijd, maar dan 
leer je het KLu personeel 
kennen, binnen een paar 
weken hadden we een 
bewapende Chinook. De 
Luchtmachtstaf opende 
de ranges, exclusief voor 
The Big Bird, metaalbe
werkers installeerden 
op inventieve wijze een 
boordwapen en boord- 
personeel leerden met 
hulp van Engelse collega’s 
omgaan met de nieuwe 
uitrusting.
Het meest opmerkelijke 
vond ik de aanstelling van 

luchtbewakingspersoneel als boord
schutter, van de basispoort in korte 
tijd op missie naar Macedonië! Dit is 
slechts een voorbeeld hoe de staven 
en het personeel met een dergelijke 
uitdaging omgingen, van hoog tot 
laag. Één team één taak!
Met de oprichting van het Defensie 
Helikopter Commando(DHC) kwam 
een aloude persoonlijke wens en 
nog wel op 4 juli, mijn verjaardag, tot 
werkelijkheid. Een 'joint heli club’ voor 
de Nederlandse krijgsmacht, eind 
goed al goed. Het door mij als slogan 
gebruikte Proud Past blijft voor de 
voormalige Bakermat van toepassing 
alleen de Bright Future is nu aan het 
DHC.
Na Soesterberg volgde nog een laat
ste functie,Chief Exercise &Training 
AirNorth tevens SNR, een NAVO 
functie op de Vliegbasis Ramstein. 
Persoonlijk kwam deze plaatsing 
bijzonder slecht uit, maar opgevoed 
met niet zeuren gewoon doen en het 
dan maar zien als een nieuwe laatste 
uitdaging. Tegenwoordig is inspraak 
mogelijk, wij werden aangenomen
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het gevoelsleven deels terug. Van huis 
uit ben ik een product van het Rijke 
Roomsche Leven, maar dan al jong 
openstaande voor de oecumene. Hoe
wel met altijd even kerks heb ik altijd 
het gevoel gehad dat er meer is dan 
wat ik kan beredeneren. Ik ben nooit 
bang geweest om mijn gevoel, mijn 
hart te volgen als de gelegenheid zich 
voordeed en heb daar geen spijt van. 
Teveel mensen maken bijna alleen ver
standelijke keuzes en willen tot in hun 
graf zekerheid daarmee doen ze zich
zelf tekort. Beperkingen zijn dan al 
snel de leidraad in plaats van kansen. 
Door mijn woon en leefomstandighe
den sta ik dichter bij de natuur dan 
ooit, wekelijks maak ik met de honden 
urenlange bergwandelingen en ritten 
te paard, waarbij ik meestal niemand 
tegenkom. Opgeleid door de paters 
Franciscanen en mede daardoor 
bewonderaar van St. Franciscus is 
het geloof voor mij nauw verbonden 
met de natuur, als mens hebben wij 
ons helaas boven of naast de natuur 
gesteld terwijl we daar een integraal 
deel van uit zouden moeten maken. 
De consumptiemaatschappij wordt 
nu geconfronteerd met zijn tekortko
mingen, we moeten leren ethische 
waarden weer als leidraad op te pik
ken en het materiele niet als alles gel
dende maatstaf te zien. Daarom zie 
ik de huidige crisis als een positieve 
ontwikkeling,zeker voor de sociale 
cohesie. Bad for Humans, Good tor 
Humanity!
Al reizende, lezende en studerende 
nam ik onder meer deel aan een 
expeditie naar Argentinië, met de 
beklimming van de Aconcagua, 
hoogste berg van Noord - en Zuid 
Amerika (6972m) als doel. Na afloop 
van deze expeditie ging ik in dezelfde 
provincie, Mendoza, op bezoek bij 
Mijndert Pon, eigenaar van de Salen- 
tein wijngaarden en daarvoor bekend 
van o.a. Volkswagen Nederland. Deze 
gedreven oudere baas was op zijn 
60e opnieuw begonnen in Argentinië 
en had daar wederom een prachtig 
bedrijf opgericht. Een groot deel van 
de nacht zittend op zijn terras met 
uitzicht op de besneeuwde toppen

van de Andes en genietende van vele 
flessen voortreffelijke wijn gaf hij mij 
de inspiratie die ik zocht. Volg je hart, 
denk in kansen en heb lef, eenieder is 
verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. 
Ik besloot e.e.a te laten bezinken en 
het jaar daarop terug te komen. 
Bij terugkomst in 2004 voelde ik 
direct dat ik mijn bestemming had 
gevonden. Aldus, tot verbazing van 
menigeen, een stuk grond gekocht 
en zelf een huis ontworpen. Boven op 
een bergtop met rondom een uitzicht 
tot wel 150km. Een ruig ‘macho-huis’ 
met veel ruwe stenen en allerlei soor
ten hout. Naast een internationaal 
getint dorp wat exclusief en met veel 
kunstenaars,een rustige oude Engelse 
golfbaan op loopafstand, gaucho’s te 
paard en de vrije natuur rondom. Zon
dags naar de mis bij de nonnen van 
het klooster ‘Abba Padre”, in een tent 
in de open lucht en met kinderen en 
honden die in en uit lopen. Een groot 
deel van het jaar speelt het leven incl. 
de tijdloze! maaltijden, zich buiten af 
in een ideaal klimaat. Gelukkig met 
seizoenen en veel zonuren. Een groot 
deel van het jaar staat in het teken 
van sporten, reizen en bezoekers. 
Het huis is daarop berekend inclu
sief het personeel, ook mijn maatjes 
de labrador honden zijn met iedere

bezoeker weer even enthousiast. In 
een Latijns-Amerikaanse omgeving 
wordt veel en gepassioneerd gespro
ken, tijd heeft hier een andere dimen
sie. Mijn voorgenomen filosofiestudie, 
onderwerp levenskunst, staat op een 
laag pitje, maar uitstel is nog geen 
afstel. De Spaanse taal behoeft nog 
wat verbetering en verdieping, ik moet 
nu meer luisteren dan wat ik gewend 
was. Door te leven in het ruige en 
ruime Argentinië, inclusief het reizen 
door Zuid-Amerika en het regelmatig 
kunnen bezoeken van Europa heb ik 
samen met mijn Argentijnse partner 
Claudia, een combinatie gevonden 
die door ons als ideaal wordt ervaren. 
Voor de toekomst zal het ruige spor
ten, te paard en in het hooggebergte 
plaats maken voor bergwandelen en 
golfen. Het reizen zal geleidelijk wat 
minder extreem worden waardoor we 
wat meer tijd voor studeren, lezen en 
muziek hopen te krijgen. Als mooiste 
ervaar ik de tijd die ik momenteel kan 
besteden met en aan dierbaren, iets 
waar ik in mijn KLu-tijd te weinig prio
riteit aan gaf. Aldoende leert men.

Vergeet niet te bewegen, zowel gees
telijk als lichamelijk, dus reis, sport, 
studeer, vrij, lees, praat en luister tot je 
erbij neervalt. ABRAZO
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Piet, want zo heet Miedema aan de voorkant, was zo'n 
echte buitenlander; al konden we met elkaar geweldig 
door een deur! Regelmatig kwamen we elkaar tegen; op 
Deelen. De LETS; anders gezegd: het luchtmachtverban- 
ningsoord waar we regelmatig vanuit Den Haag naar toe 
werden gedirigeerd voor het 'updaten' van onze vlieg- 
tuigtechnische kennis en waar we als onderofficieren 
met de nodige praktijk ervaring door de onuitstaanbare 
instructeurs werden verguisd om die kennis. Een kwestie 
van jaloezie waarschijnlijk! Omdat wij, na de cursus, altijd 
weer terugkeerden naar de vrijheid van ons squadron en 
ons eigenste vliegtuigenveld. Miedema naar Ljouwert, 
vanwege z’n Friese bloed, waar Bonifacius ooit werd 
vermoord. En ik weer naar Woensdrecht, naar de plezan- 
terie van ons eigenste Brabantse land; van oorsprong 
een heus Hertogdom! Ontdekt en bekeerd tot het Rooms 
Katholieke geloof door Sinte Geerten van Nijvel, de abdis 
die ons - net als Bonifacius in Friesland - van helder 
drinkwater voorzag door met haar staf in de zilte bodem 
van de Schelde te prikken!
En het moet tijdens die moordpartij zijn gebeurd dat de 
Friezen wat verward en onverstaanbaar gingen praten; 
"Een echte en eigen taal,” zo vonden zij zelf. Maar wij 
in West Brabant denken daar anders over. Een niet te 
onderkennen spraakgebrek!

Vermoedelijk te danken aan het onbetrouwbare optreden 
van hun voorouders contra de goed willende Bonnefaas! 
Miedema en z’n maten waren altijd een zegen om bij in 
de klas te zitten. Onder elkaar het noordelijke koeter
waals; tegen de rest - bij snelle overschakeling - een 
ratjetoe van Fries en verkreukeld Nederlands!

“Maar leut damme n'altij' ‘adde I Da's mè ginne pen te 
beschrijve ! De neve d’r schoene schuive'de en over ’t 
pèèrd getilde h’instructeurs konne d’r gin kaant mee uit. 
Want 't waar nie'allenig mar dieje gast van 'Mied’mè' - ‘ij 
kon z'ne n’eige naam nog nie' eens h'uitspreke !; - mar 
d’r ware n’ok meestal nog de twee Koetjes (vaneiges 'de 
Koeie genoemd) , Jelle Terpstra, Jan Haaijer, Kalter en - 
niet te vergete' - ‘de Wiete'!"

Dik veertig jaar lang heb ik nog regelmatig terug gedacht 
aan onze escapades in Deelen, in Arnhem en zeker met 
te vergeten in Breda, waar we op de Trip van Zoutlandt 
waren gecommandeerd voor de kaderopleiding voor ser
geant; dat we al lang sergeant I waren mocht de pret niet 
drukken; de luchtmacht was immers een goed gesmeerd 
en modern bijdetijds bedrijf!
Piet, na dik een gouden medaille periode (zo'n 40 jaar 
dus!) leefde ik helemaal op eindelijk weer wat vanuit het 
hoge noorden te kunnen lezen. Nou ja, . . . lezen! Het 
was een genot een levensteken te zien van je. Want heel 
lang vraag je je toch altijd weer af hoe het met ouwe 
maten gaat. Maten waar je enkel iets mee van doen als 
we op cursus werden gestuurd. Nogmaals Piet, wat een 
genot weer eens wat van je gehoord te hebben. Het 
heeft me echt weer goed gedaan. En mocht het je nog 
eens uitkomen: laat eens horen hoe het met de hierbo
ven genoemde maten gegaan is en of ze er allemaal 
nog zijn! Probeer het a.u.b. wel in het Nederlands te 
doen, want van jullie gebrabbel en geknauw kan ik echt 
'gin pilske brouwe’! En mocht er af en toe een taalfoutje 
staan? . . . geen punt. Het is je bij voorbaat vergeven. 
Piet, en de andere Friese maten, de groeten uit het verre 
zuidelijke Brabant; een stukske hertogdom witte wel, 
waar wij heel veel te danken aan Sinte Geerten.
Maar die is ook al lang dood hoor!

Even leek het er op, toen ik de 7e jrg. nr. 4 van 
'KLuPActief' - de laatste dus - , opsloeg alsof ik droom
de; maar dan ook een échte droom die me zo’n dikke 40 
jaar terug in de tijd smeet ! Alsof ik werd terug geflitst 
naar de Veluwe, naar Groot Heidekamp, naar de LETS; 
het voor luchtmachttechneuten zo noodzakelijke maar oh 
zo gevreesde oord. Het was geen moderne tijdmachine 
die oorzaak was van de shock, maar het door Piet Mie
dema gewrochte artikel met als kop 'Wat is uw taal?’ 
In een wel heel ver verleden, om precies te zijn de 50-er 
en 60-er jaren, meldde diezelfde Miedema zich regelma
tig - net als zijn collega’s crew chiefs van andere bases - 
op ‘de LETS’ om hun werk op de diverse squadrons vei
lig en vakkundig uit te voeren. Miedema was een echte 
Fries; recht door zee, betrouwbaar, collegiaal, amicaal 
en . . . onverstaanbaar ! En waar zou hij anders gediend 
hebben dan bij de Frisian Air Force ? De enige vliegbasis 
van de luchtmacht in het buitenland; want dat is Friesland 
voor elke Nederlander. Ver weg en absoluut onverstaan
baar! Wel een Nederlands paspoort maar nooit geïnte
greerd weet u wel.
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"Beste Hans Boerboom,
Met plezier heb ik, ‘Toon’, jouw ervaringen op de LKS gelezen. Er waren inderdaad dagen dat jullie het een beetje 
zwaar hadden. Maar er waren meer dagen dat het wel meeviel. Bij het lezen van jouw verhaal moest ik denken aan Tijl 
Uilenspiegel die ooit zei: "ik krijg altijd de schuld maar ik maak het er ook naar”. Eerlijkheidshalve zeg ik: je draagt je 
hart op je tong, maar je was vooral spontaan en altijd eerlijk. Al met al heb ik een fijne tijd met jullie klas gehad, en de 
meeste zijn goed terechtgekomen. Wij als kader vonden het een eer om jullie op te leiden tot onderofficier KLu. Voor ik 
het vergeet Hans, de groeten van mijn zoon".

J.H. v.d. Rijt (alias “Toon”) 
Kapitein KLu bd.

Per omgaande
Naar aanleiding van het artikel van de hand van Hans Boerboom in het decembernummer van KLuPActief over zijn 
ervaringen op de LSK ontving ik een brief van de toenmalige instructeur die in het verhaal voorkwam. Hij verzocht mij 
om de brief om dit op te nemen in KLuPActief, een verzoek waaraan ik graag aan voldoe:

■

A good landing...is any landing you can walk away from!
Een uniek boek met luchtvaart cartoons door cartoonisten uit alle hoeken van de wereld is zojuist gepubliceerd door 
Martin Leeuwis Publications uit Vlijmen.
Al meer dan 25 jaar geeft Martin als hobby boeken uit met luchtvaarthumor en cartoons. Het eerste boek "Say again" 
met cartoons door de Nederlandse tekenaar Ton van Andel was direct succesvol en is ondertussen al 10 keer herdrukt 
(het wordt nog steeds verkocht!). Dit boek werd gevolgd door een serie van 6 boeken (Say no more, Say when, Say 
how, Say coffee or tea, Say heading en Say something) die allemaal zijn geschreven in de luchtvaarttaal bij uitstek, het 
Engels, en allemaal zijn gevuld met een mix van korte anekdotes en cartoons. De boeken worden naar allerlei landen 
verstuurd en ruim 85% wordt buiten Nederland verkocht. De meeste uitgaven zijn al enkele malen herdrukt, en opnieuw 
staat een nieuw boek op stapel met cartoons door van Andel.
Al in de 80er jaren van de vorige eeuw boden ook allerlei andere cartoonisten hun tekeningen aan bij Martin Leeuwis, 
met de vraag hun cartoons te gaan uitgeven. Door tijdgebrek kwam daar echter nooit wat van. Tot er in 2007 opnieuw 
enkele verzoeken waren. Martin Leeuwis ging er nu tijd insteken, en na korte tijd waren er al 10 cartoonisten uit ver

schillende landen die mee wilden doen. Het project ging in april 2008 van 
start en enkele maanden later waren er al 20 deelnemers, uit België, Australië, 
Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Verenigde Staten en 
Nederland. De omslag werd getekend door Ton van Andel en de titel van het 
boek werd: "Good landing".
In dit boek treft u een uitgebalanceerde inhoud aan met alleen maar car
toons, in allerlei stijlen en over alle facetten van de luchtvaart. Iedereen heeft 
een andere benadering van de luchtvaart, want er zit een F16 vlieger tussen, 
enkele gezagvoerders van grote vliegtuigen, een zweefvlieger, een technicus, 
een purser, een helikoptervlieger en verschillende tekenaars die het alleen 
maar tot passagier hebben gebracht. "Good Landing" is een uniek boek. Voor
zover bekend is er de laatste 50 jaar nooit ergens ter wereld een soortgelijk 
boek samengesteld. Het is 160 pagina's dik, bevat voor bijna de helft pagina' 
s met kleurendruk, en heeft een handig A5 formaat. Omdat het in eigen 
beheer wordt uitgegeven door Martin Leeuwis kan het worden verkocht voor 
de lage prijs van euro 12,50 per boek (exclusief verzendkosten).
Alle informatie is te vinden op www.goodlanding.nl of via 
Martin Leeuwis Publications 
Postbus 192 
5250 AD Vlijmen

http://www.goodlanding.nl


naar € 100,--.

Zie website www.glostermeteor.nl
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Op zoek naar....
Chris de Kanter is al enige tijd op zoek op zoek naar 
enkele dienstmaten. Hij schrijft mij: “Ik heb de KLu ver
laten net voordat de Nieuw Guinea kwestie aan de orde 
kwam.
Verschillende ex-collega's heb ik kunnen traceren en 
daarvan zijn er helaas al enkele overleden. Ik ben in 1932 
geboren, dus de oud-collega's zijn ook niet meer piep 
jong! Tijdens het grote feest op Soesterberg heb ik ook 
geen contact kunnen leggen.
Doordat mijn vrouw nu invalide is geraakt kan ik moeilijk 
weg. Ik ben nog op zoek naar: Henk Meijer? en een .... 
Oele. Meijer is voor de raketten naar Amerika op cursus 
geweest en daarna hebben wij elkaar één keer ontmoet. 
De dhr. Oele? is naar Nieuw Guinea geweest, waarna 
ik ook hem nog één keer heb ontmoet. Ik woonde in 
die periode in Soest”. Uw reacties graag naar: dhr. J.C. 
(Chris) de Kanter, Hoefslag 84, 3862KD Nijkerk, 
Tel:06-10665770.

Piloten Zonder Grenzen 
Gevraagd: Vliegers en techneuten 
Mijn naam is Hein Gorris. Ik heb in de periode 1975 - 
1985 op diverse plaatsen in de Koninklijke Luchtmacht 
gediend. Nu breng ik mensen naar hun bestemming over 
de hele wereld. Piloten Zonder Grenzen is een huma
nitaire organisatie. Zij heeft het plan opgevat een eigen 
vliegdienst op te zetten om "NGO’s" (Non Gouvernamental 
Organisations) bij te staan in hulpverlening op transport 
gebied. Voor meer informatie nodig ik u uit om de website 
van Piloten Zonder Grenzen te raadplegen (www.pzg.nl) 
Voor het stationeren van 'n vliegtuig, hoogst waarschijn
lijk een Cessna (grand) Caravan, hebben wij piloten en 
technici nodig. Het betreft een periode van ongeveer drie 
maanden in Afrika met twee vliegers en een grondwerk- 
tuigkundige.
Hein Gorris, tel.:06-44806208, e-mail: peeeel@gmail.com

Wandelsportvereniging Koninklijke 
Luchtmacht
Hel is inmiddels ruim twin
tig jaar geleden dat op 
de toenmalige Vliegbasis 
Twenthe het initiatief werd 
genomen om in detache- 
mentverband de deel
name aan de tweedaagse 
Marche de l'Armée in 
Diekirch te organiseren. 
Vanaf 1994 werden ook 
andere internationale 
evenementen van de International Marching League 
bezocht. Deze wandelingen waren niet in de laatste plaats 
bedoeld als trainingen voor de Vierdaagse van Nijmegen 
en het behoeft geen betoog, dat vooral het wandelen in 
het buitenland de belangstelling voor Nijmegen moest 
stimuleren. Andere onderdelen volgden dit initiatief en de 
oprichting van een burgerdetachement bij het voormalige 
Hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht in Den Haag 
vormde een belangrijke impuls voor de popularisering 
van de wandelsport, vooral ook omdat dit Haagse initia
tief werd gesteund door de helaas veel te jong gestorven 
toenmalige directeur economisch beheer drs. Hans Vos. 
Door Hans Vos kreeg de wandelsport ineens aandacht 
op het hoogste niveau binnen de KLu. Na enige tijd bleek 
coördinatie van activiteiten noodzakelijk en die werd gere
aliseerd door de oprichting van het CIKLu: het "Comité 
International Marching League Koninklijke Luchtmacht". 
Op één mei 2000 culmineerde dit alles in de formele 
oprichting van de "Wandel Sport Vereniging Koninklijke 
Luchtmacht" (WSV-KLu), compleet met een notariële akte, 
statuten, een huishoudelijk reglement en inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel. De luchtmacht volgde in deze 
de ontwikkelingen bij de Koninklijke Marine, die al eerder 
tot oprichting van de Wandelsportvereniging Koninklijke 
Marine (WsV-KM) had geleid. Sindsdien werkt de WSV- 
KLu hecht samen met haar zustervereniging van de KM, 
waarmee jaarlijks de wandelprogramma's worden afge
stemd en de organisatie van de verschillende tochten 
wordt gecoördineerd. Het lidmaatschap van de WSV-KLu 
stond open voor actief dienende militairen en burgeramb
tenaren van de Koninklijke Luchtmacht. Postactieven die 
bij verlaten van de militaire dienst lid waren van de vereni
ging bleven dat ook na hun dienstverlating en hetzelfde 
gold ook voor burgerambtenaren die met pensioen gingen 
dan wel vervroegd uittraden.
Onlangs zijn er een aantal wijzigingen in de statuten van 
de vereniging aangebracht, waardoor de mogelijkheden 
voor het lidmaatschap van de vereniging worden ver
ruimd. Deze verruimde mogelijkheden richten zich met 
name op het lidmaatschap van postactieven. De aanpas
singen zijn door de Algemene Ledenvergadering goed
gekeurd en in de statuten verwerkt. De wijzigingen zijn

Geschiedschrijving / Koninklijke Lucht- 
macht/Gloster Meteor straaljager 
(± 1948 - 1960)
Uitgeverij Eques Nubium (Aart van Wijk) heeft per 20 

december 2008 de prijzen van beide boeken over de 
Gloster Meteor straaljager uit de jaren 1948-1958 verlaagd 
als volgt:

“Het paard van Phaëthon”
(1 deel) van € 40,-- naar € 25,-

&
“Alle paarden van Apollo”
(4 delen in cassette) van € 160

http://www.glostermeteor.nl
http://www.pzg.nl
mailto:peeeel@gmail.com


A-klasse: heren 170 en hoger, dames 160 en hoger

B-klasse: heren 160 t/m 169.9, dames 150 t/m 159.9

C-klasse: heren t/m 159, dames t/m 149.9
Joop Melisie, CCPKLu

D-klasse: heren en dames alleen recreanten
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Kortom, maak gebruik van deze gelegenheid om de 
Luchtmachtdagen te bezoeken en uw (oud)collega's te 
ontmoeten. Reserveer beide data in uw agenda!!

inmiddels ook notarieel goedgekeurd. Voor postactieven is 
het belangrijk te weten dat u zich kunt aanmelden als lid 
indien u de luchtmacht vóór de oprichtingsdatum van de 
WSV-KLu heeft verlaten en u een actief beoefenaar van 
de wandelsport bent.
De eerste voorwaarde betreft het feit dat u geen lid kon 
worden omdat de vereniging nog niet bestond en u het 
lidmaatschap na dienstverlatmg dus ónmogelijk kon voort
zetten. De tweede voorwaarde duidt aan dat de WSV-KLu 
een Wandelsportvereniging is en geen reisvereniging. 
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij: 
J.B.A.M. Olthof, Jeroen Boschstraat 21 
7556 ZM Hengelo (0) 
e-mail: olthofjohan@tiscali.nl

Het toernooi wordt gehouden in Bowling en Partycentrum 
“DE SCHELMSE BRUG” te Arnhem. Het toernooi staat 
open voor alle militairen en ex-militairen van Landmacht, 
Luchtmacht, Marine en Marechaussee.
De kosten van dit toernooi bedragen € 25,-, dit is inclusief 
een herinnering.
De sluitingsdatum van de inschrijving is 6 april 2009
U kunt u opgeven bij:
Martin en Corry Bosman
Dwarsakker 20
6691 DK Gendt middels
telefoon 0481-424011, fax 0031 (0)84 723 5547 of 
e-mail corrybosman@tele2.nl
Wij hopen dat we jullie zien op vrijdag 17 april 2009 
N.B.: Kijk ook op eens: www.defensie-open.nl en 
www.50plus-arnhem.nl

Aanbod logies voor 4-daagse lopers
Bij de contactgroep "Oud LIMOS slapers kunnen nog 
postactieven tijdens de 4-daagse van Nijmegen worden 
ondergebracht in het wijkcentrum “Burghardt van de 
Bergh”, gelegen dichtbij het Keizer Karelplein te Nijme
gen. Gegadigden kunnen zich z.s.m. opgeven bij de dhr. 
Koning, de Wagemaker 87, 5506 CR, Veldhoven, tfn: 040- 
253 5754.

Bowling
Op vrijdag 17 april 2009 wordt voor de 22e keer Defensie 
Open bowlingkampioenschap georganiseerd. Er wordt in 
4 klasses gespeeld, namelijk:

Om alvast te noteren
De Luchtmachtdagen (voorheen Open Dagen Konink
lijke Luchtmacht) worden dit jaar op de vliegbasis Volkel 
gehouden, en wel op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni 
2009. De voorbereidingen zijn al in volle gang en dat geldt 
eveneens voor de op te zetten faciliteiten ten behoeve 
van de KLu-Postactieven. Tijdens het bezoeken van deze 
dagen heeft u de mogelijkheid om de vlieg- en staticshow, 
en de verschillende stands op het tentoonstellingsterrein 
te bekijken. Bovendien zal het ontmoetingspunt voor de 
KLu-Postactieven weer worden ingericht:"de Tent", die 
door de jaren heen al een grote bekendheid heeft gekre
gen en in het beeld van de Luchtmachtdagen niet meer 
is weg te denken. Namens de Commandant Luchtstrijd
krachten geldt deze gezellig ingerichte tent als rustpunt/ 
uitvalsbasis, terwijl ook de band tussen de KLu en haar 
Postactieven, en de postactieven onderling bestendigd 
dan wel hernieuwd worden. Dit alles onder het genot van 
u aan te bieden koffie, thee of een drankje.
Daarnaast geeft het de mogelijkheid om postactieven, die 
door velerlei omstandigheden niet op de hoogte zijn van 
het KLu-Postactievenbeleid, hiervoor enthousiast te maken 
en de mogelijkheid bieden om zich te laten registreren, 
(dit laatste indien betrokkene aan de huidige definitie van 
“KLu-Postactieve “voldoet).
In de jum-editie van KLuPActief zult u over de Lucht
machtdagen en het programma uitgebreid worden geïn
formeerd. Vanaf nu kunt u alvast kennis nemen van de op 
dit moment beschikbare informatie op www.defensie.nl/ 
luchtmacht .

mailto:olthofjohan@tiscali.nl
mailto:corrybosman@tele2.nl
http://www.defensie-open.nl
http://www.50plus-arnhem.nl
http://www.defensie.nl/
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Een lang gekoesterde wens van 
basiscommandant(en) en perso
neel van Vliegbasis Volkel werd in 
oktober 2008 bewaarheid. Een F-16 
op de sokkel aan de Poortlaan, die 
naar mening van velen al veel te 
lang leeg had gestaan. Volkel is 
sinds jaar en dag de grootste KLu 
F-16 eenheid, maar een F-16 als 
poortwachter ontbrak op storende 
wijze. Maar niet zeuren want hij 
staat nu te glimmen op de sok
kel. Dit tot groot genoegen van 
commandant kolonel Wido van de 
Mast en PCOOD luitenant-kolonel 
Bert Beuker. Beiden trokken vlak 
voor het plaatsen symbolisch de 
EPU pin waarna de enige F-16 
mét pylontanks op de sokkel ging. 
Reden genoeg voor overste Beuker 
om de mensen die dit alles moge
lijk maakten te bedanken met een 
hapje en een drankje.

Toen lanceerde Luitenant-kolonel 
Emile van Duren het plan om de oude 
F-104 Starfighter die al jarenlang als 
poortwachter fungeerde, gezelschap 
te geven van andere typen vliegtui
gen waarmee Volkel ooit nog vloog. 
Zo ontstond de kreet; ‘het laantje van 
Van Duren’. En de overste liet er geen 
gras over groeien. Hij regelde samen 
met DGW&T voldoende ruimte aan 
de Poortlaan, enkele oude F-104’s en 
een heel oude F-84F Thunderstreak. 
Daarna werd het een beetje stil.

Netjes leegplukken voor 
hergebruik
In april 2004 werd door Bas Leusink 
en Aoo bd.

In een korte toespraak gaf de 
PCOOD aan dat de luchtmacht niet 
uitblinkt in traditie door deze zaken 
bijvoorbeeld zelf op te pakken. Hij 
trok een vergelijk met de Royal Air 
Force waar binnen de organisatie 
structureel beter met dit soort zaken 
wordt omgegaan. Bij de KLu moeten 
we het hebben van vrijwilligers met 
het hart op de juiste plek. Zo ook 
de mensen achter de HW met als 
coördinator oud-vliegtuigmonteur Aoo 
bd. Bas Leusink. In de HW vind je 
mensen uit diverse disciplines. Maar 
ter ondersteuning put de HW uit nog 
enkele actiefdienende enthousiaste
lingen. Zoals bijvoorbeeld sergeant-1 
Jan Grutters (bankwerker), sergeant 
Ron van Dijk 
(schilder) en 
korporaal 1 André 
Jacobs 
(plaatwerker). 
Ze vinden het 
allemaal gaaf en 
cool om te doen 
én de kwaliteit 
moet toch goed 
zijn. Bas geeft 
ondertussen aan 
dat de plannen al 
dateren uit 1997.
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Piet Snijders bij toenmalig PCOOD 
overste Robin Mossinkhof het idee 
opgebracht om voor de traditieka- 
mer een oude F-104 en een sepa
rate F-104 cockpit op te knappen. 
Enkele F-104's stonden op Volkel op 
diverse plaatsen weg te roesten en... 
Mossinkhof had hier wel oren naar. 
Samen met enkele actieve VO-spe- 
cialisten van 312 Squadron werd de 
zaak in gang gezet. Binnen een week 
stonden er drie kisten in een hangaar. 
Toen kwam gaande weg ook het 
‘Van Duren laantje' weer in beeld. Er 
gingen nu meerdere projecten lopen 
want naast het opknappen van de 
oude kisten zou ook de poortwachter 
in oude glorie hersteld worden en met 
zijn sokkel langs de poortlaan worden 
geplaatst. In 2005 was het zover en 
werd de Starfighter, weer glanzend in 
de lak, op de sokkel gezet. Maar nu 
was toch ook de tijd aangebroken om 
een F-16 sokkelgereed te maken! De 
J-240 kwam in beeld en de enthou
siaste mensen van HW gingen aan 
de slag. Jong of oud het maakt niet 
uit, want een deel van hen is ook ver
bonden aan traditiekamer Typhoon. 
Stuk voor stuk vinden zij dit werk, dat 
hoofdzakelijk in de vrije avonduren 
wordt gedaan, hartstikke mooi om te 
doen. Vooral het leegplukken van de 
J-240 heeft nogal wat tijd gekost. 
Honderden kilo’s aan onderdelen

Gouden handjes
Wie in de cockpit van de J-240 kijkt 
krijgt de indruk dat die volledig in tact 
is gebleven. Niets is minder waar, het 
is het werk van Piet Snijders, de man 
met de gouden handjes. Hij heeft alle 
instrumenten op ware schaal nage
bouwd waardoor het kantoor van de 
vlieger er superwaarheidsgetrouw 
uitziet. Piet heeft ondertussen ook van 
Starfighter D-8256 de gedemonteerde 
cockpitsectie onderhanden genomen 
en volledig authentiek gemaakt. Tij
dens de Open Dagen van 2007 werd 
deze cockpitsectie vol trots voor het 
eerst aan het grote publiek getoond.

Nog lang niet klaar
Nu staat de J-240 op de sokkel, wat 
staat er nog te gebeuren?

werden netjes uit het vliegtuig 
geplukt. Saillant detail is dat dit bij
voorbeeld voor de bedrading erg 
netjes gebeurde omdat die nu nog 
wordt hergebruikt. Nee, niet in de 
kisten die vliegen, maar tijdens de 
praktijkopleiding aan het ROC Leeu- 
wenborgh op Maastricht-Aken Airport. 
Aan dit ROC zijn enkele ex-Klu’ers 
verbonden. Zo laten bijvoorbeeld Piet 
Snijders en collega Aoo bd. Martin 
Coensen leerlingen in praktijklessen 
oefenen in draadverbindingstechnie- 
ken en geeft Kap bd. Harry Kehrens 
les in hydraulies.

Bas geeft aan dat ze nog lang niet 
klaar zijn. Het duurde even voor het 
‘vliegwiel’ ging draaien, maar nu het 
eenmaal in beweging is gaan we 
door. Zo gaat HW binnenkort ver
huizen naar een historische plek op 
Volkel namelijk de oude Duitse Dei- 
sel hangaar uit 1941. Er wordt hard 
gewerkt aan de P-171, een Thun- 
derstreak die in 2007 beschikbaar is 
gekomen om uiteindelijk op de Poort
laan de plek op de eerste sokkel in te 
nemen. De oude cockpit van de OCU 
F-16 simulator wordt volledig in ere 
hersteld evenals een Napier Sabre 
motor van een Typhoon uit WO-II. 
Beiden worden voor de traditiekamer 
tentoonstellingsgereed gemaakt. Een 
flinke klus want de motor van de Typ
hoon heeft 60 jaar onder de grond 
gelegen! De resterende Starfighter, 
de D-8312, wordt opgeknapt om bij 
diverse evenementen, bijv, tijdens de 
luchtmachtdagen van 2009 op Volkel, 
te worden tentoongesteld. Op het 
verlanglijstje staan nog een T-33 en 
een Thunderjet, maar die moetje met 
een kaarsje zoeken. Nee, de vrijwil
ligers van HW zijn nog lang niet klaar 
en wilt u als postactieve collega weer 
een ‘actieve’ collega worden dan bent 
u van harte welkom om het team van 
de HW te versterken.
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REÜNIE VLIEGERS 315 SQUADRON
Voor wie: Alle oud-vliegers 315 Squadron
Wat: Biertje en eten op de jaarlijkse reünie en eerste 
Lustrum
Waar: Officiers Casino Soesterberg
Wanneer: 16 april 2009
Wat hebben we nodig: Een goed gevuld adressenbe
stand van belangstellenden.
Actie:
I.Mail daarom je adresgegevens naar: 315rip@kpnmail.nl. 
2.Informeer alle oud-315 vliegers die je kent, en breng ze 

op de hoogte van het hierboven genoemde e-mail 
adres. Zorg ook dat je wijzigingen doorgeeft.

3.Indien je géén interesse hebt, laat dit dan ook weten, 
dan vallen we je niet meer lastig.

Geld: Kosten voor de avond zijn €20,00 per persoon. 
Voor 1 maart over te maken op rekening 3311.806.697 
t.n.v C.J. Stoutjesdijk te Amersfoort o.v.v. RIP 2009 en je 
e-mail adres (en/of telefoonnummer). Bij tijdige annulering 
(voor 31 maart) wordt het bedrag volledig terug gestort, 
na die datum slechts voor een deel.
Voor meer informatie kun je bellen met Bart Woortman, 
tel:053-569 6112 of mail naar bovenstaand e-mail adres.

CIS-REÜNIE (door Aart van den Berg)
Op 18 oktober 2008 was de Kumpulan te Bronbeek het 
levende bewijs dat oud-Verbindings- en CIS-officieren 
van de KLu, alsmede actief dienende officieren in het 
vakgebied CIS, nog steeds veel belangstelling tonen om 
elkaar te ontmoeten. Een kleine 150 mannen en vrouwen 
(sommigen grijs, anderen kaal, maar velen met veel elan) 
waren te gast te Arnhem om elkaar te ontmoeten en de 
laatste ervaringen uit te wisselen. En ze kwamen niet 
alleen uit heel Nederland, maar ze waren ook van verre 
gekomen: België, Italië, Spanje, Duitsland en Amerika. 
Het organiserend comité had in een aantal vergaderingen 
vanaf januari 2008 deze reünie voorbereid, die zonder de 
hulp van de staf LSK, in de persoon van Kolonel Willem 
Arnoldussen als Hoofd van de Afdeling Informatievoorzie
ning, niet had kunnen plaatsvinden. Spijtig genoeg kon 
Kol. Arnoldussen de reünie niet bijwonen.
Vanaf 13.30 uur stond de deur van de Kumpulan weer 
wijd open om de reünisten met of zonder partner toegang 
te verschaffen. Om 15.00 uur was iedereen wel zo onge
veer binnen en kon de voorzitter van ons comité, de Kolo
nel bd. Eric Stroeve, zijn welkomsttoespraak beginnen.
In zijn toespraak werd o.a. stil gestaan bij het feit dat het 
al weer de zesde keer is dat een dergelijke bijeenkomst 
wordt georganiseerd. Een beter bewijs van de grote 
binding van de officieren in de Verbindigs-CIS-branche,

zowel hen die de KLu inmiddels hebben verlaten, als 
de actief dienende, is nauwelijks denkbaar. Daarnaast 
hebben we ook afscheid genomen van twee leden van 
het comité. Kapitein bd. Jan Pieterse (penningmeester) 
en Majoor bd. Johan Groothelm (lid) hebben het comité 
onder dankzegging verlaten. Voorts werd ook stil gestaan 
bij de mensen, die ons in de voorafgaande twee jaar zijn 
ontvallen, niet alleen oud-collega’s, dan wel hun partner, 
maar ook de collega militairen die in Afghanistan zijn 
omgekomen. Na dit welkomstwoord was de beurt aan de 
Afdeling Informatievoorziening (AIV) om ons deelgenoot 
te maken van de ontwikkelingen in de achterliggende 
twee jaren. In een moderne, aantrekkelijke en boeiende 
stijl werden we in algemene termen, maar in het bijzon
der over de CIS-inzet in Afghanistan, bijgepraat door het 
Hoofd Operatiën van voornoemde afdeling, de Luitenant- 
kolonel Rainier van der Sluis. Zijn voordracht werd dankzij 
de moderne voorzieningen van de Kumpulan met prachti
ge foto’s onderbouwd. Zeer onderhoudend en informatief. 
En met een duidelijke boodschap: “No Comms, No Glory”! 
Geen der aanwezigen was het daar NIET mee eens! 
Daarna kwamen de gesprekken op gang. Je zag en hoor
de hoe men genoot van de ontmoeting met elkaar. Om 
17.30 uur werd het buffet geopend met een overheerlijke 
Indische maaltijd. Voor deze kwaliteit en smakelijkheid van 
Indisch eten kan men bij uitstek in de Kumpulan terecht. 
Er was aan het einde van het buffet dan ook maar weinig 
over. Na de koffie vertrokken de eerste al snel. Vooral als 
de leeftijd toeneemt (er waren 80-plussers bij) dan is een 
dergelijk samenzijn emotioneel en daardoor vermoeiend. 
Bij het verlaten van de zaal kregen de reünisten als herin
nering aan deze reünie een "presse de papier" met het 
onofficiële wapen van de Verbindingsdienst KLu, alsmede 
een deelnemerslijst. De comitéleden konden slechts 
lovende woorden in ontvangst nemen. Dat is dan natuurlijk 
een extra motivatie voor het organiseren van de volgende 
reünie, waarvan de datum en de locatie reeds vaststaan: 
16 oktober 2010 in de Kumpulan te Arnhem.

mailto:315rip@kpnmail.nl


I

19 KLuPActief

Luchtvaart Museum die middag speciaal geopend was 
voor de reünisten. De bus reed enkele keren van de basis 
naar het museum voor de liefhebbers. Verder kon men de 
brandweerkazerne en de verkeerstoren voor de laatste 
keer bekijken. Met Brandweer Zeist werd geregeld, dat 
reünisten die de verkeerstoren nog eens wilden bekijken, 
desgewenst met de hoogwerker boven konden worden 
afgezet. Ook was er ruime aandacht voor het materieel, zo 
werd bijvoorbeeld de crashtruck E1, buiten gebouw 104 
opgesteld. Ten behoeve van de reünie werd dit gebouw 
omgetoverd tot feestruimte. Stoelen, tafels, hangtafels, 
podium, historische hoek, scherm met oude films en 
foto’s, catering en een echte viskraam van de familie Koe- 
lewijn. Dit alles resulteerde in een opkomst van ongeveer 
300 personen. Het was dan ook een overweldigend suc
ces. Mensen, die elkaar 40 jaar niet hadden gezien kon
den weer even bijpraten, en e was heel wat bij te praten! 
Vaak viel je toch met elkaar weer terug op de leuke din
gen, die je zoveel jaar geleden, met elkaar beleefd hebt 
en die je ook na zo’n lange tijd weer het grootste plezier 
gaven. Er waren ook enkele reünisten, die de leeftijd van 
80 jaar al waren gepasseerd. Een groot aantal reünisten 
had foto’s van "vroeger” meegenomen. Ook daar werd 
weer met elkaar van genoten. Eigenlijk was de dag nog 
veel te kort om met alle oud-collega’s uitgebreid te praten. 
Fantastisch was ook de uitgebreide rijsttafel die de inwen
dige mens maar al te goed deed, terwijl de muzikale 
omlijsting werd verzorgd door de combo "Frappant".

Bij vertrek kreeg iedereen een DVD, samengesteld uit 
het defensiearchief, van oude brandweer/verkeersleiding 
opnamen maar ook een paraplu met opdruk. Een veelge
hoorde opmerking bij vertrek was: "dit moeten we over 5 
jaar nog eens óverdoen".
Met deze onvergetelijke dag kunnen we stellen dat we met 
elkaar "het licht hebben uitgedaan" van de brandweer en 
de verkeersleiding vliegbasis Soesterberg. Maar dan op 
een wijze, die voor een ieder als fijne herinnering op het 
netvlies achterblijft.
Vliegbasis Soesterberg, je was geweldig!

(door Maarten Vervoorn)

REÜNIE BRANDWEER/VERKEERSLEIDING 
SOESTERBERG
Het organisatiecomité, onder leiding van Aoo. Gerrit Wes- 
terik, heeft er van alles aan gedaan om deze reünie, die 
gehouden werd op 22 november jl., te doen slagen. Het 
grootste probleem was het achterhalen van de adres
gegevens van oud-brandweerlieden en verkeersleiders. 
Zoeken in oude journaals en zoeken op het Internet en 
indien mogelijk telefoneren. Verder werd er een Hyves-site 
in het leven geroepen en werden er ondermeer adver
tenties geplaatst in de Telegraaf, Vliegende Hollander, 
KLuPActief en het Acomjournaal. Op de dag zelf was 
er een bus beschikbaar om reünisten op te halen van 
station Amersfoort. Ook werd geregeld dat het Militaire 5E REÜNIE J.O.C.(JOINT OPERATION CENTRE) 

CANNERBERG, MAASTRICHT.
Deze reünie zal worden gehouden op zaterdag 25 april 
2009 in hotel De Louvain in Kanne - Riemst (België). U 
wordt verzocht om voor informatie of aanmelding contact 
op te nemen met het Secretariaat REÜNIE J.O.C. CAN
NERBERG MAASTRICHT, t.a.v. dhr. R Croymans, Don 
Boscostraat 1,6235 EJ Ulestraten, tel: 043- 3642006 
E-mail oaulcroymans@hetnet.nl.
De inschrijving sluit op 1 april 2009. De reünie is bestemd 
voor alle ex-JOC’ ers en hun partners die gewerkt hebben 
in de Cannerberg te Maastricht of in de Ambiorix kazerne 
in Tongeren Belgie Namens Comité Reünie JOC Canner
berg. Paul Croijmans.

PROMOTIE ’69 DOET HET WEER!
In dit jaar 2009 gedenkt de promotie ‘soixante-neuf’ het 
langdurig verblijf op de Koninklijke Militaire Academie 
dat in 1969 eindigde. De reunie van de promotie '69 zal 
op zaterdag 7 november 2009 van 11.00 tot 17.00 op het 
Kasteel van Breda plaatsvinden. Deze reünie staat open 
voor allen die in de periode september 1965 tot en met 
1969 op enige wijze zijn verbonden (geweest) met deze 
promotie. Uiteraard zijn ook alle partners van harte 
welkom. Nadere gegevens zoals tijdschema, kosten, 
inschrijving etc, volgen medio mei.
Noteer dus alvast: 7 november 2009 - Reünie ’69 
Namens het Reüniecomité: Kees Neisingh.

REÜNIE SAR - SAR/ KLU 50 JAAR.
Het 303 SAR Sqn/Vliegbasis Leeuwarden viert in de perio- 
de25 t/m 29 mei 2009 het 50 jarig jubileum van de SAR. In 
deze week vindt tevens de internationale SAR MEET plaats 
op Leeuwarden. Op woensdag 27 mei wordt er een reünie 
gehouden op de vliegbasis Leeuwarden met een middag
en avondprogramma. Geïnteresseerden die werkzaam zijn 
geweest voor of bij de SAR-eenheid kunnen zich opgeven 
middels e-mail: 50iaarsar@mindef.nl o.v.v. aantal personen, 
naam, geboortedatum en adresgegevens. Meer informatie 
over dit jubileum kunt u vinden op www.luchtmacht.nl.
Contactpersonen Kap. E.C. van Scherpenzeel 
en Elt. A.H. Voskuil.

mailto:oaulcroymans@hetnet.nl
mailto:50iaarsar@mindef.nl
http://www.luchtmacht.nl
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Oud-Soesterbergers waren massaal aanwezig
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Op woensdag 12 november 2008 vond de sluitings
ceremonie plaats van de Vliegbasis Soesterberg, de 
bakermat van de militaire luchtvaart in Nederland. 
Tevens kwam er hiermee een eind aan de status van 
militair luchtvaartterrein. Het terrein is overgedragen 
aan Commandant Commando Dienstencentra, die op 
zijn beurt het terrein zal overdragen aan Provincie 
Utrecht, ’s Morgens kregen oud-medewerkers van 
de Vliegbasis de gelegenheid om elkaar te treffen en 
afscheid te nemen van de bakermat.

Al in 1910 richtte een automobielfirma uit Den Haag, een 
heideveld nabij Soesterberg in als vliegterrein. Luchtvaart
pioniers bouwden hier het eerste Nederlandse vliegtuig de 
"Heidevogel". Op 16 april 1913 tekende Koningin Wilhel- 
mina het Koninklijke Besluit nr. 29, hierin werd de oprichting 
per 1 juli 1913, van de “Luchtvaart Afdeling”, de voorloper 
van de Koninklijke Luchtmacht, geregeld. De benodigde 
heidegrond was reeds door de Staat der Nederlanden bij 
Soesterberg verworven en de Vliegbasis Soesterberg werd 
hiermee "De bakermat van de Koninklijke Luchtmacht". De 
vliegheide werd uitgebreid en aangepast, zo kon de vlie- 
geropleiding beginnen met als gevolg dat Soesterberg van 
meet af aan een spilfunctie in de Nederlandse luchtvaart 
vervulde. Ook de later opgerichte militaire vliegdiensten, 
de Marine Luchtvaartdienst en de Militaire Luchtvaart van 
het Koninklijk Nederlandsch-lndische Leger leerden het vak 
hier op de vliegheide. Ook de burgerluchtvaart heeft veel 
te danken aan Soesterberg, aangezien. Luitenant-vlieger 
Albert Plesman hier in 1919 de aanzet heeft gegeven voor 
de oprichting van de KLM.
Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was 
Soesterberg het middelpunt van de Nederlandse militaire 
luchtvaart. Tijdens de oorlog heeft de Luftwaffe dankbaar 
gebruik gemaakt van deze locatie, want tientallen Duitse 
bommenwerpers en jachtvliegtuigen hadden hun thuisba
sis op de ‘Fliegerhorst Soesterberg’. Enkele keren kreeg het 
Fliegerhorst Soesterberg en omgeving het zwaar te verdu-

Officiële sluiting Vliegbasis Soesterberg
(door Peter Korbee)

ren door geallieerde bombardementen, en het zou tot 31 
augustus 1951 duren voordat de basis weer operationeel 
inzetbaar was en lange tijd zou blijven. (Noot red: zie cover) 
Echter, op 12 november 2008 brak de bewuste dag aan 
waarop het doek voor de bakermat Soesterberg definitief 
zou vallen. Een gebeurtenis waarvan weinigen vermoedden 
dat dit ooit waarheid zou worden!
Op die bewuste dag verzamelden de oudgedienden zich 
in vanaf 10.00 uur in hangaar 2, waar ze werden verwel
komd door de Commandant Vliegbasis Kolonel Frank 
Gerards. Ongeveer achthonderd aanwezigen van alle 
leeftijden genoten van het weerzien, waarbij de sluiting van 
de basis en het uitwisselen van onderlinge ervaringen het 
belangrijkste gespreks
onderwerp was. Velen 
betreurden de maatre
gel van het sluiten van 
de bakermat zoals ook 
Sergeant C.J. Schipper 
(91): “Ik kwam in maart 
1937 op Soesterberg als 
fotograaf maar tijdens 
de mobilisatie werd ik 
overgeplaatst naar het 
vliegveld Ypenburg. Ik 
heb daar de inval van de 
Duitsers meegemaakt, 
en heb later gepro
beerd naar Engeland 
te vluchten, wat helaas 
mislukte. Ik heb hele 
goede herinneringen aan

Dhr. Schipper, inmiddels 91 jaaroud, 
beleefde een mooie dag

Soesterberg, het gaat mij aan het hart dat deze basis nu 
dichtgaat". Zo ook dhr. Beer van Dingstee (80): Ik was van 
1969 tot 1983 op deze basis geplaatst en sleutelde aan de 
Fokker F-27’s en heb later technisch onderzoek gedaan. 
Ik heb een hele fijne tijd doorgebracht op deze prachtige 
basis midden in de natuur. Daarvoor diende ik bij de ML- 
KNIL en werd in 1949 overgeplaatst naar Nieuw-Guinea tot 
1962". Soldaat J.J. Veerhng (89) uit Ede, kwam in augustus 
1939 op in Amsterdam werd in januari 1940 op Soester
berg geplaatst. “Ik voelde mij direct thuis op het vliegveld. 
Mijn taak was vliegtuigen gereedhouden, ‘s morgens de 
motoren laten draaien van de Fokker C.10 en later de D-21 
jachtvliegtuigen. Op 7 mei 1940 moest ik naar Ypenburg 
tot na de capitulatie. Toen ik hoorde over de sluiting heb ik 
veel terug moeten denken aan de tijd op Soesterberg, jam
mer, jammer". Adjudant Mazier diende van 1983 tot 1986 
en van 1996 tot 2000 bij het 300-Squadron. “Ik heb nu een 
liaisontaak bij de Sperwer, een onbemand vliegtuig, en ben 
geplaatst in ‘t Harde. Soesterberg was voor mij de basis
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waar ik mij thuis voelde. Ik moet nog veertien jaar maar zal 
hier nooit meer dienst kunnen doen, dat vind ik erg jammer. 
Maar ja, het personeel heeft de laatste jaren al zoveel voor 
de kiezen gehad, dit kan er dan ook nog wel bij”, zei de 
adjudant met een droeve blik.

De ceremonie
De hele dag was er langs de flight line een Static-show 
waar verschillende vliegtuigtypes en helikopters die een 
(historische) relatie met de vliegbasis hadden, stonden 
opgesteld, waaronder de F-4 Phantom en de F-15 Eagle. 
Maar ook waren er F-16's, de Dakota PH-PBA, een Hunter, 
een Fokker 50 en enkele toestellen van de KLu Historische 
Vlucht. Verder een Fouga Magister en diverse helikopters. 
Om 14.15 uur werd iedereen verzocht om in hangaar 1 
plaats te nemen voor de sluitingsceremonie in aanwezig
heid van Mr. Pieter van Vollenhoven, en vele buitenlandse 
militaire- en burgerautoriteiten.
De Commandant Vliegbasis Kolonel Frank Gerards in zijn 
toespraak: “Na 95 jaar lang opereren vanaf deze basis, 
valt vandaag het doek. Hiermee komt een einde aan het 
vliegveld met een rijke historie, het wordt niet voor niets 
de bakermat van de Militaire Luchtvaart genoemd. Soes- 
terberg had altijd een gevulde takenpakket, met name de 
laatste jaren door de vele missies in het buitenland". Hij 
bedankte het personeel voor hun motivatie en professionali
teit. “Met trots kan ik stellen dat het gelukt is, om de verhui
zing in goede banen te leiden, en tevens onze operationele 
taak te blijven vervullen. Hij sloot zijn toespraak af met de 
overhandiging van de onderdeelvlag aan de Commandant 
der Luchtstrijdkrachten(C-LSK).

Commandoteruggave
Vervolgens gaf Kolonel Gerards het commando van de 
vliegbasis terug aan de C-LSK, Luitenant-generaal J.H.M.P 
Janssen door het overdragen van de onderdeelvlag. Gene
raal Jansen sprak van een bijzondere maar eigenlijk ook

wat treurige dag in de geschiedenis van de Koninklijke 
Luchtmacht. "In november 1910, landde hier op een stof
fige vliegheide de eerste gemotoriseerde vliegmachine. Nu 
98 jaar later zijn wij hier bijeen, omdat wij vandaag officieel 
overgaan tot de opheffing van de Vliegbasis Soesterberg. 
Ondanks de sluiting van deze basis, zal de bakermat, 
altijd de bakermat blijven. Wij zullen altijd het werk van de 
luchtvaartpioniers en het talrijke luchtmachtpersoneel in 
ere houden. Het monument voor de gevallen kameraden, 
opgericht in 1923, blijft een belangrijke plaats innemen bij 
belangrijke luchtmachtplechtigheden en ceremonies. Ook 
het Militaire Luchtvaart Museum zal hier, op deze histori
sche grond, een nieuw onderkomen krijgen samen met het 
Legermuseum en zal opgaan in het Nationaal Defensiemu- 
seum. In deze geest willen we nu de bakermat overdragen 
aan het Commandant Commando Dienstencentra (CDC) 
mevrouw drs. M.W. Gout-van Sinderen. Ik wens langs deze 
weg de CDC heel veel succes met de instandhouding van 
dit historische kroonjuweel", aldus Generaal Jansen. De 
ceremonie werd muzikaal omlijst door de kapel van de 
Koninklijke Luchtmacht. De dag werd afgesloten met een 
“fly-by".

■ ' en-*»-

Indrukwekkend ceremonieel tijdens overdrachtbasis aan CDC
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Wie maakt me wijzer... (door Bert v.d. Broeke)
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Foto 1: In de jaren ‘50 en *60 werd 
tijdens Open Dagen als hoogtepunt 
van het optreden een doel op het 
veld "gebombardeerd". De keet op de 
foto is een van oude houten schot
ten gebouwd doel bestemd voor zo’n 
Open Dag. De keet werd opgebouwd 
op de vliegbasis Leeuwarden, en 
wel op de voormalige ‘Austerstrip’. 
Daar bij de aanval het doel niet werd 
geraakt werd middels afstandsbedie
ning de keet tot ontploffing gebracht. 
De brandweer moest na afloop het 
deels verwoeste en hevig brandende 
gebouwtje blussen.

Foto 2: Zeer vele reacties op deze 
vreemde oortjes. Het is een headset 
zoals gebruikt werd bij de Hawk lan- 
ceersectie en de 40L70 bemannin
gen. De vreemde vorm maakte het 
mogelijk om een helm over de head
set te dragen. De headset met de 
bijnaam Micky Mouse diende tevens 
als gehoorbeschermer.

Foto 3: Het is geen detector maar 
een PLGR GPS ontvanger zoals in 
gebruik bij de Patriot. Her apparaat 
wordt gebruikt voor plaatsbepaling 
van het wapensysteem, zowel voor 
de radar als voor de launchers. De 
GPS ontvanger wordt ook voor ver- 
kenningsdoeleinden gebruikt en het 
beschikt over een navigatiemogelijk
heid door middel van zogenaamde 
waypoints. Vermoedelijk is de foto in 
Dyarbakir (Turkije) genomen tijdens 
de inzet van de GGW aldaar.

Foto 4: Het voertuig en de oranje 
tent behoren toe aan het Monitor 
Team van 1 LVG. Zij konden met de 
antennes en apparatuur verbindingen 
van de GGW's uitluisteren, misleiden 
en storen .De foto is genomen tijdens 
een oefening van 3GGW ergens in 
de jaren 70.

Foto 5: De foto van de Fokker C-5 
is zeer waarschijnlijk gemaakt op de 
Vlb. Leeuwarden in 1950. De KLu 
militairen op de foto zijn v.l.n.r.: Vee- 
nendaal, Bilderbeek, Heeringa, Mey- 
ering en "Paps" Verwoerd.

Nogmaals iedereen bedankt voor 
de reacties, zo komen we langzaam 
waar we moeten en willen zijn. Echter 
de hoeveelheid ongedocumenteerde 
foto’s is bijna oneindig. Ook nu 
weer heb ik een greep in onze bak 
'Foto’s met een vraagteken’ gedaan. 
Ik vraag uw hulp voor de volgende 
foto’s:

Beste oud-collega’s,
Ook nu weer kreeg ik veel reacties 
en zeer bruikbare informatie van u 
over de foto’s die waren geplaatst 
in de vorige KLuPActief. Geweldig, 
dat er elke keer zoveel mensen 
reageren op mijn vraag om gege
vens over foto’s waar we geen 
bijschriften van hebben. Ik wil dan 
ook iedereen bedanken voor de 
brieven, telefoontjes en 
E-mails. Uw reacties zijn voor mij 
een stimulans om verder te spitten 
in de boeiende KLu-fotoarchieven 
op het NIMH. Over de foto’s van 
het decembernummer van 
KLuPActief ontving ik de volgende 
reacties (samengevat):
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Foto 1: Kunt u mij vertellen welke eetzaal op de vliegbasis 
Leeuwarden hier is afgebeeld?

Foto 2: In 1982/1983 liep het mobilisatiecomplex ‘Brück- 
enort’ van 12GGW onder water vanwege de hoge water
stand van de Hase. Wie zijn de ’dweilers' op deze foto?

Foto 3: Het gaat hier over de Air Defense Competition op 
de vliegbasis Twenthe in 1966. Naast F-102’s van 32 TFS 
namen F-104’s van de vliegbasis Leeuwarden deel. In de 
geopende canopy van de F-104 is een donker vierkant 
zichtbaar in het perspex. Wie kan mij iets vertellen over de 
functie van dit donkere vierkant?

Foto 4: Het betreft hier vermoedelijk een schietterrein bij 
of op de vliegbasis Soesterberg in januari 1959. Op de 
achtergrond lijkt een ‘gunpack’ van een Hunter te staan. 
Kunt u mij verder helpen met betrekking tot dit interes
sante plaatje?

Foto 5: Vliegbasis Leeuwarden in de zomer van 1956. 
Het lage gebouw op de achtergrond is in camouflage- 
kleuren geschilderd. Het is bekend dat al in 1952 door de 
Luchtmachtstaf werd besloten om een camouflagepro- 
gramma uit te voeren. Kunt u mij vertellen wanneer op de 
vliegbasis Leeuwarden is begonnen met het aanbrengen 
van camouflagekleuren op gebouwen? Foto’s hiervan zijn 
natuurlijk zeer welkom.

Weet u iets van deze foto’s?
Dan graag uw reacties uitsluitend sturen naar:
B. van den Broeke
Pr. Kennedylaan 212
2343GW Oegstgeest
tel: 071-5173626, E-mail: bertirene@casema.nl

N.B.: Als iemand naar aanleiding van deze nieuwe foto’s 
een verhaal heeft in de vorm van persoonlijke ervaringen, 
anekdotes of andere informatie, dan dit graag sturen naar 
Ko Norg, zijnde de redacteur van KLuPActief.
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(door Hans Boerboom)
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In deze terugblik in die "goeie ouwe tijd" en de prachtige 
momenten daarin meegemaakt moeten we terug naar eind 
van de zestiger jaren.
Als piepjonge 21 jarige crewchief bij het 322 Sqn. op de 
vliegbasis Leeuwarden werd ik geconfronteerd met een 
basisoefening genaamd: Oefening Welvaart. Dit was een 
10 daagse verspreidingsoefening wat inhield dat, na een 
alarm ’s ochtends vroeg, we de kisten moesten 'preflighten' 
waarna het 322 Sqn. werd afgevoerd naar een van vooraf 
geprepareerd tentenkamp op een kaatsveld in Dronrijp. Het 
323 Sqn. zou voor wat betreft de vliegoperaties tot ’s mid
dags 15.00 uur de ‘oorlog’ uitvechten waarna wij het over
namen tot 24.00 uur, zijnde einde vliegen en dan in vracht
wagens naar Dronrijp. Om toch nog enig onderscheid in 
pikorde te maken sliepen de vliegers van beide Sqn’s in 
een verenigingsgebouw in Franeker. Dat dit niet lang het 
geval zou zijn blijkt verderop in dit verhaal.
Ons kamp in Dronrijp was zoals reeds vermeld geplaatst 
op het kaatsveld. Dit is voor Friezen een stuk ‘heilige’ grond 
van zo’n 50 x 100 meter aan de rand van het dorp, aan 
de rechterzijde begrenst door tuinen van aldaar staande 
woningen, aan de achterzijde een sloot en aan de linker
zijde een greppel als afscheiding tussen ons en de koeien. 
Bij binnenkomst aan de kopse kant stond aan de rechter
kant de tent voor de kampcommandant en de wacht en 
aan de linkerkant 2 tenten, bedoeld als keuken en eettent. 
( nog van het oude type met tentpalen en scheerlijnen ) als 
keuken en eettent met tafeltjes en klapstoeltjes. Daarnaast 
2 in de lengte aan elkaar geplaatste tenten als mess met 
achterin de onontbeerlijke bar. Tegenover dit geheel een 
soort straat met rechts en links een zestal tenten, rechts 
322 en links 323. Linksachter in de hoek een m.b.v. palen, 
latten, dakgoten en jute gefabriceerde was- en poepplaats, 
dit alles lozend op de greppel want wat de koeien 5 meter 
verderop mochten konden wij ook.
In de tenten stonden netjes opgestelde stretchers met 
stapels dekens en in het midden een aantal die zoals zal 
blijken geen overbodige luxe zouden zijn ( al was het alleen 
al om m.b.v. je schroevendraaier tegen de zijkanten tosti’s 
te maken ). Groot voordeel van deze locatie was bovendien 
dat wij gezien de geluidsoverlast voor de buren niet met 
veel machtsvertoon door de vijand, de landmacht, mochten 
worden aangevallen. Al met al een zeer plezierige camping 
met alle noodzakelijke voorzieningen echter aangezien 
het al eind september was vond "Pluvius" het tijd worden 
om het campinggevoel te gaan verstoren. Al na een paar 
dagen begon het te regenen, toen te plenzen om vervol
gens over te gaan in stromen en dat voor de grootste tijd 
van de gehele oefening. Maar de oorlog ging gewoon door 
met veel vliegen, veel op "5 minuten staan" wachtend op 
een scramble en een enorme teamgeest.

Tot en met de zaterdagmiddag gewerkt ( wat heel normaal 
was in die tijd ) en zondag vrij op het kamp. Maar wat moet 
je met ± 80 man op een zeiknat en reeds aardig onderge
lopen kaatsveld?
De kampleiding kwam met de oplossing. Iedereen in het 
bezit van visspullen mocht zondagmiddag het kamp ver
laten om in het nabij gelegen van Harinxmakanaal te gaan 
vissen. Deze hengeluitrusting moest bij het verlaten van het 
kamp wel aan de wacht getoond worden anders ging het 
festijn niet door en moest je binnen blijven. Enkele mensen 
zagen kans om de benodigde spulletjes door familie te 
laten bezorgen maar voor alle anderen moest toch óók iets 
te regelen zijn. De naast de greppel staande wilgen zorg
den voor uitkomst. Als die bomen toch geknot moeten wor
den kon dat net zo goed eind september. En in het grijze 
naaizakje wat iedere militair had in z’n pukkeltje zat naald 
en draad en bij de barkeepers waren kurken in overvloed 
want daar zorgden we zelf wel voor. Nog nooit in mijn leven 
heb ik zo’n bonte verzameling aan "visgerei" gezien. Ook 
de bewoner van de woning net om de hoek aan de overzij
de van het kaatsveld niet! Deze zag in z’n tuin voor de heg 
van zijn woning een gigantische berg wilgenhout ontstaan 
waar hij absoluut niet blij mee was. Wél blij was de uitbater 
van de dorpskroeg. Onder voorbehoud dat de zwaar onder 
de Friese klei zittende gevechtslaarzen in de gang werden 
achtergelaten mocht je naar binnen waar het steeds 
gezelliger werd.
Domper op de feestvreugde ontstond aan het einde van 
de middag toen enkele jongens bemerkten dat hun (net 
ontvangen) gevechtslaarzen door de Dronrijper dorpsjeugd 
waren ‘‘omgeruild” voor een paar oude klompen! Hoe ze 
dat bij binnenkomst van het kamp hebben verkocht is mij 
niet bekend maar wel weet ik dat alle vermissingrapportjes 
rekening man waren.

Uit de goeie ouwe tijd



323 kist gereed voor het nachtvliegen

Donderdag zou het einde oefening zijn. Zoals van te voren 
reeds bepaalt zou de landmacht de oorlog van ons win
nen maar dit druiste toch wel tegen ons eergevoel in en de 
basispopulatie besloot zich niet meteen als de bekende 
lammetjes naar de slachtbank te laten voeren. Het was 
de bedoeling dat per vliegtuig een dropping zou worden 
uitgevoerd op het middenterrein. Echter door het slechte 
weer kon dit geen doorgang vinden zodat besloten werd 
dat de “vijand” in vrachtwagens via de hoofdpoort en dan 
rechtdoor langs gebouw C-10 ( bureau Cdt.VIb.) over een 
stukje rolbaan naar het middenterrein zou rijden om ons 
vandaar uit aan te vallen. Hier stak echter onze onvolprezen 
basisbrandweer een stevig stokje voor. Toen de open land- 
machtvrachtwagens met achterin keurig in de houding zit
tende groene klonten ter hoogte van geb.C-10 aankwamen 
ontwaarden zij links en rechts van de weg een crashtender. 
Wat deze daar deden kwamen ze achter terwijl ze pas
seerden! Hun landmachtgroene voertuigen en hun land- 
machtgroene kleding veranderde binnen enkele seconden 
in een plakkerige stinkende witte pooluitrusting die nog 
niet eens bestond! Wat brandweerschuim al niet kan doen! 
Nog zie ik zo’n landmachter uit de wagen springen en zich 
achter een boompje van anderhalve meter hoog verstop
pen. Geen probleem voor onze brandweer. Eerst een aantal 
Bar water, alle blaadjes weg, dan wat schuim en voor ik er 
erg in had zag ik een sneeuwpop met een kerstboom in 
z’n hand. De Cdt. Vlb. die op de verkeerstoren stond kreeg 
ook in de smiezen dat het wel eens de verkeerde kant op 
kon gaan en besloot om de oefening af te blazen d.m.v. het 
afschieten van een rode lichtkogel. Dit geheel tegen de zin 
van de vliegers welke in het bezit waren van signalpennen 
dus in no-time leek het wel 30 april in de lucht.
Maar eind goed al goed, de oefening was teneinde. Rot
zooi opruimen, kisten afdekken, spullen pakken en in de 
vrachtwagens naar de diverse kampementen waar teza
men met de landmacht een "blauwe hap" genuttigd zou 
worden. Echter niet voor iedereen!
Op het kaatsveld aangekomen, waarvan iedereen over
tuigd was dat er de eerstkomende 6 maanden niet meer 
gekaatst kon worden vanwege de 30 cm. dikke vla-achtige 
kleisubstantie, stonden bij de keukentent tafels met daarop 
pannen met soep, nasigoreng, saté, saus, kroepoek, en 
fruit. Dus gebroederlijk grijs en groen aansluiten in de rij, 
met etensblikken en veldflesbeker. De regen was einde
lijk een beetje opgehouden en de buik en blaas konden 
gevuld worden. Wie het op z’n geweten heeft is nooit 
bekend geworden maar zo’n groene thunderflash in een 
grote pan nasi zorgt voor een bui waar ze bij het KNMI nog 
nooit van gehoord hebben! Dus alleen maar de blaas rijke
lijk op spanning gehouden!
Van onze Beavervlieger hoorden we dat in het voorjaar van 
1967 het kaatsveld in Dronrijp er nog steeds een beetje 
als een kerkhof uitzag. Zwarte paden met links en rechts 
groene rechthoeken van 70x200 cm. Of er ook rijstplantjes 
groeiden kon hij vanuit de lucht niet zien!

Maandag een gewone werkdag maar de dinsdag een 
ongewone. We (met een beetje hulp van het 323 Sqn. 
natuurlijk!) zagen die dag kans om een record aantal 
vliegsorties te maken wat natuurlijk aan het eind van de 
dag, zeg maar liever het prille begin van de woensdag, 
in de messtent gevierd moest worden. Het alcoholische 
vocht vloeide dan ook rijkelijk. Onze Sqn.Cdt. wilde op 
een gegeven moment, het zal zo'n uur of twee geweest 
zijn, even het woord. Hij ging hiervoor op een stoel staan 
maar niemand schonk hier enige aandacht aan want zoiets 
deed hij wel vaker om een mop te vertellen maar nu wilde 
hij aandacht voor iets anders en om die te krijgen bedacht 
hij een list met grote gevolgen. Hij haalde zijn pistool ( 
want we liepen de gehele oefening natuurlijk met het per
soonlijk wapen,vliegers het pistool en wij de uzi nog met 
houten kolf )uit de schouderholster, controleerde of er echt 
een losse flodder in zat, strekte z’n arm boven zijn hoofd 
en.......een klere knal. Doodse stilte en iedereen keek niet
naar de majoor maar naar het gaatje in het tentdak! Het 
bewijs was geleverd dat een losse flodder op zo’n 2 cm. 
afstand wel degelijk gevaarlijk kon zijn. Echter niet voor 
een aantal vliegers, 322 én 323-ers, die dit zelf proef
ondervindelijk moesten vaststellen. Dit tot ongenoegen 
van de barkeepers die hun messtent steeds meer in een 
openluchttheater zagen veranderen en al helemaal niet blij 
waren de TD-ers van 323 Sqn. die er om 03.00 uur alweer 
uit moesten.
Dat deze avond voor de 322 en 323 vliegers tevens een 
verandering van legering zou inhouden was gelegen in 
het feit dat toen zij deze vroege ochtend in het vereni
gingsgebouw in Franeker aankwamen bemerkten dat ze 
het gebouw deelden met de plaatselijke harmonie en de 
lokale toneelvereniging. Deze hadden hun instrumenten en 
toneelkledmg, dachten ze, veilig opgeborgen wat al gauw 
niet waar bleek toen om een uur of drie/ half vier een bonte 
stoet potsierlijk uitgedoste "muziekanten” trachten het tradi
tionele Noord-Hollandse luilak in Franeker in te voeren! Tijd 
voor óók een tentenkamp!



I

Karei Herman Bakker

Squadronfoto 120 SQN MedamFilmdoek aan boord "Volendam"
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De laatsten van 322 Squadron Indië
(door Karei Herman Bakker)

KLuPActief

Ook herinner ik me nog dat er een jongeman aan boord 
was, die wegens ongehoorzaamheid “14 dagen streng" 
tegen zich hoorde eisen. Dit vond ook de commandant 
echter te gek en na overleg werd hij de volgende dag al 
weer "vrij” gelaten. Het was te benauwd, daar in het cel
lencomplex in het vooronder.
Na aankomst in Batavia gingen we met zijn allen naar de 
Beerenlaan, waar we een paar dagen en nachten door
brachten. Aan de overkant was een beruchte kampong. Er 
waren daar voldoende meisjes, die bereid waren om onze 
jongens, die zich, heel begrijpelijk, nogal verveelden, al of 
niet tegen een geringe vergoeding bezig te houden. Het 
bezoek aan die kampong was uitdrukkelijk verboden en 
wij, bovengenoemde vijf officieren, liepen daar patrouille 
om eventuele "overtreders” terug te sturen naar de over
kant. Ik kan me herinneren, dat een jongen daar een 
geslachtsziekte opliep. Hij was afkomstig van een streng 
gelovig gezin en werd met de eerstvolgende boot gerepa
trieerd.
Aan die Berenlaan kregen we ook te horen, dat 322 Squa
dron had opgehouden te bestaan. Iedereen in Semarang 
was bezig was zijn spullen te pakken en de vliegtuigen 
werden in kratten verpakt. Het was de bedoeling, dat al 
het personeel zo gauw mogelijk ingescheept werd om te 
repatriëren.
En ... wat moest er nu met ons gebeuren? Velen werden 
zo snel mogelijk teruggestuurd, maar wij vielen onder 
LUCOJA (Luchtmacht Commando Java) en we hadden

i 
j

Er was er eens een 
zeker iemand die 
zijn luitenant als 
volgt toesprak: "Als jij 
je mooie vrouw niet 
een nachtje aan mij 
ter beschikking stelt, 
dan plaats ik je over 
naar Indië".
Ruim een maand 
later kwam de eer
ste brief van de 
luitenant (onder
getekende), bij zijn 

vrouw in Nederland aan. Want samen met honderd ande
ren, was hij in september 1949 aan boord gegaan van de 
"Volendam". Ze hadden de uitgebreide Spitfire-opleiding 
achter de rug (o.a. Peter Carp, Gerard Determeijer, Wickey 
van der Meulen en Humphrey van der Roer). De bestem
ming was Batavia (nu Jakarta). Ik herinner me dat het een 
schier eindeloze reis was. De Volendam stond nou niet 
bepaald bekend om zijn snelheid. Zo sukkelden we pas 
na 31 dagen de haven van Tand Jong Priok binnen. Niet 
dat er niet genoeg ontspanning aan boord was. Ik herinner 
me nog heel goed het waterballet bij het passeren van de 
evenaar, de goochelaar in Port Saïd en natuurlijk de enige 
film die aan boord was: Helzapoppin, die sommigen van 
ons zelfs 17 keer zagen... .



P-51's in de buurt van Medam
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daar nog niet zo veel zin in. Dan maar eerst naar Kali- 
Djati voor de tropenvhegopleiding, waar we voor het eerst 
kennis maakten met de Wacket, een onmogelijke kist, 
waarbij je standaard een poetslap mee kreeg. De kist had 
namelijk de gewoonte, om bij tijd en wijle olie op je voor
ruit te sproeien en zonder poetslap moest je maar zien of 
je nog ergens op de ruit een doorkijkje kon vinden. Mis
schien waren wij ook wel erg verwend door onze technici. 
Maar goed, op een gegeven ogenblik werd de hele bups 
overgeplaatst naar Bandung (vliegbasis Andir) bij het 120 
Squadron. Tegelijkertijd vernamen we dat twee vliegers 
(de luitenants Scherf en Broks) van 122 Squadron ergens 
boven Noord-Sumatra vermist werden en dat die plaatsen 
opgevuld moesten worden. Daarvoor werden Humphrey 
v.d. Roer en ik aangewezen.
Op Medan wachtte ons een ontvangst, die wij in Neder
land niet gewend waren. De commandant, kapitein Flip 
Benjamins stond met zijn echtgenote, Irma ons in een 
luxewagen op te wachten en zo werden wij de hele basis 
rondgereden en aan iedereen voorgesteld. Zo hebben 
we een kijkje genomen bij ons vliegtuig, de P51-Mustang, 
die op hei eerste gezicht wel iets weg had van de Spitfire, 
maar op het tweede gezicht toch niet (alles veel robuus
ter). En die eerste avond was er een introductiefeest, waar 
Harry piano speelde. Na afloop lagen we tussen schone 
lakens en onder de klamboe, waarboven de ventilator ons 
verkoelde. De tjiktaks liepen langs de muren om de 
muggen te vangen. Af en toe een kreet van een tokkeh 
ertussendoor maakte het geheel tot een ontspannen 
nacht.

De andere morgen was de ontmoeting met de anderen, 
zoals de oude-rotten-in-het-vak Ronny Beers en Manus 
Mulder, de nieuwkomers Frans van de Vijgh, Vijsma, 
Pothof en nog enkelen. Nog die dag namen Humphrey en 
ik de "cockpit-notes" door en een uurtje later vlogen we al,

angstvallig in de buurt blijvend van het vliegveld, want we 
wisten immers nog niets van de omgeving...

Het eten.
Nou, dat was wel even wennen voor ons.
Daar, waar wij nog leefden in de sfeer van "zij stampte 
haar padi tot bras”, bleek dat opeens geen padi meer te 
zijn, maar "nasi". De groente bestond uit een groen, groot 
blad van onbekende herkomst. Tjonge, wat hebben we 
een honger geleden, die eerste dagen. Alleen ‘s zondags 
kregen we nasi-goreng. Dat was nog enigszins herken
baar en zelfs één keer in de zoveel weken aardappelen 
met bloemkool. Zo langzamerhand wenden we aan de 
tropische gerechten. Vlees? Moesten we zelf voor zorgen. 
Als het op was, ging een ervaren jager met een dienst- 
geweer de rimboe in en schoot daar een babi, zodat we 
voorlopig weer even vooruit konden. Hoeveel er verdween 
door de dienstbode-uitgang? Niemand maakte zich daar 
druk om. Melk? Daarin werd voorzien door een Arabisch 
boertje. Hij verdiende gigantisch aan ons door zijn mono- 
poliebedrijfje. Op een gegeven dag vond hij kennelijk dat 
hij ons nog wel verder het vel over de oren kon halen en 
verdubbelde zijn prijs. Anders kwam hij niet meer langs. 
Goede raad was duur, totdat de messpresident een oplos
sing had: als hij niet stopte met zijn sabotage, dan zou hij 
nog diezelfde middag een bom in zijn tuin vinden! Geluk
kig had onze hoofd bewapening, S. M. Reyff, nog wel het 
één en ander aan oude voorraad liggen en prompt diezelf
de middag werd er één afgeleverd in de tuin van Hassan, 
die op zijn beurt een uurtje later op de stoep stond met de 
vereiste hoeveelheid melk tegen de oude prijs. We hebben 
later nooit meer last ondervonden van Hassan. Onze chef
kok, een zekere Chang, was beter in het tekenen en schil
deren van achtergebleven dierbaren dan in de kookkunst. 
Een deel van zijn kunstzinnige bijdrage is nog steeds in 
mijn bezit.
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Terug ontvangen KLuPActief. Wie kan ons informatie geven?
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Adres
Zur Kromme 3
De Femmen 96
Thorbeckeplein 5

Het afscheid nemen en het uitzwaaien.
Als één van de vliegers van het 122 Squadron repatrieerde, 
dan was het een goede gewoonte om hem uit te zwaaien. 
Dat hield in, dat er een aantal vliegtuigen een paar keer 
over het schip vloog en een paar fratsen uithaalde. Meestal 
was ik daarmee belast.
De rest zat dan in de lounge zich tegoed te doen aan 
een onvervalst Hollands pilsje. Bij het op handen zijnde 
afscheid van Manus Mulder liet ik me tegenover de squa- 
droncommandant ontvallen, dat ik ook best eens zin had in 
een Heineken. Hij kon daar wel in meekomen en wees o.a. 
Sgt. Pothof aan om mij te vervangen. Het zit me nog steeds 
dwars dat ik dit gevraagd heb, want voor onze ogen stortte 
Pothof achter de boot, na een bepaalde manoeuvre in het 
water. Enkele dagen later vloog ik mee in de “missing-man- 
formation”.
Heel goed herinner ik me ook nog de Kerst-Nieuwjaarspe- 
riode, waarin Irma Benjamins ons trakteerde op zuurkool 
met worst. Zij noemde mij altijd Boedjang, omdat ik hoewel 
gehuwd, daar zonder vrouw de tijd moest doorbrengen. 
Het is natuurlijk voor een Nederlander moeilijk te bevatten: 
kerstmis in de bloedhitte. De tweede kerstdag speelden 
we ‘s middags een voetbalwedstrijd. En dan te bedenken, 
dat ik nu, bij de eerste de beste zonnestraal al de scha
duw opzoek. Oudjaar was ook een hoogtepunt. We waren 
samen in de soos en het bood te weinig afkoeling. Vooral 
de rumba dansen met Fietje en de foxtrot met Ilse kostte 
menig zweetdruppeltje, omdat zij nog zo jong en lenig 
waren. Op de terugweg naar de mess raakten we één 
onzer kwijt en pas uren later vonden we hem terug aan 
de kant van de weg. We hebben hem in bed gehesen. De 
andere morgen kon hij zich niets herinneren. Het was zo 
ongeveer het laatste feest op Medan. De piano van Harry 
Holtheysen was al verkocht en opgedronken, toen we hoor
den, dat we met zijn allen overgeplaatst waren naar het 120 
squadron in Bandung.
Oja, nóg een een paar dingen te vertellen over Medan.
In de eerste plaats een romance. Hoewel natuurlijk Flip de 
belangrijkste kapitein was, was er natuurlijk ook een basis
commandant. Een zekere kapitein Roukens. Hij had als 
secretaresse een goed uitziende Anneke, die haar oog liet 
vallen op een luitenant van ons, ene Ab Vermeulen. Ze zijn 
nog steeds bij elkaar. Ik ontmoette ze onlangs nog.
Nog een hachelijk avontuur uit die tijd.

Naam
Gierman, H 
Geloof van 't, J
Stoffels, T.J.R.

Gedachtig het vorige ongeval, zou Kees Merkelbach met 
een Mitchell voor ons vliegen. Maar dat begon ons al gauw 
te vervelen. Ergens boven Noord-Sumatra verlieten we de 
formatie en gingen op eigen houtje verder, richting Andir. 
Tenminste, dat dachten we. Toen we voor het eerst na een 
paar uur weer grondzicht hadden, zagen we water, water 
en nog eens water. We moesten naar de kust, waarschijn
lijk lag die rechts van ons......en ja hoor, daar was ie. Op
een gegeven ogenblik riep Humpie: “Daar ligt Kali-Djatü”, 
waarop ik antwoordde: “Verder weet ik de weg wel naar 
Andir”. Intussen hadden we wel teruggeschakeld op het 
laatste restje in de pylontanks en toen die op een gegeven 
ogenblijk ook gingen sputteren, weer teruggeschakeld op 
de hoofdtank. Zo kwamen we met een flinke vertraging, na 
vier en een half uur aan op Bandung, met als afsluiting niet 
zo’n voorbeeldige landing! We werden opgewacht door o.a. 
een ziedende Kees......

In navolging van Scherf en Brox moesten er twee kisten 
overgevlogen worden van Medan naar Bandung voor een 
grote beurt. Een afstand van 1500 km. Daarvoor werden 
“Humpy" en ik uitgekozen. Frans v.d. Vijgh maakte een 
prachtig vliegplan, compleet met checkpoints enzovoort.

Noot redactie:
Hier houden de memoires op. Karei Herman Bakker, geboren op 
22 januari 1926, overleed op 10 augustus 2008. Vlak voor zijn 
dood heeft hij de memoires aan zijn dochter gegeven met het 
verzoek ze op te sturen voor plaatsing in KLuPActief. Een verzoek 
waaraan ik bij deze heb voldaan.

Plaats
Husum
Leeuwarden
Gendt

Land
Duitsland

Postcode 
31632 
8918 CH 
6691 ZJ
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VERENIGINGS NIEUWS
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Op 13 november vertrokken we rond negen uur met 2 
bussen vanwege de enorme belangstelling richting Lies
hout. In het Bavaria Brouwerij Café werden we welkom 
geheten met een heerlijk kopje koffie. Doormiddel van 
een gekleurd bierviltje werden we in twee groepen 
opgedeeld voor de latere excursie door de brouwerij, 
maar eerst konden we genieten van een meer dan voor
treffelijke lunch in buffetvorm. Ik wil hierbij even zeggen

eerst koninklijke residentie. De prinsessen Beatrix, Irene 
en - toen nog - Marijke, zijn er geboren.
Het paleis heeft in zijn bestaan diverse verbouwingen en 
aanbouw gekend. De meest in het oogspringende aan
bouw is wel de twee halfronde vleugels met ‘colomna- 
des'. Het was een geschenk van het volk aan koning Wil
lem II - bijgenaamd de Held van Waterloo - als beloning 
voor zijn bijdrage aan de overwinning in de slag bij 
Waterloo in 1815. In 1937 kwam er een nieuw ‘modern’ 
woongedeelte achter de rechter (Baarn) vleugel als 
huwelijks geschenk van het volk aan het bruidspaar Juli- 
ana en Bernhard. Daar hadden zij ook ‘en suite’ hun 
werkkamers. Het verhaal als zouden koningin en prins elk 
apart een vleugel bewonen, is hiermee gelijk ontzenuwd. 
Dat is een door de pers gecreëerde onuitroeibare mythe 
gebleken. Toen het paleis in 2004 leeg kwam te staan, en 
er van de zijde van Oranje-Nassau geen belangstelling 
voor bewoning was, rees automatisch de vraag wat er 
met het gebouw diende te geschieden. Tot heden is daar 
nog steeds geen beslissing over genomen. In afwachting 
daarvan is het paleis - inclusief de schitterende tuin - 
vanaf 2006 te bezichtigen. Daar hebben wij van de afde
ling Nieuw Milligen dankbaar gebruik van gemaakt. Op 
15 oktober jl. zijn we in drie groepen van 15 personen 
door een groot deel van het paleis geleid. Onze gids van 
groep één, mevrouw Wilma van Bremen, kon zeer bevlo
gen vertellen over het interieur, de aankleding, de meu
bels en de mensen, die er vertoefd hebben. Het gaf ons 
een bijzonder gevoel, om rondgeleid te worden door ver
trekken, waar zoveel vaderlandse geschiedenis heeft 
plaatsgevonden. Vanzelfsprekend zijn de persoonlijke 
bezittingen van Juliana en Bernhard door de familie mee
genomen, samen met de collectie olifantjes.

S
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CGPA AOCS Nw. Milligen bezoekt Paleis Soestdijk
(door Frans Ouwerkerk)

Met het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard 
in 2004, kwam voor het paleis aan de Amsterdamse- 
straatweg nr. 1 te Baarn een einde aan een eeuwen 
lange verbondenheid met het geslacht Van Oranje-Nas
sau. Het paleis vindt zijn oorsprong in 1647, toen de bur
gemeester van Amsterdam aan de ‘Zoestdijck’ te Baarn 
een jachthuis liet bouwen. Toen stadhouder Willem III 
‘Dezen Hofstede’ in 1674 kocht, begon voor de familie 
Oranje-Nassau een lange periode van gebruik van het 
paleis. Het werd door de stadhouders als jachtslot 
gebruikt. Later maakten respectievelijk koning Lodewijk 
Napoleon, koning Willem II en prinses Anna Paulowna, 
prins Hendrik de zeevaarder, koningin Emma, en koningin 
Wilhelmina er hun lommerrijk zomerverblijf van. Soestdijk 
werd niet eerder dan 1937 permanent bewoond, toen 
prinses Juliana en prins Bernhard er na hun huwelijk hun 
intrek namen. In 1948 volgde Juliana haar moeder Wilhel
mina op als koningin. Daarmee werd Soestdijk voor het

CGPA Woensdrecht naar Bavaria brouwerij in Lieshout
(door Jan Dam) 

dat de lunch bij onze uitstapjes altijd goed is.
Vervolgens werd de eerste groep opgehaald voor de 
"biertour” daarna gevolgd door de tweede groep er werd 
het een en ander buiten uitgelegd over de diverse 
gebouwen zoals brouwhuis en de grootte van het terrein. 
Evenals een eigen havenaanlegplaats voor aanvoer van 
de grondstoffen en de afvoer van restafval die ontstaat 
tijdens het proces. Daarna werd het een en ander
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Op 18 november 2008 hielden we onze laatste social van 
2008. De opkomst was met 151 man erg goed te noe
men en na de koffie/thee met cake begon onze spreker, 
de Commandant vliegbasis Eindhoven Kolonel-vlieger 
Henk van der Vlies, aan zijn praatje over het reilen en zei
len van zijn vliegbasis, waarvan het burgermedegebruik 
volop in de belangstelling staat in verband met de werk
zaamheden van de commissie Albers, ook wel Albersta- 
fel genoemd, die moest onderzoeken of regionale velden 
vliegbewegingen van Schiphol konden overnemen. Dit 
heeft te maken met de te verwachte groei van Schiphol. 
Kolonel van der Vlies lichtte enkele mogelijkheden toe 
maar kon uiteraard nog niet vertellen wat de uitkomst 
wordt. Wel wordt uitgesloten geacht dat de voormalige 
vliegbasis Twente de eventuele thuisbasis wordt van 
onze transportvloot. Deze basis is gesloten en 
gelet op de andere invulling van de infrastructuur aldaar, 
is heropening als vliegbasis uitgesloten. Hierna hield de 
kolonel nog een praatje over zijn verblijf in Afganistan als 
C-Air Task Force. Aan de hand van videobeelden werd 
de situatie daar verduidelijkt, waarbij wel helder werd dat 
de klus daar nog lang niet geklaard is. Gelukkig zit er 
vooruitgang in. Onze voorzitter Fer Logister bedankte 
Kolonel van der Vlies voor zijn inbreng waarna de social

uitgelegd over de behandeling van de gerst op de diverse 
vloeren en konden we de gerst ook proeven in de diverse 
stadia. Vervolgens ging het via de oude brouwketels, 
waarin monitoren waren geplaatst met de verschillende 
reclame filmpjes van Bavaria, naar de nieuwe brouwketels, 
waar we uitleg kregen over de verschillende stadia van 
het brouwproces. De resultaten van elke procesgang 
mochten we proeven, die bij de diverse mensen als lekker 
maar ook niet lekker gevonden werd, om vervolgens naar 
de bottelarij te gaan die door een technische storing jam
mer genoeg stilstond, echter de filmbeelden bij iedere 
stap van het bottelen zoals kratten en flessen reinigen,

flessen vullen, van kroonkurk voorzien en etiketteren 
gaven een goede indruk van de eindfase. Daarna keerden 
beide groepen terug naar het brouwerijcafé voor een klei
ne biertest die toch ook voor de bierdrinkers onder ons 
nog moeilijk genoeg was. Daarna kon een ieder die dat 
wilde nog een verkorte cursus biertappen volgen, wat 
soms hilarische momenten opleverde.
Om drie uur werd de excursie afgesloten, bij de uitgang 
kreeg elke deelnemer nog een kratje Bavaria mee naar 
huis. Na een erg geslaagde en gezellige dag keerden we 
huiswaarts waarbij we alweer uitkeken naar het volgende 
uitstapje, namelijk het Legermuseum te Delft.

in een aangename sfeer werd voortgezet. Omstreeks 
18.15 uur was het tijd voor de maaltijd, die door het per
soneel van PARESTO weer op voortreffelijke wijze was 
bereid en uitgeserveerd. Uit reacties van de deelnemers 
bleek dat het gebodene op prijs werd gesteld en 
gewaardeerd. Na een kopje koffie in de mess was het 
weer tijd om huiswaarts te gaan en konden we terugzien 
op een geslaagde middag.

CGPA regio Eindhoven hield laatste social van 2008
(door Ludo Damen)



CGPA Leeuwarden....eens wat anders (door Ton Lelie)
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Door de geschiedenis heen heeft men geprobeerd geluk 
te beschrijven, waar het uiteindelijk op uitkwam was met 
een voorbeeld of een algemeenheid een kenmerk ervan 
te schetsen.
‘Goe geluk is ongestade, heden winste morgen schade’. 
‘Geluk en glas breekt even ras’. ‘Men heeft geluk zo vast 
als een handvol vliegen’. ‘Geluk is met de dommen’. ‘Zon
der geluk vaart niemand wel'. 'Één ons geluk is meer dan 
een pond verstand’. ‘Geluk is niet te koop’. ‘Dom zijn en

Nieuwjaarstoespraak CGPA Woensdrecht (door Cees Boshuizen) 
Het was me het jaartje wel op deze aardbol, natuurrampen eiste zo'n 85000 
slachtoffers, de piraterij op zee is weer terug, op vele plaatsen zijn in deze koude 
oorlog toch oorlogen en naast de ontwikkelingen in Afghanistan die voor de men
sen daar, soms erg ingrijpend zijn, hebben we ook te maken met een recessie 
die volgens kenners zijn weerga niet kent. De AOW wordt wel geïndexeerd maar 
de pensioenen niet en dal wordt bij onze leden gevoeld.
Wie overigens die kenners en deskundigen zijn die het allemaal zo goed weten, 
weet ik niet precies maar alle hoogleraren economie hebben het TV scherm 
gepasseerd en geven hun mening. Ik weet niet of u ze gehoord hebt maar de heren 
hebben allemaal een andere mening.
Dus wij zijn zelf degene die bepalen hoe ermee om te gaan.
Mijn advies is “laten we elkaar met de put in praten" zoals half Nederland van 
hoog tot laag doet, er komen zoals altijd, weer betere tijden. Cruiff zou zeggen 
“ieder nadeel heb zijn voordeel" positief blijven is een voordeel.
Wat denkt u van deze?
Wij als Vutters en gepensioneerden zijn goud waard!
We hebben zilver in onze haren, 
goud en kronen in onze monden, 
gas in de darmen, stenen in de nieren, 
lood in de schoenen, kalk aan onze nagels, 
staal in de heupen, plastic in de knieën. 
Vol met medicijnen lijken we wel op goudmijnen. 
Een mens met zoveel mineralen is met geen miljoen te betalen. 
Daarom ga door met JE GEWONE leven, neem kritiek op als een spons want door 
al die rijkdom Drijft ECONOMIE OP ONS!
Mogen wij de wens uitspreken dat het voor alle betrokkenen een veilig en gezond 
jaar 2009 wordt. Wij van hel bestuur wensen u verder een genoeglijke bijeenkomst.

Eens wat anders was mijn eerste gedachte toen ik aan 
dit stukje begon. Dit kwam ook door het besef dat de 
deadline 6 februari was en de verspreiding medio maart 
zal plaatsvinden. Een behoorlijke tijd na de jaarwisseling 
en ook na de geplande nieuwjaarsreceptie in januari. Op 
de jaarwisseling kom ik hierna nog terug, over de nieuw
jaarsreceptie wil ik alleen nog kwijt dat we hem intussen 
al een behoorlijke tijd geleden hebben gehad en dat het 
een drukbezochte en gezellige happening was.
Dan de jaarwisseling, die nu eens nadrukkelijk in een 
apart kader wordt geplaatst, het kader 
GELUK.
We zijn er, zoals bij elke jaarwisseling, weer mee bezig 
geweest, het uitwisselen van gelukwensen. Is het een tra
ditie en heeft het daarom alleen traditionele en dus sym
bolische waarde of hebben we er een bedoeling mee? 
Als je naar de definitie van “geluk" kijkt kan zoiets alleen 
maar een wens zijn, anders moeten we meteen de daad 
bij het woord voegen en voor betrokkene “een gunstige 
loop van omstandigheden" bewerkstelligen, of "voor
spoed die iemand zonder eigen toedoen te beurt valt" 
laten plaatsvinden. In beide gevallen zou een kaartje met 
daarop “gelukkig nieuwjaar, veel geluk” o.i.d. een gevoel 
van geluk teweeg kunnen brengen bij de ontvanger, maar 
daar hoef je dan met tot de jaarwisseling mee te wach
ten.
Toch is ons leven vol van geluk. Onderzoek heeft aange
toond dat 65% van de Nederlandse bevolking gelukkig 
is. Maar hoe vul je dat nu in? Is 65% van de mensen 
gelukkig omdat ze allemaal een geldbedrag in de staats
loterij hebben gewonnen, of omdat ze allemaal bij een 
verkeersongeval heelhuids uit het autowrak zijn gekro
pen, of omdat ze allemaal in 2008 hun baan hebben 
behouden, of,of,of.... Bestaat er zoiets als eenduidig en 
collectief geluk?
Al gauw blijkt dat geluk heel persoonlijk is. Wat voor de 
een normaal is, blijkt voor een ander een moment van 
geluk. Het kan groot geluk zijn of juist heel klein, het kan 
beperkt blijven tot één persoon of voor een grote groep 
gelden en het is heel divers. Op alle gebieden kan je 
gelukkig zijn of geluk hebben, geluk is soms mooi en 
geweldig, maar ook wispelturig en ongrijpbaar, cynisch 
en wreed.

werk hebben, dat is geluk’. ‘Geluk vermenigvuldigt zich 
slechts wanneer je het met iemand deelt’. 'De beste for
mule voor geluk, een goede gezondheid en een slecht 
geheugen', enz.
Er zijn hele boeken volgeschreven met deze wijsheden 
en toch dekken ze allemaal met elkaar het begrip geluk 
niet voor 100% af. Een verhaal van Roald Dahl geeft 
goed weer welke onverwachte gevolgen klein geluk kan 
hebben. Vrij vertaald gaat het als volgt:
Oostenrijk in de crisisjaren, 20 april 1889. In het kleine 
dorp Braunau am Inn is de dorpsdokter midden in de 
nacht al een paar uur bezig om een vrouw bij te staan bij 
een zware bevalling. Twee eerder geboren kinderen was 
maar een kort leven gegeven, door hun zwakke gestel 
waren ze al op jeugdige leeftijd gestorven. De dokter 
doet er alles aan om dit nieuwe leven te behouden en na 
enkele uitputtende uren lukt dit ook. Trots loopt hij met de 
in handdoeken gewikkelde baby naar het kraambed en 
zegt: “Hier is uw zoon; kerngezond.
Wat een geluk mevrouw Hitler.......
De jaarwisseling is al een tijdje achter de rug, nu nog 
gelukwensen voor 2009 uitspreken past niet zo goed bij 
dit moment. Toch wens ik u allen heel veel geluk, innerlijk 
geluk, dat is het beste geluk dat je kan hebben.



CGPA-Soesterberg ‘socialt’
(door Maarten Vervoorn).

CGPA Arnhem geniet van het Kerstdiner (door Jan van Rossom)
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Op donderdagavond 18 december vond het traditionele 
Kerstdiner plaats. Vanwege de goede ervaringen was 
ook dit jaar gekozen voor zalencentrum Wieleman in 
Westervoort. Er waren daar echter meerdere festiviteiten 
aan de gang, zodat het parkeren van de auto’s enige 
problemen opleverde. De leden en hun partners werden 
bij binnenkomst verwelkomd door enige bestuursleden 
en daarna naar de tuinzaal gedirigeerd waar het wel- 
komstdrankje al klaar stond. Tevens werd men bij binnen
komst op de hoogte gesteld van het tafelnummer en kon 
men de keuze voor het voorgerecht opgeven. Dat vereen
voudigde het zoeken toen het sein werd gegeven om aan 
tafel te gaan.
Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten en hij 
enige mededelingen had gedaan, werd er door Willy de 
Theije een gedicht voorgelezen. Hierna nam het diner 
een aanvang. Na de tweede gang werd iedereen ver
zocht zich weer naar de tuinzaal te begeven waar de 
spoom werd geserveerd. Vervolgens begaf iedereen zich 
weer terug naar de stemmig aangeklede eetzaal voor het 
hoofdgerecht. Daarna wachtte het dessertbuffet waarna 
het diner werd afgerond met een kopje koffie of thee met 
een bonbon.
Hierop vroeg de voorzitter of de dames van de bestuurs
leden even naar voren wilden komen. Hij bedankte hen

Op 26 november 2008 beleefden we met elkaar weer de 
laatste social van het jaar 2008. De opkomst was, zoals 
gewoonlijk, weer geweldig. De gasten werden, zoals 
gebruikelijk weer ontvangen door onze secretaris Cees 
Huisman. Sommige gasten werden wat opgehouden bij 
de poort vanwege het nieuwe “CDC-bewind”. Hopelijk 
zijn dit aanloopperikelen, die in de toekomst tot het verle
den behoren. Veelvuldig werd er met elkaar gesproken

over de sluiting van de vliegbasis op 12 november. Het 
werd ten zeerste gewaardeerd, dat men was uitgenodigd 
tot het bijwonen van deze memorabele dag. Met pijn in 
het hart werd die dag afscheid genomen van een stuk 
historie in onze luchtvaartgeschiedenis. Het was weer 
een aangenaam samenzijn en er werd genoten van de 
prima rijstmaaltijd.

namens het bestuur voor alle bezigheden die zij voor de 
vereniging verrichten en onderstreepte dit met het aan
bieden van een boeket bloemen. De voorzitter besloot 
het diner met het uitspreken van de wens dat iedereen 
prettige Kerstdagen en een gezond 2009 zou hebben. Hij 
hoopte iedereen verder weer te ontmoeten tijdens de 
meuwjaarsinloop in ons verenigingsgebouw.
Tot slot ontvingen de dames bij het verlaten van de zaal 
een zoete attentie.
Het was een sfeervol en gezellig Kerstdiner!



CGPA Arnhem houdt Nieuwjaarsinloop
(door Jan van Rossum)
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Traditiegetrouw werd op 6 januari 2009 de nieuwjaarsin
loop gehouden in ’t Trefpunt. Vanaf elf uur waren de 
leden en hun partners welkom om elkaar voor het nieuwe 
jaar alle goeds toe te wensen. Bij binnenkomst in het 
gebouw kon men zich direct te goed doen aan een kopje 
koffie of thee en een paar overheerlijke oliebollen.
Toen voorzitter Nico zijn welkomsttoespraak had gehou
den werden de ruim negentig aanwezigen uitgenodigd 
om aan de bar een drankje te halen zodat er een toost 
op het nieuwe jaar kon worden uitgebracht. Tegen half 
twee was het zo ver dat ook de erwtensoep op tempera-

Na (wegens verbouwingen) ruim een jaar activiteiten 
organiseren op diverse locaties, kon het bestuur van de 
Contactgroep Postactieven Gilze-Rijen de nieuwjaarsre
ceptie houden in de vernieuwde multifunctionele ruimte 
op de vliegbasis Gilze-Rijen. Ondanks het winterse weer 
waren er op 8 januari 2009 ruim 170 leden aanwezig en 
werden tijdens cake en koffie nieuwjaarswensen uitge
sproken, waarbij gezondheid als belangrijkste wens de 
boventoon voerden. In een korte toespraak benadrukten 
zowel kolonel van Harten, vertegenwoordiger van de 
vliegbasis Gilze-Rijen op deze bijeenkomst, als de voor
zitter van de Contactgroep Postactieven Willem Logt 
opnieuw het belang van deze vereniging. Niet alleen 
belangrijk voor de betrokken leden, maar mogelijk ook 
voor defensie. Er is nog zoveel potentie aanwezig dat in 
de toekomst niet is uitgesloten, dat in een of andere 
vorm, een beroep zou kunnen worden gedaan op deze 
gepensioneerden. (Is dit werkelijk een serieuze overwe
ging?) Er waren woorden van dank aan de ‘Vliegbasis’ 
voor de erkenning en medewerking, waardoor er een ple
zierig contact is ontstaan tussen de Postactieven en Gil
ze-Rijen. En er werd stilgestaan bij de waardevolle inzet 
voor de Contactgroep door Dick Berlijn, voormalig com-

tuur was, zodat iedereen werd uitgenodigd om hiervan te 
gaan genieten. Verder werd er weer heel wat bijgepraat 
onder het genot van een drankje en een nootje. De voor
zitter vroeg nog een keer om de aandacht want hij wilde 
onze "vrijwillige’’ bar- en opruimhulpen even in het zonne
tje zetten. De heren Dirk, Jan en Willem ontvingen voor 
hun inzet in het afgelopen jaar een pakje met een vloei
bare inhoud.
Rond half vier was deze genoeglijke eerste bijeenkomst 
van het jaar weer afgelopen en ging iedereen voldaan 
huiswaarts.

mandant der Strijdkrachten. Ook was er een bedankje 
van het bestuur aan een van de leden. Die een door hem 
zelfgebouwde, houten, helikopter had aangeboden, hier
mee duidelijk makend dat ook in de beleving van de 
Postactieven het voormalige F-16 vliegveld Gilze-Rijen nu 
daadwerkelijk is ingenomen door de helikopters. 
Een vooruitblik betreffende de komende activiteiten in 
2009 toonde maar weer eens hoe hard er door het 
bestuur gewerkt wordt om een program te maken met 
voor elk wat wils. Tijdens de maaltijd, een fantastisch 
tapas/paellabuffet, kwamen opnieuw de verhalen los over 
vroeger en nu. Terugblikkend, al met al een geslaagde 
bijeenkomst waarvoor veel dank aan het bestuur.

Tapas en Goede Wensen voor Postactieven Gilze-Rijen
(door Addie Breeveld)



MAART
4
10
19
26
26 Eindhoven
27 Arnhem

APRIL
7
8
9
13 Arnhem

Rhenen14
Twenthe16

21 Arnhem
22
22
30 Allen

MEI
3 Arnhem
4 Allen
6
10 t/m 17

Rhenen12
13
14

Leeuwarden19
19 Vol kei
27
27

JUNI
2 Arnhem Social
9 Rhenen BBQ

Eindhoven16 Social met BBQ
19/20 Allen
24 NW Milligen

JULI
1 Allen
2 t/m 5 Arnhem
11 Arnhem

AUGUSTUS
5
19
ntb

SEPTEMBER
8 Rhenen
15 Volkel

Woensdrecht17 Bezoek aan vernieuwde "Deltapark Neeltje Jans"
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AGENDA van bij de redactie bekende Verenigings Activiteiten 2009
ActiviteitCGPAMaand Datum

medio maart in de bus

KLuPActiof

KLuPActief nr.1
KLuPActief nr.2

Gilze-Rijen
Arnhem

Woensdrecht
Leeuwarden

Leeuwarden
NW Milligen
Woensdrecht

Den Haag
Twenthe

NW Milligen
Woensdrecht

Gilze-Rijen
De Peel

Den Haag
Rhenen

NW Milligen 
Gilze-Rijen 
De Peel

Algemene Ledenvergadering plus Social 
Paasbingo

Algemene Ledenvergadering
Puzzelrit
Algemene Ledenvergadering met rijstmaaltijd
Paasbrunch
Busreis naar ?? Plus maaltijd
Excursie naar de vliegbasis Geilenkirchen
Algemene Ledenvergadering (plus iets voor de dames?)
Voorjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering in Bmckhorsthof
Social (reunie) plus maaltijd
Koninginnedag

High tea
Dodenherdenking Vliegbasis Soesterberg
Bezoek European Space Agency en Space Expo Noordwijk
Vakantiereis Normandie

Algemene Ledenvergadering met maaltijd
Algemene Ledenvergadering plus social

Vakantiebijeenkomst plus maaltijd
Herfstsocial

Bijeenkomst plus maaltijd
Klootschieten
Dagtocht langs de "Hollandse Waterlinie’
Inloopmiddag
Reuniesocial

Luchtmachtdag Vliegbasis Volkel 
Excursie Naardermeer

Kleine Social in Officiersmess Bmckhorsthof (onder voorbehoud)
Bijeenkomst plus maaltijd
Bezoek Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg
Bezoek Bronbeek

Fietstocht/BBQ
Bezoek Marine Etablissement Amsterdam met boottocht en maaltijd bij de Marine 
Excursie

Uiterste inleverdatum kopij 6 februari
Uiterste inleverdatum kopij 24 april
Uiterste inleverdatum kopij 31 juli
Uiterste inleverdatum kopij is 30 october

Verjaardag Koninklijke Luchtmacht
Campingweekend Stokkum
BBQ

medio juni in de bus
KLuPactief nr. 3 medio september in de bus
KLuPActief nr. 4 medio december in de bus
Noot: Uiterste inleverdatum wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van kopij lil
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Compensatie eigen risico
Met betrekking tot de compensatie voor het eigen risico in de 
basisverzekering het volgende. De no-claimregeling bestaat 
vanaf 1 januari 2008 niet meer. In de plaats daarvan hanteren 
de zorgverzekeraars in 2008 een verplicht eigen risico van 150 
euro per persoon per jaar. Het Ministerie van VWS berekende dat 
de Nederlander gemiddeld 103 euro per jaar aan eigen risico 
kwijt zal zijn. Chronisch zieken hebben hoge zorgkosten en zijn 
dus bij voorbaat 150 euro aan eigen risico kwijt. Het Kabinet wil 
dat iedereen gemiddeld hetzelfde betaalt voor het eigen risico. 
Daarom krijgen bepaalde groepen, zoals chronisch zieken, een 
compensatie van 150 euro minus 103 euro is 47 euro. Begin 
november 2008 is dit bedrag bij veel mensen op hun bankreke
ning gestort. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert deze 
compensatie automatisch uit. Het eigen risico is m.i.v. 1-1-2009 
verhoogd van € 150,-- naar € 155,--.

Wie komen in aanmerking voor de compensatie?
Mensen die op 1 juli 2008 langer dan een half jaar aaneenge
sloten in een AWBZ-instelling verbleven en mensen die in 2006 
en 2007 minimaal 180 dagdoseringen van een medicijn voorge
schreven hebben gekregen voor de beschreven aandoeningen. 
Mensen die medicijnen slikten voor een andere (chronische) 
aandoening die niet in de lijst staat hebben geen recht op com
pensatie. Wat kunnen mensen doen die geen compensatie heb
ben ontvangen en wel denken in aanmerking te komen voor deze 
regeling? Zij kunnen dit alsnog aanvragen bij het CAK. Om de 
compensatie eigen risico aan te vragen moet u een aanvraag
formulier invullen. U vindt dit aanvraagformulier op de website: 
www.hetcak.nl. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld, gaat 
het CAK controleren of u inderdaad in aanmerking komt voor de 
compensatie. Ook kunt u bellen met het CAK, telefoon 0800-2108. 
Gevolgen pakketwijzigingen AWBZ en vermogensinkomens 
Het Kabinet heeft besloten te schrappen in het pakket van de 
AWBZ. De functies ondersteunende begeleiding en activerende 
begeleiding worden opgeheven en ondergebracht in een functie 
begeleiding. Daarnaast verandert de toegang lot de begeleiding. 
Dat wil zeggen dat minder mensen aanspraak kunnen maken op 
deze functie en dat de omvang van het aantal uren minder wordt. 
De maatregel is m.i.v. 1-1-2009 ingegaan, waarbij 2009 geldt 
als gewenningsjaar. Voor mensen die vallen onder de categorie 
“lichte beperkingen" zal dit zeer belastend zijn. We denken dan 
aan bijvoorbeeld mensen met een beginnende dementie die 
gebruik maken van vormen van dagopvang/dagactiviteiten. Nu de 
toegang minder wordt vallen deze vormen van zorg in de naaste 
toekomst buiten de AWBZ. Voor deze groep die nu gebruik maakt 
van deze vormen van zorg is 2009 een zogenaamd gewennings
jaar. Ook al blijkt uit herindicatie dat men geen recht meer heeft 
op deze zorg, dan kunnen deze mensen in 2009 deze zorg wel 
nog ontvangen. Daarnaast krijgen mensen die nu vallen onder 
de categorie "matige of ernstige" beperkingen, te maken met 
vermindering van omvang van de zorg. En dat gaat in 2009 al wel 
een rol spelen. Mensen met een herindicatie krijgen in 2009 te 
maken met vermindering van het aantal dagdelen of uren, daar 
waar het gaat om begeleiding. De komende tijd zal het steeds 
meer duidelijk worden hoe dit in de praktijk eruit zal gaan zien. In 
de loop van 2009 krijgen mensen te maken met herindicaties en 
zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van deze bezuini
gingsmaatregel in de AWBZ.

Vermogensinkomensbijtelling
Voor de eigen bijdrage gaat nu ook het vermogen meetellen. Niet 
in de vorm van een vermogenstoets zoals we die kennen uit de 
tijd van de verzorgingshuizen, voordat deze overgingen naar de 
AWBZ. Men hoeft dus niet het "eigen huis op te eten", maar wel 
telt het vermogen mee voor de bepaling van de hoogte van de 
eigen bijdrage. Het Ministerie VWS werkt aan de uitvoering van 
deze maatregel, waarvan de invoeringsdatum is gesteld op 1 juli 
2009.

VERANDERINGEN IN DE 
ZORG PER 1-1-2009 
Bron: KVEO
Het Kabinet bekijkt ieder jaar 
opnieuw wat wel en met thuis 
hoort in het basispakket van 
de Zorgverzekeringswet. Met 
ingang van 1 januari 2009 is 
het volgende veranderd:
• Uitbreiding van het basis
pakket met de diagnose en 
behandeling van ernstige 
dyslexie;

• Afschaffing van de eigen bijdrage voor psychotherapie;
• Beperking van de vergoeding van slaap- en kalmerings

middelen en de middelen voor erectiestoornissen worden 
geschrapt:

• Huisartsen mogen cholesterolverlagers alleen nog doelmatig 
voorschrijven, anders worden ze met vergoed;

• Geen vergoeding meer voor sta-op-stoelen, ailergeenvrije- en 
stofdichte bedhoezen en faxapparatuur voor doven;

• Verhoging van het eigen risico van 150 euro naar 155 euro. 
Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)/Zorgverzekeringswet (ZVW) 
2009. De hoogte van de IAB voor de ZVW hangt af van de 
hoogte van uw inkomen. Voor de AOW is dat 6,9% (was in 2008: 
7,2%) en voor het aanvullend pensioen en UKW-uitkering is dat 
4,8% (was in 2008: 5,1%). De maximale bijdrage waarover de 
IAB wordt geheven bedraagt in 2009: € 32.369,- (was in 2008: 
€ 31.231,-). Heeft u meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en 
aanvullend(e) pensioen(en), dan betaalt u over alle inkomens de 
IAB. Het kan dus voorkomen dat u teveel IAB heeft betaald. De 
belastingdienst betaalt dan de teveel betaalde IAB automatisch 
terug aan het eind van het kalenderjaar.

Ziektekostenregelingen
(door J.C.J.M.(Jos) Janissen)

http://www.hetcak.nl
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Compensatie
De regering heeft beseft, mede onder 
druk van de Tweede Kamer, patiënten-, 
gehandicapten- en ouderenorganisaties, 
dat er voor diverse groepen compensatie 
nodig is. Ruwweg ziet de compensatiere
geling er als volgt uit:
Alle AOW-gerechtigden krijgen een 
maandelijkse toeslag van ruim 21 euro

per maand. Dus een extra verhoging 
naast de algemene verhoging van de 
AOW vanwege bijv, de inflatie (?) Omdat 
vele ouderen in het verleden van de 
BU-regeling gebruik hebben gemaakt, 
is dit een algemene regeling geworden. 
Alleenstaanden krijgen een verhoging van 
hun zorgtoeslag van 156 euro per jaar. 
65-plussers die een hoog tot zeer hoog 
ziektepatroon hebben krijgen jaarlijks een 
extra tegemoetkoming. De hoogte van 
die tegemoetkoming is afhankelijk van de 
hoogte van het ziektepatroon. Het CAK 
bepaalt aan de hand van het zorggebruik 
in de zorgverzekering, AWBZ en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
wie in aanmerking komt voor onderhavige 
tegemoetkoming.
De inkomensgrens voor en het bedrag 
van de ouderenkorting en de chronisch 
zieken/gehandicaptenkorting in de inkom
stenbelasting is verhoogd. De alleen
staande ouderenkorting is verlaagd. De 
eigen bijdrage in de AWBZ is voor intra
murale (binnen de muren van een zorgin
stelling) chronisch zieken en gehandicap
ten verlaagd met 8% en voor extramurale 
(buiten de muren van een zorginstelling, 
dus thuis) AWBZ- en WMO- verstrekkin
gen verlaagd met 34%.

Neveneffecten
Omdat de BU-regeling als aftrekpost is 
vervallen, gaat het verzamelinkomen in 
2009 omhoog. Dit kan consequenties 
hebben voor de inkomensafhankelijke 
regelingen zoals huurtoeslag en zorgtoe
slag. De regering is hiervan op de hoogte 
en zal deze neveneffecten repareren.
De regering houdt nog 50 miljoen euro 
achter de hand voor chronisch zieken en 
gehandicapten die door de nieuwe rege
ling teveel in inkomen achteruit dreigen 
te gaan.
De WTCG is een uitermate onoverzichte
lijke regeling geworden die voor diverse 
groepen zeer verschillend kan uitwerken. 
Er is door de ouderenorganisaties aan 
de regering uitstel van invoering per 1-1- 
2009 gevraagd, doch de regering heeft 
deze wet per 1 januari 2009 ingevoerd. 
Door de invoering van de WTCG zullen er 
ouderen zijn die er in netto inkomen op 
vooruit gaan, maar de verwachting is dat 
een groot deel erop achteruit gaat. Dat 
is nu eenmaal de consequentie van de 
uitgangspunten. Het is nu afwachten hoe 
het een en ander in de praktijk uitwerkt.

WET TEGEMOETKOMING CHRONISCH 
ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (WTCG) 
Bron: NVOG
Met ingang van 1 januari 2009 is de 
WTCG in werking getreden. De aftrek op 
de inkomstenbelasting van bijzondere 
uitgaven wegens ziekte of een handi
cap bestaat al heel lang. Meer als drie 
miljoen Nederlanders maakten gebruik 
van deze regeling die de overheid in 
2007 1,9 miljard aan belastinginkomsten 
kostte, waardoor de doelstelling "tege
moetkoming voor langdurige zieken en 
gehandicapten"ondergraven is, want 
bijna een kwart van de Nederlandse 
belastingbetalende bevolking is niet lang
durig ziek of is gehandicapt. De regering

GRENSOVERSCHRIJDENDE ZORG 
Bron: NVOG
In juli 2008 is door de Eurocommissaris 
Vassiliou (gezondheidszorg) in het Euro
pees Parlement een voorstel ingediend 
voor een richtlijn voor grensoverschrijden
de zorg. Dit houdt in dat alle Europeanen 
een vrije artsenkeuze zouden moeten 
krijgen in geheel Europa. Daar is al veel 
over te doen geweest in de afgelopen 
jaren. Veel Nederlandse ingezetenen 
laten zich, na toestemming en dikwijls 
ook door tussenkomst van de zorgverze
keraar. al opereren in België of in Duits
land en soms zelfs verder weg. Maar zich 
zonder toestemming laten behandelen in 
het buitenland is momenteel nog slechts 
toegestaan in noodsituaties. Zo geldt dat 
ook voor buitenlandse ingezetenen (ook 
Nederlandse gepensioneerden die Belgi
sche, Spaanse of Franse ingezetenen zijn 
geworden) als zij zich in Nederland willen 
laten behandelen. Ook daarvoor is toe
stemming nodig van de zorgverzekeraar 
in het woonland (m.u.v. de Nederlandse 
Antillen). In de nota van de hierboven 
vermelde Eurocommissaris Vassiliou staat 
nu vermeld dat iedere Europeaan voor 
een behandeling de vrije keuze in geheel 
Europa moet krijgen zonder toestemming 
van de zorgverzekeraar, maar daaraan is 
wel de beperking verbonden dat de zorg
verzekeraar nooit meer behoeft te betalen 
dan dat hij verschuldigd zou zijn voor de 
behandeling in het woonland. De voorzit
ters van de Tweede- en Eerste Kamer in 
Nederland hebben al aangegeven dat er 
heel veel haken en ogen aan dit voorstel 
zitten, omdat bijvoorbeeld de per 1-1- 
2006 ingevoerde Zorgverzekeringswet 
moet worden aangepast. Invoering van 
dit plan wordt evenwel niet voor 2012 ver
wacht. Wordt vervolgd.

wil dit bedrag dan ook via nieuwe wetge
ving ten bate laten komen aan degenen 
die het echt nodig hebben. Vooral na de 
invoering van de Zorgverzekeringswet per 
1 januari 2006 (waarin al een tegemoet
koming was ingebouwd door middel van 
de zorgtoeslag voor lagere inkomens!) 
was het gebruik van deze aftrek onder 
ouderen enorm toegenomen. De regering 
streeft met de invoering van de WTCG de 
volgende doelen na:
• het onbedoeld en buitensporig 

gebruik onmogelijk maken;
• de regeling meer richten op chronisch 

zieken en gehandicapten;
• het probleem van het "niet-gebruik” 

oplossen door het Centraal Admi
nistratiekantoor (CAK) de uitkeringen 
te laten regelen. De rechthebbenden

hoeven dus niets meer te ondernemen 
om de uitkeringen te krijgen. Volgens de 
regering waren er in 2007 nog steeds 
32% niet-gebruikers van de Buitengewo
ne Uitgavenregeling (BU-regeling), terwijl 
zij daar wel recht op hadden 
De aftrek buitengewone lasten blijft wel 
bestaan, maar in een afgeslankte vorm. 
Het volgende kan vanaf 1 januari 2009 
niet meer onder de aftrek BU worden 
gebracht:

Kosten van de zorgverzekering, inclu
sief de aanvullende verzekeringen. 
Eigen bijdrage Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten (AWBZ).
De forfaitaire (vaste) aftrekbedragen 
arbeidsongeschikten, ouderen en 
chronisch zieken die werden toege 
past als men iets had af te trekken.

d. Kosten voor adoptie, bevalling en 
begrafenissen.

e. Kosten voor brillen, lenzen etc. en 
apotheek.

f. Ooglaser behandelingen
Deze opsomming is niet geheel com
pleet, maar men ziet dat de aftrek van 
kosten van ziekte nagenoeg niet meer 
mogelijk is. De drempel voor de aftrek 
van Buitengewone Uitgaven is in 2009: 
1,65% tot een inkomen van 40.000 euro 
per jaar en 5,75% voor het meerdere 
inkomen.
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veel mensen en belangenorganisaties vra
gen op. De bedoeling was dat het EPD op 
1 september 2009 zou worden ingevoerd, 
doch gezien de vele onduidelijkheden is 
besloten tot uitstel en zal het EPD op een 
later tijdstip worden ingevoerd. Toch zal 
dezerzijds worden getracht u zo goed 
mogelijk te informeren.
Wanneer heeft de zorgverlener toegang 
tot het EPD
Zorgverleners mogen uw medische gege
vens opvragen en inzien als er sprake is 
van een behandelrelatie en het nodig is 
voor uw behandeling. De behandelend 
arts moet evenwel altijd eerst toestem
ming aan u vragen om uw gegevens op te 
vragen. In eerste instantie kunnen alleen 
huisartsen, apotheken en medisch spe
cialisten via het landelijk EPD gegevens 
over de door de apotheker verstrekte 
medicatie uitwisselen. Ook worden tus
sen de huisartsen de waarneemgegevens 
uitgewisseld. Dit is een samenvatting 
van het dossier van uw huisarts dat wat 
ingezien op de huisartsenpost. De aan
tekeningen die de huisarts maakt komen 
niet in het EPD. Alleen zorgverleners die 
voldoen aan strenge eisen kunnen gege
vens uitwisselen via het EPD. Deze eisen 
waarborgen dat de gegevens op een vei
lige en betrouwbare manier uitgewisseld 
worden. Zorgverzekeraars en werkgevers/ 
uitkeringsinstanties hebben geen toegang 
tot het EPD.

Veilig en betrouwbaar
Uw medische gegevens zijn opgesla
gen in het informatiesysteem van uw 
eigen zorgverlener. Een zorgverlener die 
u behandelt, kan via het landelijk EPD 
zien welke zorgverlener medische gege
vens over u heeft en kan deze medische 
gegevens opvragen en betrekken bij uw 
behandeling. Bij het landelijk EPD zelf zijn 
geen medische gegevens opgeslagen. 
Het opvragen, verzenden en bewaren van 
uw medische gegevens via het EPD wordt 
streng beveiligd.

Burgerservicenummer (BSN)
Voor het koppelen van de juiste gegevens 
aan de juiste persoon wordt het burger
servicenummer gebruikt. Uw zorgverlener 
moet zeker weten dat u degene bent die 
hoort bij het BSN en andere gegevens in 
zijn administratie. Neem daarom altijd een 
geldig identiteitsdocument mee.

Beveiliging en controle
Zorgverleners mogen alleen uw medische 
gegevens opvragen en inzien als dat

nodig is voor uw behandeling. Zorgver
leners kunnen uw medische gegevens 
alleen opvragen als zij een persoonsge
bonden pas gebruiken. Met deze pas 
wordt vastgesteld wie een zorgverlener is 
en welke rechten hij heeft voor het inzien 
van gegevens. Om te controleren of zorg
verleners terecht uw medische gegevens 
opvragen, wordt bijgehouden welke zorg
verlener op welk moment gegevens heeft 
ontvangen. U heeft het recht in te zien 
welke zorgverleners uw gegevens hebben 
opgevraagd.

Ontwikkelingen EPD
Met betrekking tot de verdere ontwikkelin
gen van het EPD zult u te zijner tijd nader 
worden geïnformeerd ( wordt vervolgd!).

Geheimhouding
De gegevens die zorgverleners met elkaar 
delen zijn altijd vertrouwelijk. Uw zorgver
lener en zijn medewerkers hebben een 
geheimhoudingsplicht. Wanneer uw huis
arts of apotheek gebruik gaat maken van 
het landelijk EPD. zijn uw gegevens ook 
in te zien door andere zorgverleners die u 
behandelen. Komt u voor de eerste keer 
bij een zorgverlener, dan vraagt deze uw 
toestemming om via het landelijk EPD uw 
medische gegevens in te mogen zien. 
Het onderwerp EPD wordt vervolgd.

INKOOP ZORG DOOR ZORGVERZEKE
RAARS.
Bron: NVOG
Zorgverzekeraars hebben bij het contrac
teren van ziekenhuizen en andere zorg
verleners steeds meer oog voor de kwali
teit van de zorg. Verzekerden krijgen meer 
informatie over de gemaakte afspraken en 
kwaliteitsargumenten van patiënten- en 
consumentenorganisaties worden vaker 
meegewogen. Het inkoopbeleid voor zie
kenhuiszorg, huisartsenzorg en fysiothera
pie is meer ontwikkeld dan voor aandoe
ningen zoals diabetes, hartfalen en COPD 
(chronische bronchitis en longemfyseem). 
Dit blijkt uit onderzoeken van de Consu
mentenbond. de ANBO (Ouderenbond) 
en de NPCF (Ned. Patiënten en Consu
menten Federatie) naar "zorginkoop’’. 
Zorgverzekeraars spelen sinds de invoe
ring van de Zorg verzekeringswet per 1-1- 
2006 een cruciale rol bij het inkopen van 
kwalitatief goede zorg. Verwacht werd dat 
zorgverzekeraars zouden selecteren op 
kwaliteit waarbij ze met bepaalde zorg
verleners wel contracten aangaan en met 
andere met. Dat lijkt nog niet het geval. 
Wel blijkt de financiële vergoeding die zie
kenhuizen en andere zorgverleners krijgen 
vaak afhankelijk van zaken als kwaliteit, 
wachtlijsten of klanttevredenheid. Het 
onderzoek wijst verder uit dat het vaak 
onduidelijk is welke sancties er volgen 
als een zorgaanbieder de gemaakte 
afspraken over o.a. kwaliteit met nakomt. 
Ten opzichte van 2007 worden verzeker
den beter geïnformeerd. Desondanks is 
het vaak onduidelijk welke kwaliteit de 
gecontracteerde zorgverleners leveren. 
Ook blijkt er in de praktijk nauwelijks 
onderscheid tussen de keuzevrijheid bij 
een naturapolis en een doorgaans iets 
duurdere restitutiepolis.
Op basis van het onderzoek zijn een aan
tal aanbevelingen gedaan aan de zorgver
zekeraars. De drie belangrijkste zijn:
• Begrijpelijke informatie, óók over de 

kwaliteit die zorgaanbieders leveren;
• Maak duidelijk waarom zorgaan

bieders wel of juist niet gecontrac
teerd zijn;

• Wees helder over consequenties als 
zorgverleners afspraken niet nakomen.

HET ELECTRONISCH PATIËNTEN 
DOSSIER(EPD)
Bron: KVEO
Begin november 2008 heeft u op uw 
huisadres mailing ontvangen van het 
Ministerie van VWS over het Elektronisch 
Patiënten Dossier. Deze mailing riep bij

GESCHILLENBEHANDELING ZORG
VERZEKERINGEN
Bron: SKGZ
Sedert 2006 bestaat de Stichting Klachten 
en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). 
Deze SKGZ helpt problemen oplossen 
tussen verzekerden en zorgverzeke
raars. Dit geschiedt met behulp van een 
ombudsman en een geschillencommissie. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website: www.skgz.nl.

http://www.skgz.nl
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Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
Postadres: Contactgroep Postactieven
Regio Gilze-Rijen
Postbus 49, 5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij.nl
Voorzitter: W.H.J. Logt
E-mail: voorzitter@cgpagzrij.nl
Secretaris: L.J. v.d. Ven
E-mail’ secretaris@cgpagzrij.nl
Penningmeester: EH.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Leden E.B.H. Oling, A.T van der Heijden.

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voorzitter: J.A. Roos, Wilgenkamp 40
7581 HC Losser
E-mail: jaroos@solcon.nl
Secretaris: B.G Zwiers
RA. van Deldenstraat 19

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven 
Voorzitter: EJ.R Logister 
St. Isidorusstraat 2A 
5694 AL Son en Breugel 
Tel.: 0499 47 16 98
E-mail: f.logister@chello.nl.
Secretaris: L.A Damen

Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK)
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Eist
Tel.: 0481 37 41 16
E-mail: nic.mol@alice.nl
Secretaris: J.W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13 
6971 BL Brummen 
Tel.: 0575 56 13 49
E-mail: J.van.Rossum36@kpnplanet.nl
Penningmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem
Tel.: 0314 32 49 97
E-mail: cpa-arnhem@hotmail.com
Commissaris: W.J.M.M. de Theije 
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort
Tel.: 026 31 18 577
E-mail: w.detheije@versatel.nl
Commissaris: J.W.G. Roelofs 
Zoetendaal 139, Eist,
Tel.: 0481-374030
E-mail: jwg.roelofs@chello.nl
Girorekening: 3149250
t.n.v. Contactgroep Postactieven regio 
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr. H.T Jongerius, 
Archipelstraat 28, 6524 LN Nijmegen, 
Tel.: 024 38 89 944

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voorzitter: R.P Schouten
Krijten 51,5403 PK Uden
E-mail: robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46, 5702 CW Helmond
Tel.: 0492 54 05 16
E-mail: a.hussaarts@chello.nl
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts 
Gasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail: fred.boogaarts@chello.nl
Penningmeester: Herman Vnesema 
Rundedal 11,9561 JW Ter Apel 
Tel.: 0599 58 78 10
E-mail: hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens 
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens 
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel.: 0493 59 80 45
E-mail: hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef.nl

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter M.J.G Halma, 
Secretaris Th.M Deckers 
Strijplaan 337, 2285 GL Rijswijk, 
070-3944585, 06-20586389 
E-mail theodeckers@wanadoo.nl 
Penningmeester: E.J Goedheer 
Girorekening 93 89 228 t n.v. Contactgroep 
Postactieven Den Haag.

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden 
Voorzitter: E.RW. Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden 
Tel.: 058 216 5409
E-mail: epw.wiener@xs4all
Secretaris: R Glas,
Pameijerstraat 56. 8802XR Franeker.
Tel. 0517-394748,
E-mail secretariaat secr.palwd@gmail.com 
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden 
Tel.: 058 215 1170
E-mail: fanthomas@hetnet.nl
Notulist: R Siemeling
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden 
Tel.: 058 213 1119
E-mail: phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid M. Cats
Brandenmeer 44. 8918 GH, Leeuwarden 
Tel. 058-266 1153, Girorekening 9428701 
t.n.v Contactgroep Postactieven Vliegbasis 
Leeuwarden te Leeuwarden
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd

Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven 
Tel.: 040 26 23 122
E-mail: ludo.damen@chello.nl.
Penningmeester: H.M.G. van Soest 
Duivelandstraat 8, 5628 KW Eindhoven 
Tel.: 040 24 15 584
E-mail: h.van.soest@hetnet.nl
Vice voorzitter: PA. Roolvmk
17 Septemberplein 3
5691 DG Son en Breugel
Tel.: 0499 47 54 30
E-mail: roolv30@hetnet.nl
Lid /2e Penningmeester: H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven 
Tel.: 040 24 25 419
Lid: C.H. Hoogenraad
De Stoutheuvel 11, 5632 MN Eindhoven 
Tel.: 040 25 67 338
E-mail: chhoogenraad@planet.nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgraverwei 6, 5551 RA Valkenswaard
Tel.: 040 20 41 376
E-mail: h.sepers@chello.nl
Website: www.CGPA-Eindhoven.nl

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25. 7316 CS Apeldoorn
Tel.: 055 57 90 936
E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G. Kools

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen 8, 3911 ZT Rhenen
Tel.: 0317 61 47 46
E-mail: koni1309@planet.nl
Penningmeester J.van Arkel
Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen,
Tel. 0317-615623,
E-mail: janvanarkel@veteranen.nl
Secretaris K H Peeneman,
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen
Tel:0343-453510
E-mail: henkpeeneman@telfort.nl

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voorzitter: G.J. Vallee, Bongerd 8, 3828HW 
Hoogland, 033-480 2358,
E-mail: vallee22@zonnet.nl
Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg 
E-mail: ceeshuisman@casema.nl 
Penningmeester: B. Petersen 
Rigolettostraat 18, 3816 TR Amersfoort 
E-mail: timoreno@casema.nl
Leden: M.H. Vervoorn, Vrijheidslaan 111, 
3621 HL Breukelen, 0346-263 838,
E-mail: mvervoorn@planet.nl
M.P van der Wijst
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg
E-mail: tinyvanderwijst@casema.nl 
Ledenadministrateur: J.H. van derTogt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg 
E-mail: jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl 
Postadres CGPA SSB
Postbus 160, 3769 ZK soesterberg
Tel.: 0346 33 89 76, fax 0346 33 89 72 
Website: www.cpa-soesterberg.nl 
Erelid: Willem Aben

Schopenhauerstraat 159
7323 L.W Apeldoorn
Tel.; 055 36 63 217
Girorekening: 9698041
t.n.v. CGPA- Nm. 7323 LW Apeldoorn
E-mail: joh.gkools@freeler.nl
Secretaris: F Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn
Tel.: 055 53 33 033
E-mail: f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorel
H M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn
Tel.: 055 35 59 094
E-mail: a.sorel1@chello.nl
Lid: C. Middelkoop
Saerdam 317, 8242 JM Lelystad
Tel.: 0320 416 872
E-mail: cees.middelkoop@hotmail.com
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49, 7316 NJ Apeldoorn
Tel.: 055 52 16 384
E-mail: jimulder@chello.nl

http://www.cgpagzrij.nl
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Commando Luchtstrijdkrachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

Joop Melisie 
Ko Norg

Vliegende Hollander
Indien u als KLu militair of burger met 
functioneel leeftijdontslag/pensioen de 
Vliegende Hollander nog niet automatisch 
ontvangt, kunt u zich melden bij het aan
spreekpunt postactieven. U ontvangt dan 
een "Registratieformulier Postactieven 
Koninklijke Luchtmacht". Nadat u dit heeft 
ingevuld en geretourneerd zult u. indien u in 
aanmerking komt, in de database worden 
opgenomen. Na verloop van (helaas externe 
oorzaak) minimaal 2 maanden, zal u de 
Vliegende Hollander worden toegestuurd. 
Voor mutaties met betrekking tot adres of 
opzegging dient u als volgt te handelen: 
neem contact op met Administratie van Bureau 
Postactieven. Tip: GEBRUIK HIERVOOR UW 
ADRESSTROOK.

POSTADRES tevens 
REDACTIEADRES

CLSK/Kabinet/Postactieven

Postbus 8762
4820 BB Breda

Luchtmachtplein 1
4822 ZB Breda

Hoofdkwartier CLSK
CLSK/Kabinet/Postactieven

MPC 92A

E-mail: jtvsoest@hetnet.nl 
correspondentieadres CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel
Penningmeester: R. Postma 
Leden: H. Geurts,
T. Roosenboom, A. Boender 
Girorekening: 2641799 
t.n.v. CGPA Regio Volkel te Uden

KLuPActief
Het is natuurlijk ook handig, met betrekking 
tot o.a. KLuPActief, als u uw nieuwe adres 
bij ons eveneens bekend stelt (GEBRUIK 
OOK HIERVOOR UW ADRESSTROOK). 
Als u van de KLu geen informatie meer 
wilt ontvangen, geef dit dan door aan 
CLSK/KAB/Postactieven. Deze zal de mutatie 
vervolgens in de database invoeren.

Lid/plaatsvervangend penningmeester 
Cor van Wijk
Meerkoet 36, 4617 KN Bergen op Zoom
tel.: 0164 25 67 28
E-mail: corvanwijk@home.nl

7523 HD Enschede
E-mail: benzwiers@home.nl
Tel.: 053 433 15 71
Postadres CGPA regio Twenthe 
p/a secretaris, PA. van Deldenstraat 19 
7523 HD Enschede
Penningmeester: A.A. Haveman 
Vanekerstraat 19, 7523 HL Enschede
E-mail: ab.haveman@home.nl 
Lid/commissans: EA.J. van Beers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo
Tel.: 074 277 48 26
E-mail: vbeersf@home.nl
A. Bos
Namenstraat 6, 7559 NX Hengelo
Tel.: 074 277 42 04
E-mail: albertengezien@home.nl 
Erelid. M A. van Drunen
Umbnalaan 13, 7577 KA Oldenzaal

MILITAIR POSTADRES 
(Alleen vanaf militaire 
onderdelen)

Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie
Alexanderkazerne, Gebouw 203 
Van Alkemadelaan 357 
2597 BA Den Haag 
Correspondentieadres:
Postbus 90701 
2509 LS Den Haag
Telefoon 070 316 58 36 
Fax 070 316 58 51
E-mail: NIMH@mindef.nl

Militair Luchtvaart Museum
Kamp van Zeist 2-4
Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg
Infolijn 0346 35 60 00
Fax 0346 35 60 20
E-mail: info@mlm.af.dnet.mindef.nl

CCPKLu:
KLuPActief:
Administratie: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Volkel
CGPA regio Volkel
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel
Wnd.Voorzitter K. Mars,
E-mail marskees@hetnet.nl
Tel. 0413-265358.
Secretaris: J. van Soest

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voorzitter: C. Boshuizen
Lijsterbesstraat 11,4711 RJ St. Willebrord, 
E-mail: cboshuizen@planet.nl
Secretaris: H.F. van Bergem 
Balsemienberg 32, 4707SW,Roosendaal, 
tel.: 06 29 38 06 49
E-mail hfvanbergem@gmail.com 
Penningmeester: Sjoerd Heringa 
Lambertijnenlaan 49 
4614 EV Bergen op Zoom,
Tel 0164 23 86 78 / 06 30 84 54 25
E-mail: sheringa@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 499 82 2617 
t.n.v. Contactgroep Postactieven 
te Bergen op Zoom

076 544 71 33
06 51 95 60 64

Sharita Khemai 076 544 71 36
Ko Norg 033 245 67 91

06 53 81 09 55
Fax. 076 544 71 37
E-mail CCPKLu: postactieven.clsk@mindef.nl
E-mail redactie KluPActief: konorg@planet.nl
MULAN: Melisie

Ramawadhdoebe
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