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Colofon
KLuPActief verschijnt viermaal per jaar 
en is in principe bedoeld voor alle post- 
actieven van de Koninklijke Luchtmacht, 
dat wil zeggen militairen en burgers die 
de actieve dienst middels FLO, UKW of 
pensioen hebben verlaten. Verder de 
achtergebleven partners die te kennen 
hebben gegeven KluPActief te willen 
blijven ontvangen. KLuPActief geeft 
informatie over de voortgang van het 
postactievenbeleid van de Koninklijke 
Luchtmacht en wetenswaardigheden 
voor, over, van en door postactieven 
zelf en is natuurlijk een forum voor 
de lokale besturen. De leiding van de 
Koninklijke Luchtmacht zal u als lezer 
op de hoogte(gaan) houden van nieuwe 
ontwikkelingen binnen de KLu.
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J.H.M.P. Jansen
L uitenant-generaal

Prettige Kerstdagen en 
een Gelukkig Nieuwjaar

Aan het einde van het jaar is het een 
goede gewoonte om af te sluiten met 
een terugblik over het afgelopen jaar en 
een verwachting voor het nieuwe jaar. 
Daar doe ik met mijn voorwoord in deze 
decembereditie van KLuPActief graag 
aan mee.
Het jaar is al bijna teneinde, terwijl velen 
onder ons het idee hebben dat 2009 
nog maar een paar maanden is begon
nen. Naar mijn mening dragen aan dit 
beeld zowel het hedendaagse leven in 
bewogen tijden als de vele activiteiten in 
het werk en wellicht in de persoonlijke 
sfeer in belangrijke mate bij.
Hierbij denk ik in de eerste plaats weer 
aan de inzet van onze krijgsmacht in 
Afghanistan, met de vele luchtmachtmili- 
tairen op uitzending als deel van de 
International Security Assistance Force. 
Onze F-16 jachtvliegtuigen, helikopters 
en C-130 worden dagelijks ingezet 
samen met personeel van andere krijgs
machtdelen. Daarmee dragen zij in 
belangrijke mate bij aan de wederop
bouw en veiligheid in Afghanistan. Daar
naast zijn er nog bijdragen aan uitzen
dingen in andere gebieden. Deze voort
durende inzet en uitzendingen blijven 
veel van het personeel en materieel vra
gen, maar ook in 2009 hebben we laten 
zien dat we onze taak aankunnen en met 
volle overtuiging op een professionele 
manier uitvoeren. Bovendien zien we de 
thuisfrontdagen zich in positieve zin ont
wikkelen en voor de familie een wezenlij
ke steun leveren.
Verder blijven we reorganiseren en moe
ten we ons deel bijdragen aan bezuini
gingen in de huidige crisistijd. Deze

Als we spreken over dingen samen 
doen, is het voor mij terugblikkend op 
het postactievenjaar 2009 goed te erva
ren dat de KLu - postactieven er nog 
steeds bij betrokken zijn. Uw luchtmacht- 
gevoel blijft. U bent voor ons als KLu in 
de eerste plaats uitstekende ambassa
deurs. Daarmee verdient u waardering 
en erkenning. Het opgezette KLu - 
postactievenbeleid werkt daarmee van 
twee kanten
Voorts stel ik met genoegen vast dat u in 
groten getale gebruik hebt gemaakt van 
door de besturen van de regionale Con
tactgroepen (CGPAs) georganiseerde 
activiteiten. Verder hebben de postactie
ven, naast hun aanwezigheid, een duidelij
ke bijdrage geleverd aan de viering van 50 
jaar Geleide Wapens op de luchtmachtba
sis de Peel, respectievelijk “een Open 
Dag" voor de vliegbasis Woensdrecht. 
Daarnaast was het voor mij zelf hartver
warmend om postactieven te ontmoeten 
en bezig te zien tijdens de Luchtmacht- 
dagen 2009 op de vliegbasis Volkel. In 
"de Tent" tref je oud-luchtmachters in 
een plezierige, blije stemming met nog

effecten zullen voelbaar zijn. Voorbeel
den zijn de integratie van de GGW en 
het Commando Luchtdoelartillene op de 
luchtmachtbasis de Peel onder leiding 
van het Commando Landstrijdkrachten, 
en het houden van Luchtmachtdagen 
twee keer in de drie jaar.

Tegen deze achtergrond zijn nog steeds 
de twee speerpunten van het CLSK: 
beschikbaarheid en inzetgereedheid. Om 
deze twee zaken te kunnen garanderen, 
blijft het belangrijk om personeel te wer
ven en te behouden, veel met het perso
neel te oefenen en te zorgen voor goede 
opleidingen. Daarnaast is er voor materi
eel de behoefte aan onderhoud en 
instroom van nieuw materieel zoals Chi
nooks, NH90’s, C-130’s en een DC-10. 
Op het gebied van vervanging ligt het 
grootste project, de opvolging van de 
F-16, op koers.
Al met al stemt dit tot voldoening en is er 
volgens mij in Nederland veel draagvlak 
voor de activiteiten die Defensie ont
plooit. Daarvoor ben ik het personeel 
zeer erkentelijk.

Met die constatering wil ik deze gele
genheid om mij tot u te richten graag 
afronden. Ik kijk er naar uit u ook in 2010 
weer te mogen ontmoeten bij één van de 
activiteiten van onze Koninklijke Lucht
macht. Ik wens u en de uwen,

Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar 2010, 
verwacht ik dat er van ons als Koninklijke 
Luchtmacht weer veel zal worden 
gevraagd. Toch zie ik komend jaar opti
mistisch tegemoet. Daarbij ook denkend 
aan u als postactieven en uw positieve 
rol op verschillende fronten. De KLu blijft 
u dankbaar voor uw inzet en wil haar 
waardering graag kenbaar blijven maken 
met een goed draaiend en geborgd 
postactievenbeleid.

steeds veel enthousiasme en interesse 
voor de KLu. De combinatie van het ont
moetingspunt voor KLu-postactieven en 
de “kindertent” als maatschappelijk doel 
heeft ook dit jaar uitstekend gewerkt. 
Vele langdurig zieke kinderen zijn met 
name door de bijdrage van onze vrijwilli
ge postactieven een onvergetelijke dag 
bezorgd. Klasse!
Dat past in mijn idee dat mensen in de 
organisatie belangrijk zijn, maar bovenal 
ook na hun actieve loopbaan veel kun
nen (blijven) betekenen. Dus voortzetting 
van deze activiteiten op de Luchtmacht
dagen 2010 op de vliegbasis Gilze-Rijen 
is zeker op zijn plaats, mede kijkend 
naar de uitstraling van de Koninklijke 
Luchtmacht landelijk en in het bijzonder 
in de regio.
Wat mij ook heeft getroffen, is de aanwe
zigheid van de deputaties van de 
CGPAs tijdens de 4 mei en 1 juli herden
kingen op de voormalige vliegbasis 
Soesterberg. Het zijn uitingen van ware 
verbondenheid die door mij zeer op prijs 
worden gesteld.
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Het jaar 2009 en wisseling CCPKLu!

KLuPActief

Bij het lezen van deze editie van KLuPAc
tief nadert het einde van het jaar 2009 
met rasse schreden. Evenals voorgaande 
jaren is 2009 voor velen van ons erg vlug 
voorbij gegaan. We hebben (hopelijk) 
vele leuke ervaringen meegemaakt, maar 
helaas zal er ook sprake zijn geweest 
van teleurstellende dan wel verdrietige 
voorvallen in de directe omgeving en 
familie. Ook bij de KLu-postactieven 
hebben we dit jaar van de nodige oud- 
collega’s afscheid moeten nemen. Voor 
velen zullen de goede herinneringen aan 
hen blijven en wij wensen hun familie en 
nabestaanden alle sterkte in de komende 
periode.
Aan de positieve kant staan de leuke en 
plezierige ervaringen. In de KLu-postac- 
tievenwereld hebben we deze gelukkig 
het afgelopen jaar weer in voldoende 
mate gehad en voor mij geldt het als een 
uitstekende ondersteuning voor het voort
bestaan van onze KLu PA - activiteiten, 
zowel individueel als in CGPA -verband.
Met de positieve kanten in de over

hand, zijn we nog steeds op de goede 
weg. De hoofdpijlers van ons KLu PA- 
beleid staan recht overeind. Zo laat het 
bestand in 2009 hetzelfde beeld zien als 
vorig jaar. Er zijn momenteel een kleine

7400 geregistreerde postactieven in 39 
verschillende landen. Binnen de 12 regi
onale CGPAs blijven de bijeenkomsten 
met social en de reünies tot de kern van 
het programma behoren. Daarnaast zijn 
er de nodige extra “uitjes" en excursies. 
In het bijzonder zijn vermeldenswaard 
onze activiteiten en bijdragen rondom 
het 50-jarig bestaan van de GGW's op 
de luchtmachtbasis de Peel en "een 
Open Dag" voor de vliegbasis Woens- 
drecht. Dit alles past uitstekend in het 
uitdragen van ons KLu PA-beleid. 
Ook dit jaar stond onze Postactieven 
tent, "De Tent", op de Luchtmachtdagen 
KLu 2009 op de vliegbasis Volkel er als 
vanouds weer prima bij, inclusief een 
vijftal banieren met het opschrift KLu 
Postactieven. Feestelijk en goed voor de 
herkenbaarheid van "De Tent". Voor de 
aanwezige KLu - PAers waren het fijne 
en gezellige dagen. Goed bezocht met 
erg veel bezoekers op de vrijdag. 
Daarnaast hebben velen, waaronder 
een zeer belangrijk deel vrijwilligers van 
de CGPA Regio Volkel, het medio juni 
weer mogelijk gemaakt om "onze Tent" 
te kunnen presenteren. Dit zowel als het 
ontmoetingspunt voor de KLu-postactie
ven als het onderkomen voor een gast
vrij onthaal van langdurig zieke kinderen 
van de "Vereniging, Ouders Kinderen en 
Kanker" (VOKK). Gelet op de positieve 
en lovende reacties, hebben zowel vele 
KLu postactieven als in totaal 480 kin
deren en ouders/begeleiders zich dan 
ook in een gezellige sfeer uitstekend 
vermaakt. Een prima motivatie voor de 
organisatie en de vrijwilligers voor de 
volgende Luchtmachtdagen in 2010 op 
de vliegbasis Gilze-Rijen.

In het afgelopen jaar zijn we doorgegaan 
met de verdere invulling en waar moge
lijk verbetering van het opgezette KLu- 
postactievenbeleid mede in het licht van 
een "win - win" situatie voor de Koninklij

ke Luchtmacht en de postactieven. Zo is 
van de capaciteit en mogelijkheden van 
de KLu-postactieven ook in het afgelo
pen jaar in ruime mate gebruik gemaakt 
bij het "uitrollen" van de KMS DGK voor 
postactieven (KLu postactievenpas). Bij 
het lezen van deze editie van KLuPActief 
hoop ik dat de problemen met het pon
ten van de KMS DGK KLu PA-pas voorbij 
zijn en de verstrekking van de pas weer 
soepel loopt. Bovendien verwacht ik eind 
van dit jaar meer duidelijkheid over de 
start van de vervanging van de nieuwe 
Defensiepas ( de zg. MFSC-2, categorie 
3, versie c. voor postactieven ), hetgeen 
ik echter niet zie gebeuren voor het voor
jaar van 2010. De vervanging van de pas 
kost ons wel extra werk. Maar, zoals al 
eerder gezegd, het uitgangspunt is en 
blijft: eerst "nieuwe schoenen" beschik
baar daarna “oude schoenen" weg. 
Verder is onze PA - website op inter
net in zijn geheel overgegaan naar de 
nieuwe website voor Defensie onder 
www.defensie.nl/luchtmacht/personeel/ 
oud-medewerkers . De website is goed 
toegankelijk met informatie voor postac
tieven, inclusief registratieformulieren, 
KLuPActief en links naar de sites van de 
CGPAs. Wijzigingen en/of aanvullingen 
kunt u indienen bij de CCPKLu in Breda.

Wat de afgelopen jaren zeer verheu
gend blijft, is de verschijning van ons 
KLuPActief met in het afgelopen jaar 
weer 4 uitstekende edities waarmee 
het motto "voor en door postactieven" 
overeind blijft. Naast uw bijdrage door 
het insturen van kopij, is niet te vergeten 
het zeer professionele werk van onze 
redacteur Ko. Al met al voor velen een 
blad om naar uit te kijken, met plezier 
te lezen en trots op te zijn. Laten we dat 
zo houden! Om het blad informatief en 
gevarieerd te houden zijn uw bijdragen 
in de vorm van kopij onontbeerlijk! 
Alvorens af te sluiten, wil ik u op de
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hoogte brengen van de wisseling van 
de functie als CCPKLu en de overdracht 
door mij, na bijna 5 jaar, op 1 januari a.s. 
aan Lt-Kol bd. Harry Out. Als CCPKLu 
ben ik begonnen op basis van een prima 
opgezet KLu PA-beleid, met veel plezier 
en een goed gevoel. Dal is gebleken 
en de afgelopen periode heb ik het ook 
zo ervaren en gevoeld. In het bijzonder 
kan ik terugdenken aan de fijne samen
werking en contacten met de besturen 
van de CGPAs, de vrijwilligers tijdens de 
Open Dagen en de postactieven tijdens 
ontmoetingen of dagelijks contact. Daar
naast de goede ondersteuning van de 
mensen eerst bij de Luchtmachtstaf en 
later het CLSK, en in het bijzonder niet 
te vergeten het bureau Postactieven met 
de uitstekende redacteur van KLuPActief,

Ko Norg, en Sharita in haar zeer gewaar
deerde rol als het dagelijkse aanspreek
punt voor de CGPA-besturen en de KLu 
postactieven.
Eenieder dank ik heel hartelijk voor de 
ondervonden ondersteuning, plezierige 
samenwerking en het mede invullen 
van het KLu-postactievenbeleid. In vele 
gevallen hebben we de goede dingen 
op een goede wijze gedaan. Daar doe 
je het tenslotte voor!
Ik wens Harry Out heel veel succes als 
nieuwe CCPKLu en veel genoegen aan 
het, naar mijn mening, leuke KLu PA- 
werk Ik ben ervan overtuigd dat wij hem 
in de komende tijd volop zullen steunen 
in het belang van het behoud van ons 
KLu PA-beleid ingevuld met waardering 
en erkenning, en de juiste activiteiten.

Afsluitend aan het eind van 2009, kij
ken wij als CCPKLu, Redactie KLuPActief 
en Bureau Postactieven, met veel genoe
gen terug naar het totaal van de KLu 
PA-activiteiten. Wij hopen dat het een 
wederzijds gevoel is.
De vertrekkende en komende CCPKLu, 
Joop Melisie, respectievelijk Harry Out, 
de redacteur KLuPActief Ko Norg, en 
Sharita Khemai-Ramawadhdoebe van 
het Bureau Postactieven, wensen u en 
uw naasten alvast:

Prettige Kerstdagen en 
een Gelukkig, maar 

bovenal Gezond Nieuwjaar!

taat getuigt van waar teamwork. Ik hoop op uw aller 
medewerking te kunnen rekenen bij de voortzetting 
van het zeer nuttige werk voor de Postactieven KLu. 
Enige technische kennis heb ik toch kunnen opdoen 
door als hobby, enkele jaren geleden, een klassieke 
auto, een Morgan, op de weg te houden. Inmiddels

de vlieger, hoewel ik zelf helemaal niet technisch I 
Na mijn studie in de toen personeel-logistieke rich
ting ben ik eerst in de instructie terecht gekomen aan 
de KKSL in Schaarsbergen als klassecommandant. 
Na deze periode ging ik personeelsofficiers-functies 
vervullen, te beginnen bij de LETS.

om voor u lezers, als Postactieven, en de KLu, aan de

CTL Zeist, bij Vliegbasis Soesterberg, L1MOS, Nijme
gen en Korps Luchtmacht Staven, Den Haag, werd 
ik tewerkgesteld bij de 5e Groep Geleide Wapens in 
Stolzenau, toen West-Duitsland, als Chef Personeels- ----------
dienst In Stolzenau heb ik 6 jaar gewoond samen met Ie Contactgroepen Postactieven is verzet. Het resul- 
WMKMHMiwi'mijn twee zööns: Hierna werd n,..... -siisa

ik tewerkgesteld bij DPKLu als Plv. Hoofd Afdeling 
Management. Het project “loopbaanplanning” heb ik 
bij de Afdeling Organisatie van de Luchtmachtstaf 
mogen doen, waarna ik kon bijdragen aan de ontwik
keling van een nieuw functiewaarderingssysteem 
voor militairen en burgers voor Defensie bij het Direc- ben ik voorzitter van de Nederlandse Morganclub.

Nieuwe CCPKLu: even voorstellen!
Mijn naam is toraat Generaal Personeel. Eind 1996 ging ik de func- 
Henry Pieter Out tie van Hoofd Sectie Personeel van CTL vervullen. 
(Harry), 62 jaar

Daarna mocht ik naar AIRSOUTH, Napels, in Italië. 
In die periode ben ik 5 jaar werkzaam en woonachtig 
geweest in Napels en heb gereisd van Madeira tot aan 
de Zwarte Zee, vaak samen met mijn echtgenote. Het 
heeft echt wel wat dat je samen met je vrouw in een 
Amerikaanse Hercules vliegt van Madeira terug naar 
huis in Napels, waar wij op een berg woonden in Poz- 
zuoli, een voorstadje van Napels, met uitzicht op zee. 
Tijdens mijn verblijf in Napels ben ik tussendoor als 
individueel militair naar het hoofdkwartier van KFOR 
in Pristina, Kosovo, geweest in de functie van Com- 
mander Head Quarters Support Group.

geleden in Wage- 
ningen geboren. 
Na mijn HBS- 
opleiding ben ik 
gaan studeren 
aan de Koninklij
ke Militaire Aca- 
demie in Breda. 
Ik voelde mij 

estijds aange- 
door het 

ork” bij

_ ____ _ tot uiting Na terugkeer uit Napels vroeg het toenmalige Hoofd 
t door de samenwerking tussen de techneut en Operatie Centrum Koninklijke Luchtmacht, mij toe

< Werkgroep Individuele Deelnemers
Expeditionaire Missies (IDEM). Zeer vereerd ben ik

- met de uitnodiging die ik heb mogen ontvangen om 
opvolger te worden van mijn KMA jaargenoot, let op 
techneut, Joop Melisie, als Centrale Coördinator Post 
Actieven KLu. Ik heb er veel zin in en ben enthousiast 
nm wnnr n Icrrnrc alc PncHrtiounn nn dn KI u aan dp 

slag te gaan. Ik wil niet nalaten om mijn voorganger 
te complimenteren voor al het goede organisatori
sche en uitvoerende werk wat met de hoofdredacteur 
KLuPActief, Ko Nog, en Sharita Khemai als admini
stratief medewerkster, en niet te vergeten de Regiona-
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Rectificatie
Door een ongelukkig en zeer betreurenswaardig misverstand is bij Bureau Postactieven ten onrechte de melding binnengekomen 
van het overlijden van de heer E. Zwart, Uilenveld 106, Emmen, geb. 23-1-1932. Hij is daardoor in KLuPActief, editie september 
2009, opgenomen in de lijst van overledenen onder "In Memoriam". Onze welgemeende excuses daarvoor.

Enschede, 
Tilburg, 
Moergestel, 
Ede, 
Driebergen, 
Leeuwarden 
Halsteren, 
Rijen, 
Gouda, 
Oosterbeek, 
Den Haag, 
Veendam, 
Malden, 
Zeewolde, 
Dieren, 
Druten, 
Enschede, 
Katwijk, 
Zeist, 
Leerdam, 
Tholen, 
Oosterhout, 
Gr ave, 
Buitenpost,
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In mijn agenda voor 2010 staan al 
81 afspraken. Gewoon vergade
ringen, bijeenkomsten, cursussen, 
huwelijken en ga zo maar door. Nog 
maar niet te spreken over de voor
bereidingen die dat allemaal met 
zich meebrengt, dat zijn nog niet 
vermelde afspraken, maar komen 
er vast en zeker bij. Ik ben dan nog 
geen dag met vakantie geweest of 
gewoon naar een verjaardag van 
vrienden. Ik hoop niet dat het u 
ook zo vergaat, maar als ik mensen 
spreek met FLO of VUT dan hoor 
ik bij voortduring hoe druk ze het 
hebben.
Dat is natuurlijk niet erg, het houdt 
je van de straat en bovenal: je bent 
bezig. Ik moet er niet aan denken 
dat ik zou moeten doorwerken tot 
67 jaar. Dan had ik geen tijd meer 
om allerlei dingen te doen waardoor 
ik ook geen tijd meer heb, maar dan 
wel op vrijwillige basis, en dat is 
toch wel effe wat anders.

Zo naderen we ook weer de Kerst
tijd. Voor sommigen - zeker voor 
aalmoezeniers - een nog drukkere 
periode dan anders. Maar goed, 
wij moeten niet zeuren, hadden we 
maar een ander beroep moeten 
kiezen.

Ko van der Krabben
Stafluchtmachtaalmoezenier

over hoe het allemaal kan gaan en 
afspraken maken over hoe het moet 
gaan. Uit honderden namen er een 
paar mooie , betekenisvolle, uit te 
zoeken.
Zou het zo ook niet moeten zijn met 
de voorbereiding op het Kerstfeest, 
de Advent. Niet "NOG MAAR 4 
weken voor Kerst", maar “HEERLIJK 
NOG VIER WEKEN DE TIJD". Nog 4 
weken de tijd om te gaan genieten 
van de komst van het nieuwe, het 
mooie, het onverwachte. Heerlijk 
mijmeren langs de mooie etalages, 
de prachtige tuincentra, slenteren 
door de schitterend verlichte stra
ten. Er niet naar kijken als: ik moet 
nog zo veel doen voor de Kerst, 
maar: "heerlijk , wat een zalige tijd 
om je voor te breiden op die prach
tige dagen".
Een kind wordt ons geboren, een 
Zoon gegeven. Advent: hoopvol 
wachtend op de komst van de Heer. 
Genieten, doen we dat niet veel te 
weinig? Ik wens het u van harte toe, 
geniet ervan.
Ik wens u een goede voorbereiding 
op Kerst in alle rust, want alleen zo 
kun je klaar zijn als de grote dag 
aanbreekt.

Ouders die hun eerste kindje ver
wachten weten dat zo'n 3 maanden 
van te voren alles klaar moet staan 
om de nieuwe wereldburger goed 
te kunnen ontvangen. De kinderka
mer moet klaar; verven, behangen, 
verlichting, meubeltjes. De eerste 
voorraad kleertjes in de kast, luiers, 
flesjes, het moet er allemaal zijn. Je 
weet nu al dat je na de geboorte 
zoveel van die goedbedoelde spul
len krijgt dat het allemaal veel te 
veel is, maar je doet het toch maar. 
De kraamhulp komt zelfs controle
ren.
En dan, 3 maanden voor de geluk
kige dag, ga je vast in de bank 
zitten, koffer gepakt naast je, en 
wachten. Ik moet u eerlijk melden 
dat ik weinig ouders ken die dat 
streven ook maar bij benadering 
halen. Meestal moet alles nog in 
de laatste weken of als je pech, of 
geluk, het is maar hoe je het bekijkt, 
zelfs nog na de geboorte.

En toch zijn die drie 
maanden niet voor niks 
zo gekozen. Natuurlijk 
het kind kan 3 maanden 
eerder geboren wor
den, maar dat is eerder 
uitzondering dan regel. 
Maar zou het ook met zo 
kunnen zijn dat je dan 
een beetje rust krijgt 
om je op die geboorte 
voor te bereiden. Een 
tijd om tot innerlijke rust 
te komen om je klaar te 

maken voor de tijd die komt. Een 
tijd om samen vóór te genieten 
van de tijd die komt. Het nieuwe 
leven dat voortkomt uit de liefde 
van twee mensen., maar ook de 
drukte en het onverwachte dat die 
tijd met zich meebrengt. Nadenken



(door Ko Norg)

Achtung!
Fliegende Besatziingen!

CRASH Luchtoorlog - en 
Verzetsmuseum '40 -'45
Sinds het einde van de 2e Wereldoorlog zijn er in 
ons land vele musea opgericht gerelateerd aan de 
gebeurtenissen in de 2e Wereldoorlog in de breedste 
zin des woords. Enkele van deze musea zijn inmid
dels ook bezocht tijdens de jaarlijkse uitstapjes van 
de CGPA’s, getuige de activiteitenkalender in KLu- 
PActief. Onlangs werd ik geattendeerd op een muse
um die me niet bekend voorkwam, namelijk de Crash 
Luchtoorlog - en Verzetsmuseum ’40 - ‘45. Dit muse
um blijkt ondergebracht in “Het Fort bij Aalsmeer” 
in het plaatsje Aalsmeerderbrug. Het museum is, 
zo hoorde ik, op zoek naar vrijwilligers, en wilde dit 
graag kenbaar maken door middel van een oproep in 
KLuPActief. Nieuwsgierig geworden naar dit museum 
besloot ik een afspraak te maken voor een bezoekje, 
hetgeen geschiedde.
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nadrukkelijk aanwezig. De research van de luchtoorlog 
is nog altijd niet afgesloten en gebleken is dat er veel 
belangstelling bestaat bij de bevolking om meer te weten 
te komen over deze periode. CRASH heeft recentelijk 

nog onderzoek gedaan naar een 
neergestorte ME 109 jager en een 
Fokker G-1 gevechtsvliegtuig. 
De stichting heeft zich tot doel 
gesteld een grote tentoonstelling 
over de luchtoorlog binnen de 
gemeente Haarlemmermeer op een 
educatieve en informatieve wijze 
te presenteren. De collectie bevat 
veel authentieke fotomateriaal 
met veel gedetailleerde informatie 
over de foto zelf en over de 
omstandigheden waaronder deze 
foto is gemaakt.

Het museum hangt samen met de stichting CRASH 
1940-1945. Deze stichting is sinds 1987 actief met haar 
onderzoek in de regio Randstad waar zij hoofdzakelijk 
haar werkgebied heeft. In dit gebied zijn in de 
oorlogsjaren circa 750 vliegtuigen 
neergekomen. Voor de stichting 
en haar werkzaamheden staat 
het verhaal achter de opgegraven 
wrakken centraal. Hierdoor krijgen 
de gebeurtenissen en voorwerpen 
in het museum meer betekenis en 
wordt alles in meerdere opzichten 
belicht, met als doel het bewaren 
van het cultureel historisch erfgoed. 
In de collectie bevindt zich een 
uniek stuk vaderlandse militaire 
luchtvaartgeschiedenis. Als enige in 
de wereld heeft het onderzoek van 
CRASH in 1993 de vondst van een 
Nederlands gevechtsvliegtuig, de 
Fokker D-21 nr. 229 opgeleverd. Het 
wrak is gedeeltelijk gereconstrueerd 
en is binnen de tentoonstelling
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Ook wordt momenteel gewerkt aan een radiokamer 
en een verkeerstoren van een militair vliegveld 
uit die periode, met de bedoeling om een goede 
simulatie te geven van het radioprocedures en de 
verkeersleidingprocedures uit de oorlogsjaren. Tevens 
is er een filmzaal waar authentiek filmmateriaal wordt 
vertoond. Ook is er veel materiaal over het verzet en

met name over vrouwen in het verzet.
Het museum kan grotere groepen (op afspraak) 
ontvangen waarbij tevens catering beschikbaar is. 
Misschien een tip voor de CGPA’s om dit museum eens 
met een bezoekje te vereren.

Vrijwillers gevraagd
Het museum draait op een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Echter, deze groep behoeft uitbreiding 
van een aantal personen, dat zich een aantal uren 
per week/maand wil inzetten voor dit museum. Er is 
ruimte voor diverse functies, variërend van mensen 
die rondleidingen willen verzorgen voor volwassenen

en groepen schoolkinderen, maar ook voor klussers 
in de breedste zin des woords is er voldoende 
emplooi. Zo kan het museum ook mensen gebruiken 
die vaardig zijn in houtbewerking en handig met 
elektra. Hierbij moet worden opgemerkt dat, zo heb ik 
me laten vertellen, een vaardigheid op een specifiek 
terrein natuurlijk mooi is meegenomen, maar geen 
vereiste is. Belangstelling en interesse in de materie 
zijn eveneens belangrijk.
Trouwens goed om te weten, voor de vrijwilligers 

worden regelmatig avonden georganiseerd: op 
het programma staan b.v. V-wapens, de Karei 
Doorman en de Oorlog op de Veluwe. Beschikt u 
met betrekking tot deze of andere onderwerpen over 
specifieke kennis dan bent u ook van harte welkom 
om hierover een presentatie te houden.

Openingstijden en toegangsprijzen
• Elke zaterdag van 11.00 uur - 16.00 uur 

(groepen ook op afspraak op andere dagen)
• 0-6 jaar gratis
• 6-12 jaar €1,50 vanaf 13 jaar: €2,50
• Houders Veteranenpas gratis

Adres en contact:
Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug
Secretariaat: 0297 530 667
e-mail: crash40-45@hetnet.nl
Website: www.crash40-45.nl

mailto:crash40-45@hetnet.nl
http://www.crash40-45.nl
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Nou, ik heb nog nooit 6 dagen zo snel 
voorbij zien flitsen! Het begon al met een 
landing bij onze startplaats Ouarzazate in

Het Nederlands team met cameraman 
in Berberkamp

vroeger de pasha van Marrakech het 
bewind voerde. Liefst 6 teams missen die 
afslag en verdwijnen in noordelijke richting 
het hooggebergte in! Intussen grommen 
wij langs een steile wand, met een diep 
ravijn rechts van ons zigzaggend naar 
het oosten, uren van opperste oplettend
heid, dit is geen weg maar een verzame-

(door Steve Netto)

delijk wat vervallen daken van de kasbah 
Telouet zien opdoemen, voedsel en rust, 
hé, hé. Natuurlijk wordt de traditionele 
stoofpot Tajine door de vriendelijke berg
bewoners geserveerd in een langwerpige 
open tent, nadat ook de achterblijvers zijn 
opgespoord. De stemming van alle teams 
zit er na deze 1e enerverende en prach
tige route al goed in! Om met verhaal met 
al te lang te maken volgen nu een paar 
hoogtepunten van dit weekje avontuur: 
Steenslag. Als we vanuit het Atlas 
gebergte afdalen is de Discovery film
ploeg vooruit gereden voor opnamen. Zez

Hummer rally door het Atlas 
gebergte en de Sahara.
In de vorige KLuPActief hebt u 
kunnen lezen over een avontuur
lijke trip die een oud luchtmachter, 
de Cdre.vlgr. Steve Netto in okto
ber ging maken. Hij was namelijk 
samen met nog twee andere land
genoten uit een grote groep aan
meldingen geselecteerd voor deel
name aan de “Conti 4x4 Trophy”. 
Hij bleek graag bereid om voor 
KLuPActief een korte impressie van "Continental Tiras" dat met een mini Parijs- zweetdruppels op het voorhoofd. Wat een 
die tocht te geven. Dakar de naamsbekendheid wil vergroten, opluchting als we in droge woestenij ein-

Glanzend als nieuw staan de Hummers 
HN-3 in de opkomende zon in linie voor 
het Riad Salem hotel geparkeerd en de 
eerste 80 km kunnen we na een star- 
tinterval van 2 minuten even wennen op 
een redelijk gebaande weg in de richting 
van het Atlasgebergte. Voor iedere start 
bepaald het lot de startvolgorde, wij -ver
slaggever Rob en ik- trokken al Hummer 
nr.13 en nu starten we ook nog als laat
ste, dat belooft wat! Maar dat verandert 
al snel als we via een bijna onzichtbare 
afslag het terrein in moeten op zoek naar 
onze 1e pleisterplaats bij Telouet, waar

Z.O Marokko om een uur ’s nachts en 
’s morgens in het donker weer op om aan 
de 1e etappe te beginnen! Het interna
tionale deelnemersveld bestond uit 14 
teams van 2 personen per Hummer. In 
de praktijk kon je het best ieder uur de 
functie rijder/navigator wisselen vanwege 
de benodigde concentratie. De "Conti 
4x4 Trophy”, is een promotie rally van één ling keien waar je liever niet afglijdt! Zelfs 
van de grootste autobanden producenten Rob, die 2 Dakars heeft gereden heeft de
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hebben een prachtig linke passage voor 
opnamen gespot, als er een geweldige 
berglawme van grote rotsblokken onder 
een enorme stofwolk de berg afkomt en de 
weg compleet blokkeert. Discovery maakt 
spectaculaire shots. Later blijkt dat deze 
weg een paar zigzags hoger een beetje 
wordt verbreed met een bulldozer....Nou ja 
dan komt er wel eens wat naar beneden... 
Handig overigens dat diezelfde bulldozer 
nu voor ons de weg vrijmaakt. Geluk dat 
er net geen Hummers onder zaten. ..Uren 
later rijden we door het woestijnstadje 
Ait-Benhaddou, waar veel filmopnamen 
worden gemaakt en internationale filmstu
dio's zijn gevestigd, bizar om tussen al die 
gigantische coulissen door te rijden, o.a. 
Mekka op ware grootte, dat spaart weer 
een pelgrimstocht!
Waden. Weer een dag later moeten we 
door het rivierdal (wadi) van de Draa, 
schitterend tussen de palmbomen via 
een vaag spoor links en rechts door de 
zigzaggende rivier, weinig bruggen, soms 
honderden meters moeras met taaie 
beplanting. Ongelofelijk hoe de auto met 
zijn bijna 4 liter motor al grommend tot 
de assen door deze dikke blubber in low 
gear trekt. Het is een kwestie van voort
durend "inertia" houden, diegenen die 
dit niet deden moesten er worden uitge
sleept. Na dikke lagen woestijnstof zijn 
nu de Hummers bedekt met gelige rivier- 
modder, ziet er wel operationeel uit.
Tijdwinst? Het traject richting Zagora in 
het zuiden gaat over een vaag eindeloos 
keienspoor in steeds wisselende prach
tige kleuren in een versteende dessert 
naar de echte Sahara. Wij, teamlid Henk 
en ik, zijn als vierde gestart en al spoedig 
is er geen Hummer meer in zicht, maar

ingelopen en dat is te gortig.
Sahara, een ervaring apart. Naar
mate we de grens met Algerije op enkele

traject, totaal nog meer dan 350 km door 
Sahara, Lac Irici, een soort Salt Lake waar 
we met 100+ line abreast overheen razen 
om vervolgens kruipend in low gear door 
de rivierbeddingen te gaan. Onderbroken 
door een gigantische lunch op het markt
plein van Foum Zguid met alle teams, de 
voltallige crew en de technici die trouw de

N.B.: Voor videoverslagen zie:
www.youtube.com/watch?v=_MZ8W36nV-A;
www.fhckr.com/people/discoverconti/;
www.youtube.com/watch7v-UZZHvYWHFg
www.youtube.com/watch?v=CONeOZryKRE&
feature=related

-

Mulle zandduinen, woestenij, “Erg” in het 
Berbers en dat is het ook. In Mahmid ein
digt alles wat nog vaag op een weg leek, 
daarachter een golvende zandvlakte met 
sporen in elke richting die naar nomaden 
kampen leiden, vanaf nu kamelen en 4x4 
only! Al vier dagen in touw, lange schadu
wen en ook nu weer voor zonsondergang 
binnen in een Berberkamp ergens nog 
zo’n 60 km verderop. Niet vinden betekend 
overnachting in Hummer. Navigatie galorel 
In het begin nog Hummers in zicht, paral
lel, voor, achter. Verbleekte karkassen. 
Dichterbij ons doel wordt het stiller. “Wat is 
er met de waypoints?". Hummers kruisen 
kris kras met gigantische stofwolken door 
de Erg. We vallen terug op een oeroud 
principe, time & heading en dan komt het 
1e kamp in zicht, daar wordt ons eigen 
kamp aangewezen zo’n 5 km in de verte, 
de GPS wijst 180 graden de andere kant 
op, maar dat geloven we niet. Die avond 
is er een groot Berber feest met Tajin hap, 
rum & coke en een vet Bedouiententje, wat 
een luxe! Morgenvroeg wacht de duizend
ste Hummer kilometer
Via Foum Zguid door de anti
Atlas. Het zwaarste is voor de laatste 2 
etappes bewaard, het langste off-road

'• 'l A.

de GPS waypoints 
kloppen, dus wij bol
len maar door....Blue 
sky en 35 graden. Als 
de zon langzaam lager 
komt te staan krijgen 

we team 9 voor ons in zicht met Sandor v 
Es, redacteur Autoweek en coureur aan 
het stuur.... Die moet bij te houden zijn! In gebroken bladveren, uitlaten en gescheur- 
hoog tempo gaan we beiden over het ter- de leidingen ’s nachts vervingen. Al met 
rem! Bij de debriefing ’s avonds krijgen we al een geweldig team, veel doorzettmgs- 
vermanende woorden dat we 30 minuten vermogen en een ervaring rijker Maar 
op de minimum geraamde etappe tijd zijn daarna volgt een mix van alle voorgaande 

trajecten maar nog een graadje erger, hoe 
hebben ze het gevonden en welke eige
naar waagt z'n 14 mooie Hummers aan 

tientallen km’s naderen, rijden we wal meer zo’n onmogelijk route? De laatste equipes 
groepsgewijs vanwege de smokkelbendes, komen 2 uur na zonsondergang nog bin

nen, gelukkig geen ongelukken onderweg 
en dat geldt voor die hele week. Een 
prestatie tocht van jewelste. Genoeg stof 
om bij het feestelijke Trophy diner door 
te nemen wat doorgaat tot in de kleine 
uurtjes. Ik voel me erg bevoorrecht deze 
belevenis mee te hebben kunnen maken. 
Het was een pracht avontuur met fijne 
mensen!

http://www.youtube.com/watch?v=_MZ8W36nV-A
http://www.fhckr.com/people/discoverconti/
http://www.youtube.com/watch7v-UZZHvYWHFg
http://www.youtube.com/watch?v=CONeOZryKRE&


(door Hans Boerboom)

I

Mijn herinneringen aan het 
Militaire Hospitaal
Voor een vrij onschuldige operatie moest ik in 1969 worden 
opgenomen in het Militaire Hospitaal Dr. A. Mathijsen in 
Utrecht. Ik moest me daar om 09.00 uur ’s ochtends (natuurlijk 
in DT) melden. Nu zou zoiets geen enkel probleem zijn, files 
daargelaten, maar toen was dat een behoorlijke reis vanaf de 
vliegbasis Leeuwarden dus maar om 05.00 uur eruit en op 
weg en na een voorspoedige reis keurig op tijd bij het Hospi
taal. In mijn ogen enkele oud ogende gebouwen met een hek 
eromheen en een heuse poort met schildwacht welke de hou
ding aannam en mij (voor het eerst in m’n leven) de militaire 
groet bracht. Kikke! Ik vertelde hem waarvoor ik kwam en hij 
verwees mij naar een gebouw met een halfronde stenen trap 
en een bordes bovenaan alwaar de administratie gevestigd 
was en waar ik mij moest melden.

Halverwege hoorde ik een aanzwellend gekrijs wat mij deed 
vermoeden dat de operaties hier in de openlucht en ook nog 
eens zonder narcose werden uitgevoerd. Maar niets van dit 
al. bij het gebouw aangekomen ontwaarde ik bovenop het 
bordes een sergeant-majoor MILVA welke een drietal land
macht soldaten letterlijk en figuurlijk stond stijf te schelden. 
Hierbij vergeleken was mijn Sm "Toon" (inderdaad die) moe

der Theresa! Angstvallig omzeilde ik het viertal en sloop naar 
binnen waar ik bij de balie tegen alweer een groen gekleed 
vrouwspersoon zei wie ik was en vooral waarvoor ik kwam.

"Sinds wanneer melden wij ons met meer fatsoenlijk bij een 
militaire meerdere " was het antwoord. Ik had geen idee sinds 
wanneer, maar dorst dat niet te zeggen gezien hetgeen ik 
buiten op het bordes had mogen aanschouwen, misschien 
hadden die drie soldaten ook geen idee gehad sinds wan
neer! De Sgt1 MILVA bekeek de kleur van mijn uniform en 
kwam waarschijnlijk tot de gedachte dat aan dit soort toch 
niks meer te verbeteren viel en duwde haar neus in een stapel 
papieren waaruit ze tot m’n verbazing mijn medisch dossier 
tevoorschijn toverde. Ik werd verwacht en moest voordat ik 
naar het gebouw kon waar ik een bed zou krijgen eerst nog 
even langs het lab om bloed te laten afnemen ter vaststelling 
van mijn bloedgroep! Ik haalde mijn herkenningsplaatje onder 
m’n stropdas (kettinkje voor plaatje achter) tevoorschijn en zei 
dat hier mijn bloedgroep op vermeldt stond maar daar had ze 
niks mee te maken want dat klopte ook niet altijd!
Ik kreeg een angstig visioen van een mislukte operatie, een 
begrafenis als onbekende soldaat met twee meter boven me
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een eeuwigdurende vlam en hordes langslopende mensen op 
mijn netvlies.
Niks laten merken en op naar het gebouw met het lab.
En ja hoor. Dit was echt een vrouwenbolwerk! Ik overhan
digde de papieren welke ik had meegekregen en ze zei dat ik 
"even" in de wachtruimte mocht plaatsnemen. Na ‘even’ een 
uurtje gewacht te hebben werd ik naar binnen geroepen en 
mocht de mouw opstropen en een mevrouw in een lange witte 
jas stortte zich op mijn arm. En of mijn aderwanden nou zo 
dik waren of de naalden zo bot (en dat laatste was het geval) 
het bloed liep langs m’n arm en niet in het reageerbuisje, mis
schien dan de andere arm?
Neemt u van mij aan dat als de tegenwoordige naalden net 
zo bot waren als 40 jaar geleden dat we 75% minder heroïne- 
junks zouden hebben maar dit terzijde.

Na 20 minuten liep ik met beide ellebogen in het verband 
naar het gebouw waar de komende twee weken mijn bed zou 
staan. Ik neem aan dat ik verwacht werd want bij binnenkomst 
werd ik ontvangen door een aardige Aoo MILVA in overhemd 
met opgerolde mouwen en een onberispelijk wit schort. En 
natuurlijk was er een probleempje. De onderofficiers kamers 
(voor 4 personen) waren allemaal vol en of ik er bezwaar 
tegen had om voorlopig even op de manschappenzaal te lig
gen. Zodra er een plaats vrijkwam! Geen punt voor mij. 
Ze ging me voor door de hoge gang naar een vleugel van 
het gebouw waarbij het me opviel dat ik vrij vaak jongelui 
tegen kwam in vormloze blauwe pakken, een soort wit over
hemd met een rood lint als stropdas en op hard leren pan
toffels. Dit bleek het tenue voor de lopend patiënten te zijn 
en van officieren en onderofficieren werd verwacht dat zij in 
DT liepen. Vlak voor twee grote deuren wees de adjudant 
mij een betegelde ruimte met spiegels en wastafels en aan 
de andere zijde 6 afgesloten toiletten. We gingen de deur 
door en bevonden ons op de ziekenzaal. Een lange, hoge 
zaal met links en rechts 12 bedden met een kastje en in het 
midden een aantal lange houten tafels met houten banken. 
En iedereen in een heel lichtblauwe pyjama welke ook klaar 
lagen op twee naast elkaar staande lege bedden waaruit ik 
dus mocht kiezen. Tegen de achterzijde een grote schuifwand 
waarachter ik in de kast mijn uniform en weekendtas kwijt kon. 
Daarnaast tegen de muur een aantal kamerschermen waar
van er in de dagen dat ik daar mocht verblijven geen één van 
zijn plaats is geweest! Het verplegend personeel bestond uit 
Kpl’s MILVA, keurig in overhemd (met strepen) en witte schor
ten, platte zwarte schoenen en een standaard blik zo van "mij 
hoef je niks te flikken".
Na mijn pyjama aangetrokken te hebben en een bed in 
beslag genomen te hebben had ik alle tijd om het geheel 
wat te observeren waarbij een knaap aan de overkant 
er duidelijk uitsprong vanwege het feit dat zijn beide 
armen, in het gips en door middel van diverse touwen met 
gewichten en katrollen, schuin omhoog wezen. Het geheel 
leek wel een V.O.C. schip.
Naderhand hoorde ik dat hij met zijn brommer over de kop

Met een rood hoofd probeerde hij de Kpl-zuster iets toe 
te fluisteren doch deze deed net of haar neus bloedde en 
trok in één ruk de dekens van het slachtoffer waarop zij 
werd onthaald op een ‘staande’ovatie. Met een geroutineerd 
gebaar pakte zij een zeiknat en ijskoud washandje waarmee 
zij in een oogwenk de ‘ovatie’om zeep hielp, dit echter zeer 
tot schrik van onze vriend gezien de op- en neergaande 
bewegingen van de gewichten en het gepiep van katrollen. 
Ook zijn buurman liet zich niet onbetuigd over deze nogal 
vernederende vertoning maar de zuster deed net alsof zij 
doof was en ging gewoon door met de wasbeurt. Hierbij 
boog zij zich iets voorover waardoor de achterkant van haar 
kokerrokje een stukje omhoog kwam. Je kon er op wachten! 
De buurman zag zijn kans schoon, pakte z’n glas water van 
het tafeltje en knalde de inhoud, met de woorden: "zo, nou 
weet je ook eens hoe dat voelt", omhoog onder het rokje. 
Een enorme gil en een witte flits welke de zaal uitvloog tot 
gevolg! Echter niet voor lang want in no-time was ze terug 
met een veel onaardiger Aoo-MILVA dan ik gisteren had ont
moet welke de snoodaard meteen rapport aanzegde.

was gevlogen waarbij hij had geprobeerd zich met z'n 
handen op te vangen. Niet gelukt dus!
Om een uur of vijf werd een kar naar binnen gereden met 
alles voor de broodmaaltijd. Wie kon. at aan de tafels en 
voor degene die geholpen moesten worden, daar werden 
vrijwilligers voor aangewezen. Was zowaar nog gezellig.

's Avonds om tien uur een laatste ronde van de schorten- 
bngade, een" tot morgen”, en het licht werd naast de deur 
uitgedaan. Prompt verschenen overal vlammetjes, en vulde 
de ruimte zich met de geur van Zware van de Weduwe. Daar 
konden geen open ramen tegenop maar het was waarschijnlijk 
bekend dat er toch niemand meer kwam kijken.
De volgende ochtend om 6 uur werden we gewekt door het 
gerammel van metalen wasbakken. De lopende gemeenschap 
naar de wasruimte, anderen kregen een wasbak en m’n over
buurman in het V.O.C. schip werd gewassen, nou ja..... !
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Voor m’n zwarte vriend hadden ze ook nog wat leuks in petto. 
Zijn darmen moesten voor een onderzoek volledig schoon zijn. 
Hiervoor kreeg hij boven zijn hoofd een soort omgekeerde V/2 
liter fles met een witachtige substantie, aan de onderzijde een 
kraan en vervolgens een lange roze/bruine rubberslang waar
van ik eigenlijk niet wilde weten waar deze eindigde maar ik 
had zo m’n vermoeden.
Op mijn vraag aan een witschort wat het voor vloeistof was 
kreeg ik het volgende antwoord: "je neemt een kom met 2 liter 
lauw water, een metalen gazen zeepklopper (toen nog veel-

Even ter vergelijking, vroeger voor een meniscusoperatie 3 
weken MH gevolgd door 6 weken revalidatiecentrum in Doorn. 
Tegenwoordig voor dezelfde operatie ’s ochtend om 7 uur mel
den en om 12 uur weer naar huis!

En laat niemand beweren dat ze bij de KL niet vlot kunnen zijn 
want om een uur of tien kwam een kapitein de dader medede
len dat hij werd gestraft met 10 dagen streng arrest, aanvan
gende na terugmelding op zijn onderdeel! Onze vriend hoorde 
het vonnis met een gelukzalige glimlach op z’n gezicht aan 
waaruit we concludeerden dat hij deze straf wel eens vaker 
had ondergaan. Wat mij betrof, Chapeau!

Het gorgelende geluid van een leeg lopend bad gaf aan 
dat het einde van onze bezettingsactie was aangebroken. 
Ik deed mijn deur open en een trots gevoel welde in mij 
op. Ik had de eerste broek in camouflagekleuren gecre- 
eerdü Zwart, lichtgroen, donkergroen, lichtbruin en don
kerbruin met hier en daar een vleugje beige. Dat de ‘verf’ 
nog niet echt droog was bleek uit het restant wat rondom 
z’n blote voeten op de vloer lag. En dat het manlijke model 
duidelijk niet blij was met zijn modellenwerk was van z’n 
gezicht af te lezen!
Na hem vriendelijk: "Hi”, te hebben gezegd gingen we terug 
naar de zaal waarbij we nog wel zo aardig waren om even 
op het belletje te drukken om een witschort te waarschu
wen dat er iemand een probleempje had in de wasruimte. 
Na een half uurtje kwam een brandschone yank de zaal op 
waarbij zijn gezichtsuitdrukking met veel goeds voorspelde 
maar ik werd gered door de bel nou ja door de (on)aardige 
Aoo MILVA die mij meedeelde dat er een bed vrij was op 
een Onderofficierskamer en of ik maar wilde verkassen.
En eigenlijk wilde ik dat helemaal niet maar één stip weegt 
meer op dan drie zilveren streepjes dus...!

Ik kwam op een kamer met drie oudere KL-onderofficieren die 
totaal niet blij waren met zo’n jong luchtmachtbroekie en dat 
ook duidelijk lieten merken. Gelukkig vond mijn chirurg ook 
dat de regel van 3 niet op mij van toepassing hoefde te zijn en 
mocht ik na drie dagen alweer terug naar Leeuwarden. Wel 
moest ik echter na 3 weken even terug komen voor controle. 
’Even' hield dus in 15 minuten bus, 2 uur trein, 20 minuten bus, 
1% uur wachten, 1 min. binnen bij de chirurg en in omgekeer
de richting terug!
Weet U nog dat ze vroeger zeiden: "We zullen bezuinigen ook 
al kost het miljoenen". En zijn we nu geen 40 jaar verder? En 
waar moet men naartoe voor onderzoek en behandeling?

vuldig aanwezig) en een stuk Sunlightzeep en klaar is Kees of 
Yank. Doeltreffend en nog goedkoop ook!
Vol ontzag nam ik waar hoe het niveau in de fles langzaam 
naar beneden zakte, dit zeer tot ongenoegen van de ontvan
ger die zo te horen nog veel meer dan "fu ’s" op z’n reper
toire had. Geachte lezer voor wat nu volgt schaam ik mij na 40 
jaar nog steeds diep maar je doet wat in je jeugdige onschuld! 
Toen de fles voor ± % leeg was leek het me wel aardig om 
onze Amerikaan kennis te laten maken met echte 'fu ’ Hol
landse humor. Ik legde mijn plan uit aan m’n zaalgenoten 
en had al rap 5 kompanen in het kwaad welke met mij de 6 
toiletten zouden bezetten tot nader order (en ik was uiteinde
lijk Sergeant dus...). Zo gezegd zo gedaan en dus zaten we 
doodstil te wachten op het onvermijdelijke. En dat duurde met 
lang meer te horen aan het geluid van rennende blote voeten 
richting de toiletruimte.
Gerammel aan de eerste deur. En wat het probleem was gaf 
ie duidelijk aan "shit"!!. De tweede deur, nog meer "shit" en zo 
de rest van de deuren en nog veel meer "shit" en nog meer 
woorden die we niet kenden.

Vroeg in de middag werd ik geopereerd en bij terugkomst op 
de zaal bleek ik een buurman gekregen te hebben. En niet zo 
maar één, maar een werkelijk pikzwarte vent die geen woord 
zei en alleen maar mooi lag te wezen in z’n lichtblauwe pyja
ma. Met m’n beste Engels kwam ik er achter dat hij soldaat 
was bij de: "fu.... US Air Force, geplaatst in fu Holland op de 
fu airbase Soeisterburk en dat hij fu pain in z’n buik had 
en daarom in dit fu.... hospital lag”. En voor de rest... einde 
conversatie.
De rest van de dag en nacht verliepen standaard en de vol
gende ochtend voelde ik mij dermate opgeknapt dat ik tijdens 
de artsenronde vroeg of ik niet terug naar Leeuwarden mocht. 
Mooi niet! De regel van 3 was ook op mij van toepassing. Mijn 
zaalgenoten hadden me deze regel reeds uitgelegd, na een 
operatie lag je standaard per hechting 3 dagen in het MH. 
Voor mij dus nog 12 dagen balen!.
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Vandaag de dag gebeurt het nog steeds dat (oud) 
medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht om sociaal- 
medische of andere redenen in financiële problemen

Het Nederlandse grondgebied speelde tijdens de Tweede Wereldoor
log een belangrijke rol in de luchtoorlog. Vanaf het begin van de Duitse 
bezetting richtte de Luftwaffe hier vele vliegvelden in om haar offensieve 
en defensieve taken te kunnen uitvoeren. In het laatste oorlogsjaar 
benutten de geallieerde luchtstrijdkrachten nieuw aangelegde en op de 
Duitsers veroverde vliegvelden in Nederland om Nazi-Duitsland te ver
slaan. Dit boek is de eerste integrale studie over Nederlandse oorlogs- 
vliegvelden. Meer dan veertig vliegvelden komen aan bod met ruime 
aandacht voor de bouw, infrastructuur, logistiek, inzet van operationele 
eenheden en ondersteunende diensten op en rond de vliegvelden. Ook 
de luchtaanvallen op de vliegvelden komen aan de orde.
ISBN 9789085068235 | gebonden | 512 blz. | rijk geïllustreerd | € 39,50

Kortingsactie
Het boek Vliegvelden in oorlogstijd (ISBN 9789085068235) is tijdelijk 
met korting te bestellen via www.uitgeverijboom.nl of door deze pagi
na in te leveren bij uw boekhandel. U betaalt slechts € 35,- 
(i.p.v. € 39,50). Actienummer 90171802.
Deze actie geldig van 30-11-2009 tot 01-02-2010.

Alhoewel de Stichting nog steeds aan de vraag om financië
le middelen kan voldoen zijn schenkingen aan de Stichting 
nog steeds van harte welkom. Indien u de Stichting een 
warm hart toedraagt kunt u een eventuele gift storten op 
gironummer 515510 ten name van Stichting "Het Van Weer
den Poelman Fonds” te Leeuwarden. Informatie over het Fonds 
is te vinden op internet: www.luhtmacht.nl -►Personeel -►Van 
Weerden Poelman Fonds of via www.militairefondsen.nl. 
Indien u telefonisch in contact wilt treden met de Stichting kan 
dat via 06-53882934 of 040-2454555 (2e Penningmeester).

raken. Zaak is dan om over de bekende schroom heen 
te stappen en hulp te vragen, immers het probleem lost 
zich nooit vanzelf op! leder onderdeel heeft een Onder- 
deelsvertegenwoordiger waar hulp kan worden gevraagd. 
De hulpvraag kan ook via de Geestelijke Verzorging of 
de Bedrijfsmaatschappelijk Werker worden ingeroepen. 
De Raad van Beheer van het Fonds, bestaande uit actief 
dienende militairen en postactieven en vergadert iedere 
maand op één van de onderdelen van het CLSK. leder 
lid heeft een geheimhoudingsplicht, alle zaken worden 
vertrouwelijk behandeld. Tweemaal per jaar vergadert de 
Raad van Beheer ook met haar Commissie van Toezicht.

Stichting ”Het Van Weerden 
Poelman Fonds”
Bij een groot aantal bedrijven in Nederland 
heeft men de beschikking over een eigen 
Sociaal Fonds ten behoeve van haar eigen 

werknemers. Zo heeft de Koninklijke Luchtmacht ook een 
Sociaal Fonds, namelijk "Het Van Weerden Poelman Fonds". 
Dit Fonds is zowel voor militairen in actieve dienst als voor 
personeel dat de militaire dienst heeft verlaten en voor hun 
gezinnen en nabestaanden. Bij de oprichting in 1947 werd 
besloten om het Fonds te vernoemen naar Hendrik van 
Weerden Poelman, een luchtvaartpionier met een impone
rende staat van dienst en een grote sociale betrokkenheid. 
Hij was één van de eerste vliegers van de Koninklijke Lucht
macht. Begin jaren '20 was hij lid van het demonstratieteam 
"De vijf vingers aan één hand" en in juli 1924 nam hij deel 
aan de "eerste vliegtocht van Amsterdam naar Batavia". In 
1925 werd hij instructeur bij de LVA. In 1930 kreeg hij het 
commando over de Jachtvliegafdeling. Hendrik van Weer
den Poelman overleed op 19 oktober 1945. Het graf is in 
1994 geadopteerd door de Stichting.

Vliegvelden in oorlogstijd
Nederlandse vliegvelden tijdens bezetting en bevrijding, 1940-1945 
Auteurs: Peter Grimm, Erwin van Loo en Rolf de Winter (redactie) VLIEGVELDEN IN 

OORLOGSTIJD 
Nederlandse vliegv-

http://www.uitgeverijboom.nl
http://www.luchtmacht.nl
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Geschiedenis vliegbasis 
Gilze Rijen
Op het NIMH werken wij aan een boek 
over de geschiedenis van de Vliegbasis 
Gilze Rijen, helaas ontbreken over enkele 
onderwerpen foto's. Na de watersnood 
in februari 1953 zijn op Gilze Rijen veel 
buitenlandse vliegtuigen en helikopters 
geweest voor hulpvluchten in het rampge
bied en het invliegen van hulpgoederen. 
Tevens zijn in 1967 en mogelijk 1968 door 
vrachtvliegtuigen van de Israëlische lucht- 
macht/EI-AI enkele vluchten uitgevoerd 
naar Gilze Rijen om wapens en munitie 
op te halen. Destijds was dat geheim en 
er mocht niet over worden gepraat of 
gepubliceerd. Helaas zijn over deze beide 
onderwerper bij het NIMH geen foto's 
beschikbaar, daarom wil ik graag een uw 
medewerking vragen via deze KLuPActief. 
Ik zou het bijzonder op prijs stellen als de 
eventuele bezitters van dergelijke foto's 
contact met mij willen opnemen, teneinde 
door uw medewerking een stuk KLU histo
rie nog accurater te kunnen weergegeven. 
Bert van den Broeke, Pr. Kennedylaan 212, 
2343GW Oegstgeest, tel: 071 517 3626, 
E-mail: bertirene@casema.nl

Heropening museum Garderegiment Grena
diers en Jagers
Na een tijdelijke sluiting wegens verbouwing en renovatie is het museum op 
24 april jl. heropend door ZKH Prins Willem Alexander. Met trots mogen wij 
stellen dat het een heel mooi museum is geworden, Graag nodigen wij U en 
Uw achterban uit voor een bezoek. De gegevens zijn als volgt: 
Bezoekadres: Oranjekazerne, Clement van Maasdijklaan 5, 
Arnhem (Schaarsbergen)
Telefoon: 026-353 3369, buiten de hieronder vermelde openingstijden is de 
voicemail ingeschakeld.
E-mail: museumggj@mindef.nl
Website: www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl
Om alvast in uw agenda voor 2010 te noteren: Het museum is geopend van: 
1 april t/m 31 oktober op woensdag en donderdag van 10.00 - 16.00 u. 
(m.u.v. de feestdagen); buiten deze periode op aanvraag.

Anekdote
Mijn man Dirk was verkeersleider op de vliegbasis Soesterberg en had 
dienst toen er een luchtshow plaats vond waar ook buitenlandse vliegeen- 
heden aan deelnamen. (Ik meen dat de Luchtmacht toen een zóóveelja
rige herdenking had). Dirk geeft op een gegeven moment een Spaanse 
straaljager toestemming om te starten en eindigt met de bevestigingszin: 
“is this Roger?" Na een ogenblik van intense stilte klonk het antwoord heel 
benauwd: "No, No, sirrrr, thies ies Gosee!". Kunt u zich voorstellen dat de 
hele verkeersleiding "plat" lag van het lachen. Overigens is het allemaal 
toch goed gekomen!

Alle paarden van Apollo
Fxn gcschJrdenk tan de Nederlandse G lost er Mrtron

Deel I Algemeen
Ucd 2 Meleor MKIV » ■■ Meleor MK Vil *

Deel 3 Meleor MK VIII *- ... -

Deel 4 Hel dagboek tan Jan Tolido

t<u 'i <■ 'hlW*

Prijsverlaging standaardwerken Meteor
“Het paard van Phaëthon” (1999), met een oude prijs van € 25,-, is nu te ver
krijgen voor een prijs van € 10,-
“Alle paarden van Apollo”, met een oude prijs van € 100,- kunt u nu aan
schaffen voor € 40,-
“Alle paarden van Apollo” bestaat uit vier delen. In deel 2 en 3 wordt aan de 
hand van rapporten, verhalen en honderden foto’s de levensgeschiedenis van 
alle 266 Meteors beschreven die in de jaren 1948 - 1958 als jachtvliegtuig 
bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gevlogen. Deel 1 van het boek bevat 
alle registers en belangwekkende documenten waaronder fotokopieën van 
Meteor-bladzijden uit de vliegerlogboeken van wijlen Z.K.H. Prins Bernhard. 
Deel 4 bevat hel dagboek dat de Gloster Meteor vlieger Jan Tolido schreef 
over zijn ervaringen op dat vliegtuig totdat hij op 16 november 1954 met de 
Meteor I-7 neerstortte vlak na de start vanaf de vliegbasis Leeuwarden. Een 
ontroerend vervolg op dit dagboek zijn de eveneens in Deel 4 gepubliceerde 
condoleancebrieven die zijn toenmalige verloofde na dit ongeval ontving. De 
desbetreffende zeer complete en gedetailleerde boeken zijn geschreven en 
samengesteld door Mr. Dr. Drs. (GLTC) A.A. van Wijk.
Prijzen inclusief btw; exclusief verzendkosten. Zie voor nadere info op website, www.glostermeteor.nl, url 
http://home.hetnet.nl/~aart.vanwijk/ Uitgeverij Eques Nubium, KvK. nr. 34293890.
Bankrekening 41 26 97 963. A.A. van Wijk, Zanglijster 16, 1423RS Uithoorn, Tel.: 0297-564664

mailto:bertirene@casema.nl
mailto:museumggj@mindef.nl
http://www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl
http://www.glostermeteor.nl
http://home.hetnet.nl/%7Eaart.vanwijk/
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(2) Bel. Wie kan mij iets vertellen 
over de op de foto afgebeelde bel. 
Hij is ruim 12 inch hoog en ook 12 
inch in diameter, weegt ca. 24,5 
kg en is gemaakt van ( waarschijn
lijk) een nikkel/brons legering. De 
inscriptie is de Kings Crown, AM ( 
Air Ministry) en 1940. Bellen werden 
op Engelse bases veel gebruikt op 
brandweerauto’s maar ook tussen de 
gebouwen om alarm te slaan als er 
brand was.
Het verhaal gaat dat dergelijke bel
len tijdens de Battle of Britain ook 
gebruikt werden om piloten te laten 
"scramblen”. O.a. in the film “the 
First of the few", gemaakt gedu
rende de oorlog over het ontstaan 
van de Spitfire, is een dergelijke bel 
te zien, buiten aan de wand van het

Tribute 2 Michael Jackson
• Theatertour januari t/m mei 2011
• Ode aan "the greatest entertainer of all time”
• Spetterende show met muziek, zang en dans
Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht presenteert in 
2011 een spetterende theatershow met de (werk)titel: Tribute 
2 Michael Jackson. Het Luchtmachtorkest heeft in deze show 
een muzikale ontmoeting met de King of Pop. Een avond 
boordevol muzikaal entertainment waarbij diverse artiesten 
voor de vocalen zullen zorgen.

gebouw van de station commander, 
met een bord er bij: If you hear the 
bell, scramble like heil!”. Onze bel is 
beduidend groter en zwaarder dan 
de "brandweerbellen, en wij vermoe
den dan ook dat het een “station 
bell”is geweest, dus de bel van de 
basis, die bij ceremoniële gebeurte
nissen werd geluid.
Helaas heeft het Air Ministry nooit 
een aanduiding op de bellen aan
gebracht om ze identificeerbaar 
te maken naar basis. Volgens het 
verhaal is de bel ooit door de RAF 
geschonken aan de luchtmacht en 
heeft hij daarna jaren op een basis 
in Duitsland gehangen ( geleide 
wapens?). Na sluiting van die basis 
is hij verhuisd naar basis Twente, 
waar hij in de korporaalsmess 
gehangen schijnt te hebben.
Na sluiting van deze basis is hij ken
nelijk in particuliere handen overge
gaan en aangeboden op Internet,

In de show zal ook aandacht zijn voor de artiesten op wie 
Michael Jackson muzikaal invloed heeft gehad en die van 
invloed op hém zijn geweest. Zo krijgt de show een brede 
en gevarieerde invalshoek. Het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht presenteert jaarlijks een spectaculaire theater
show waarbij een muzikale stroming of muziekfenomeen 
wordt uitgewerkt tot een avondvullend programma. In deze 
theatershows werd samengewerkt met diverse nationale en 
internationale artiesten, zoals onder meer: Ellen ten Damme, 
Bert Heerink, Liesbeth List, Johnny Logan, Anita Meyer, Tony 
Neef, Birgit Schuurman, Lee Towers en Nurlaila Karim.
De theatertour start in januari 2011 en loopt tot en met 
mei 2011. Nadere informatie volgt t.z.t.

(3) Wie weet waar Willem Vos is. In 
1968 kwam hij van de Koninklijke Mare
chaussee naar de KLu-5GGW. Werd 
tewerk gesteld bij het 500sqn als spe
cialist lancering.Naar mijn herinnering is 
hij tot eind 70er jaren bij het bovenge
noemd squadron werkzaam geweest. 
Hij komt niet voor in de database van 
Bureau Postactieven. Volgens de laat
ste berichten is hij woonachtig geweest 
in Zevenaar en/of Doesburg.Raadple
gen van de telefoongidsen van beide 
steden leverde ook niet het gewenste 
resultaat op. Het laatst heb ik hem in 
de 80er jaren op de vliegbasis Deelen 
gezien." Wie maakt me wijzer" 
Ron Siegers, tfn: 070-5117640. 
e-mail: msiegers@ziggo.nl

Op zoek naar.....
(1) Vliegende Hollander. Ik ben op 
zoek naar de nummers september 
t/m november 1947 van de Vliegende 
Hollander. Ik heb ze dan allemaal 
vanaf 1945, de vlugschriften die in 
de oorlog zijn uitgeworpen heb ik 
niet, wel in boekvorm van Dr. L de 
Jong. Mocht u mij aan deze num
mers kunnen helpen, neem dan con
tact op met:
Ton den Hartoog, Leemkuilenweg 3, 
7872PZ Valthe
tel.: 0591-512129, e-mail: 
t.j.denhartoog@hetnet.nl

waar ik hem vervolgens gekocht heb, 
omdat mijn echtgenote bellen verza
melt ( gelukkig niet allemaal van die 
grote!). Ik ben zeer benieuwd naar 
de historie en zou het erg op prijs 
stellen om te vernemen van mensen 
die weten waar hij vandaan komt, 
wanneer en waarom hij door de RAF 
is geschonken en wat de verdere 
omzwervingen zijn geweest. 
Vriendelijke groet en bij voorbaat 
dank voor uw informatie,
Maarten Rooderkerk, Baron van Was- 
senaarstraat 1, 2231 CG Rijnsburg 
(Gemeente Katwijk)
tel: 071 4081590, mobiel: 06-54651381, 
e-mail: maarten@eurassist.nl

Luchtmachtorkest presenteert
Natuurlijk, het duurt nog even, maar toch.....

mailto:msiegers@ziggo.nl
mailto:t.j.denhartoog@hetnet.nl
mailto:maarten@eurassist.nl
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Geen hemels gebrul vanuit het 
“hoge“ noorden als weerwoord van 
de andere Piet Mi. Ja, hij mag dan 
wat ouder zijn dan deze, en mogelijk 
ook nog ietsjes wijzer, maar dat zegt 
soms geen fluit. Wij hebben samen 
heel veel dingen gemeen. En dat zijn 
er zoveel, dat ze bijna niet te benoe
men zijn. Maar, ik wil er toch wel iets 
uit lichten, zodat de zeer geachte 
lezer enige indrukken zal krijgen om 
welke Pieten het hier gaat.

komen. Om te beginnen was ik in mijn 
begin periode vaak te vinden bij de 
enkele Meteors MK-7. Tweepersoons 
vliegtuigen, welke bij de operationele 
squadrons dienst deden voor het 
zogenaamde blindvliegen. Na “take 
off “ging het gordijntje dicht voor 
de leerling", waarna het zweten kon 
beginnen met de weinige instrumen
ten welke niet in verhouding staan 
met hetgeen men tegenwoordig ter 
beschikking heeft. Maar men deed 
het er mee. Daar zal de uitdrukking 
"Kunst en Vliegwerk” waarschijnlijk 
vandaan komen. Later bij de Hunters 
Mk-7 ( meer dan 10 jaar), ook weer 
tweepersoons vliegtuigen. En ver
volgens ook nog de Lockheed T-33, 
wederom tweepersoons vliegtuigen, 
(ongeveer 8 jaar) Een vliegtuigtype 
waar de beide Pieten alles van weten. 
Nou, alles? Bijna alles!

Hoe kwam het dat ik bij de Hunter 
Mk-7 terecht kwam?
Ik zal U dit relaas niet onthouden. Na 
mijn begin bij 323 Sqn. ging ik naar 
Erding voor de Sabre F-86K opleiding. 
Het zou dus kunnen gebeuren dat ik 
naar één van de Sabre squadrons kon 
worden overgeplaatst. Maar later kreeg 
ik de Hunter opleiding en kwam bij hetToen de Brabantse Piet naar de lucht 

keek in 1944 om de wonderschone 
Spitfires van 322 Sqn. te aanschou
wen, bleef de Friese Piet nog naar 
de Duitse kisten kijken, die opstegen 
van ‘der Fliegerhorst Leeuwarden’ tot 
onze bevrijding op 15 april 1945. Niet 
wetende dat hij daar, op dit prachtige 
vliegveld, ongeveer 35 jaar van zijn 
leven zou doorbrengen. En ook niet 
wetende dat in de begintijd van de 
F16 hij deel zou uitmaken van dit
zelfde 322 squadron als fiight chief 
en later als line chief. Brabantse Piet 
begon in zijn roemrijke KLu-verleden

ws

ira

met het sleutelen aan de Meteor, 
nadat we allebei tijdens de opleiding 
waren geïnstrueerd op Meteor, Thun- 
derjet en Harvard.
Ja, op de Technische School op 
Deelen, waar we ook leerden hoe je 
staalkabel moet splitsen en perspex 
bewerken. En wat te denken van licht- 
metaalherkenning, zoals Alclad en 
Alpax, of zoiets. Hier wil ik het verder 
maar met meer over hebben. Wel was 
het daar een gezellige en leerzame 
tijd. Bovendien was de zomer van 
1954 een prachtige zomer, waarvan 
we, tussen de les
sen door, konden 
genieten. Hij kwam 
bij de Meteors 
van de Jachtvlieg- 
school en ik bij 
323Sqn " Impetu 
Feroci"!
Wij hebben tege
lijkertijd een verle
den opgebouwd 
waar heel veel 
tweepersoons 
vliegtuigen in voor-

(door Piet Miedema) 
Oudste actieve Hunter crew chief van Nederland
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Technisch Squadron in de reparatie 
hangaar. Totdat de chef mij vroeg: 
“Spreek jij Engels Piet? " Waarop ik ant
woordde: "Yes, a little bit".
"Oké, ik hoor het al. Dan ga je zaterdag 
voor drie weken naar Engeland voor 
een opleiding". Enige ogenblikken later:
"Sorry, het is maar voor één week".

Nou, dat was mij ook wel goed en 
ik stelde verder geen vragen, als 
ik maar zo goed wilde zijn om de 
komende zaterdagavond in Hoek van 
Holland te verschijnen voor insche
ping naar Harwich.
En zo gebeurde.
Terplekke was iemand van Bureau 
Buitenland om ons van de nodige 
papieren en financiën te voorzien. 
Wat schetste echter mijn verbazing 
dat ik voor deze reis middelen ver
schaft kreeg voor TWEE weken! Op 
dat moment had ik mijn twijfels betref
fende de talenkennis van mijn chef. 
Zou hij echt het verschil tussen ‘one, 
two and tree' niet hebben geweten? 
Ik heb het hem nimmer gevraagd en 
ook niet verweten, want deze twee 
weken had ik nooit willen missen. We 
kwamen op de Hawker fabriek terecht 
op Dunsfold. Ik had er nog nooit van 
gehoord. Waar ik nog minder van 
gehoord had, was het feit dat we een 
opleiding kregen voor de Hunter Mk7, 
zijnde een tweepersoons uitvoering 
van de MK4! Nooit geweten dat die 
bestond. Ook nooit geweten dat de 
KLu hiervan 20 stuks had besteld. 
Enfin, we hadden een gezellige klas, 
waar we van een Engelse gentleman

Correctie en aanvulling op het 
relaas van Piet Mi. in het 3de KLu- 
PAktief nummer van 2009: ik heb 
in het '40 jaar 322 Squadron Jubi
leumboek' van 1983 gevonden. Op 
17 december 1944 kreeg het 322 
Sqn bericht dat het overgeplaatst 
zou worden naar Woensdrecht op 
de 30 december. Inderdaad zou de 
132 Wing bestaande uit 2 Noorse, 
1 Engels en 1 Nederlands squa
dron naar Woensdrecht komen. Niet 
met Kerst 1944 arriveerde het 322 
Sqn op Woensdrecht. Wel was het 
de bedoeling om op 30 december 
op Woensdrecht te arriveren. Maar 
wegens weersomstandigheden

Thans kom ik op vliegvelden waar ik 
anders nooit kwam.
Tijdens de Luchtmachtdagen op 
Volkel hoopte ik de Brabantse Piet 
tegen te komen. Het mocht niet zo 
zijn. Misschien een mogelijkheid vol
gend jaar op Gilze Rijen?
Wel kwam ik op Volkel twee maten 
tegen die in december 1953 tege
lijk met mij de kamer in Nijmegen 
deelden. Overigens, het waren er 
toen totaal 60 man op één kamer, 
waar de lucht ’s morgens bij het 
wakker worden niet te harden was!!! 
Onbegrijpelijk, en zou nu niet meer 
kunnen. Behalve in enkele landen bij 
het gevangeniswezen!

duurde het nog tot 3 januari voor
dat het squadron in zijn geheel was 
herenigd op het befaamde en zwaar 
gehavende vliegveld bij Bergen op 
Zoom.

de nodige instructie kregen. Klasge
noten waren, behalve de 4 Leeuwar
ders, nog enkele RAF- techneuten en 
twee Irakese Technische Officieren. 
De kleinste Irakees was de rijkste en 
bezat behalve een auto ook drie echt
genotes. ( Zou dat nu nog zo zijn?) 
We werden elke dag verwend met 

Engelse gewoon
tes, zoals "teatime" 
en tijdens de lunch 
steeds weer de 
typische Engelse 
bonensoep, welke 
wij al snel "Haw
ker Hunter soep “ 
noemden. Bij ons 
afscheid kregen 
we daarom ook 
een fles met deze 
substantie mee! 
Het bleef na deze 
training enkele 
weken stil, totdat ik 

moest uitboeken om op Twenthe voor 
crew chief te gaan spelen bij 701 
Sqn. op de F-86K Sabre, registratie 
Y7-4. Mijn naam stond al op het bord, 
eer men mij had gezien.
Binnen 24 uur had ik het daar al 
aan de stok met de Squadroncom- 
mandant. Op dat ogenblik wist ik niet 
eens wie of wat hij was. Hij had zich 
ook niet aan mij voorgesteld!
Gelukkig had de leiding op home 
base Leeuwar
den ook een stok 
(geen Twentse) 
achter de deur om 
Piet Mi. terug te 
halen. Waar was 
anders de oplei
ding voor de Hunter 
Mk7 goed voor 
geweest?
En zo kwam deze 
Piet Mi. toch weer 
na een uitstapje bij 
de Tukkers terug op 
Ljouwert. Wat voor 
nut het had om opgeleid te worden 
voor de Hunter Mk7 is na heel veel 
jaren duidelijk geworden. Zoals alge
meen bekend, ben ik nu weer crew 
chief op dit type!
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In 1938 had de minister van Defensie ten 
aanzien van het onbruikbaar maken van 
militaire vliegvelden bepaalde richtlijnen 
opgesteld wegens de inmiddels opge
lopen spanningen in de wereld en dus 
werd op 10 mei 1940 de vliegstrook op 
de Kemperheide nabij Arnhem omge
ploegd en daarna overgelaten aan de 
inmiddels oprukkende Duitse indringers. 
Direct na 14 mei, de dag van capitulatie, 
begonnen de Duitsers met herstelwerk
zaamheden aan de grotendeels onbruik
baar gemaakte vliegheide bij Arnhem.

vliegbasis werd vervolgens in 1942 aan
gesloten op het nationale spoorwegnet 
Wolfheze - Deelen. De bouw van deze 
spoorwegverbinding begon in juni 1941. 
De oplevering vond plaats in februari 
1942 en werd algauw het "Bommenlijn- 
tje" genoemd in de volksmond waarvan 
er, naar later is gebleken, velen van zijn 
geweest in Nederland. Zij dienden voor 
aanvoer van munitie en alle ander aan
verwante artikelen voor de oorlogvoe
ring. Zo werd de lijn ook gebruikt voor 
het aanvoeren van bouwmaterialen voor 
de “Diogenes” bunker in Schaarsbergen. 
waar ik later nog op terugkom. Volgens 
ooggetuigen werd het spoor zó in het 
zand gelegd vanwege de aanwezige 
dikke laag zandgrond.
Het beginpunt van de lijn bevond zich 
op het westelijke deel van het spoor
wegemplacement Wolfheze. De spoorlijn 
kruiste de in aanleg zijnde autoweg 
naar Arnhem, de huidige A12, door 
middel van een onderdoorgang die nog 
steeds bestaat. De A12 werd destijds 
het "Hazepad" genoemd, de wens van 
menigeen was ook hier de vader van
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Het ontstaan van de 
■

Deelen”
Met man en macht werd gewerkt om het 
primitieve veld uit te bouwen tot "Flieger- 
horst Deelen”. Daartoe werd ruim 2000 
hectare genaast van de Stichting Het 
Nationale Park de Hoge Veluwe. Voor 
het project werd een beroep gedaan op 
Nederlandse arbeidskrachten die zich, 
met een goede betaling in het vooruit
zicht, in groten getale hadden aange
meld. Ook op Deelen werd het startba
nenstelsel aangelegd in de vorm van de 
hoofdletter A, de karakteristieke vorm 
van de Duitse vliegvelden. In ijltempo 

werden verharde rolbanen en 
aanvoerwegen aangelegd en 
schoten hangars, werkplaat
sen en andere gebouwen als 
paddestoelen uit de grond. 
De gebouwen waren voorzien 
van muren van ongeveer vijf
tig centimeter dikte. Zij waren 
gebouwd in de zogenoemde 
"HeimatstiF, een boerderijach
tige bouwstijl. De camouflage 
van al deze gebouwen werd 
door op de muren geschil
derde ramen vervolmaakt. De

Fliegei 
door' Engel 'Speêlmën""
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de gedachte.... De Duitsers zouden 
ooit toch eens het hazenpad moeten 
kiezen. De bij de A12 aanwezige hoog
teverschillen werden door uitgravingen 
overwonnen. Eenmaal op het vliegveld 
aangekomen konden de opslagtanks 
voor vliegtuigbenzine, munitiedepots 
en volgens enkele minder betrouwbare 
bronnen, depots voor onderdelen van 
V-l' s te worden bevoorraad.

Deze depots lagen verscholen in de bos
sen van de Hoge Veluwe, iets ten zuiden 
van de Eikenhoutbergen en de Dee- 
lensche Start. Van deze spoorlijn werd 
in het begin gebruik gemaakt voor de 
aanvoer van vliegtuigbenzine en munitie 
ten behoeve van de daar gestationeerde 
Duitse Heinkels, nachtbommenwerpers 
en Messerschmidt jachtvliegtuigen. Vol
gens enkelen bevond zich vanaf 1943 in 
Deelen echter ook een opslagplaats voor 
VTs die per spoor via Venlo vanuit Nord- 
hausen werden aangevoerd. Na assem
blage werden deze vergeldingswapens 
op afroep per vrachtauto naar de diverse 
lanceerinstallaties in ons land gebracht. 
Aan de exploitatie van het "Bommenlijn- 
tje” kwam een einde na een geallieerd 
bombardement, begin september 1944 
en definitief op 17 september 1944 veror
donneerde spoorwegstaking. Trouwens, 
wist u dat er een 2e vliegveld was in de 
2e wereldoorlog nabij Deelen? Deze lag 
aan de westkant Deelen en wel op de 
Harskamp en deed dienst als een soort 
afleidingsmanoeuvre.

doorlopend te informeren over invliegen
de geallieerden. Dit duurde tot het einde 
van de oorlog. Van de navigatieposten 
"Teerose I en II" zijn de fundamenten 
nog terug te vinden. Het inwendig zwaar 
beschadigde "Diogenes" werd in 1970 
grondig verbouwd; sindsdien is in het

gebouw het hulpdepot van het Rijksar- 
chief gevestigd.
Waarom is het vliegveld Deelen eigenlijk 
zo belangrijk geworden vanaf het begin 
van de 2e wereldoorlog en waarom is

Diogenes, Teerose I en II, het vluchtlei- 
ding- en commandocentrum
In 1942 is in Schaarsbergen van deze 
"Bommenhoofdlijn" in zuidelijke richting 
een aftakkend lijntje gelegd ten behoeve 
van de bouw van een bijzonder grote 
bunker. Hiervoor was zeer veel materiaal 
nodig; de auteur van "Facetten van de 
Slag om Arnhem”, Willem H. Tiemens, 
spreekt over 33.000 m2 beton. De in 
september 1943 opgeleverde bunker 
mat 60 x 40 x 16 meter en had muren 
van drie-en-een-half tot vier meter 
dikte. In de bunker, met de codenaam 
"Diogenes", werd het vluchtleidings- en 
commandocentrum van de op de “Flie- 
gerhorst " Deelen gestationeerde Derde

Jachtdivisie van de Luftwaffe onderge
bracht. De radio/navigatiestations met de 
codenamen "Teerose I en II”, die "Dioge
nes” van informatie voorzagen, bevon
den zich op de 104 m hoge Galgenberg 
(bij het huidige zweefvliegcentrum 
Terlet) en in de buurt van het Rozendaal- 
sche veld (ten zuiden van 
de Worth-Rhederheide) op 
hoogte 109. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de eerste let
ters van de codenamen over
eenkwamen met de eerste 
letters van de plaatsen waar 
zij zich bevonden, dus T van 
Terlet voor "Teerose" en D van 
Deelen voor "Diogenes". 
Op 17 september 1944, de 
dag waarop de geallieerde 
luchtlandingen plaats vonden, 
is uit veiligheidsoverwegingen 
het interieur van "Diogenes" 
door de Duitsers opgeblazen. "Teerose I 
en II" bleven echter bestaan en hebben 
de geallieerden nog maandenlang indi
rect schade berokkend door de inmiddels 
naar Duisburg verplaatste jachtdivisie
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naar 4000 m. - 2.07 sec. 
naar 8000 m. - 2.84 sec. 
naar 12000 m. - 3.34 sec.

Het vliegveld Deelen was een van de 10 
"Fliegerhorsten" die voorbestemd waren 
om het meest spectaculaire jachtvliegtuig 
de ME-163 uit de 2e wereldoorlog te kun
nen afhandelen, samen met het vliegveld 
Twenthe en een vliegveld nabij Venlo op 
de grens van Nederland/Duitsland. De 
anderen vliegvelden lagen in een gordel 
van vliegvelden in het westen, noorden 
en noordwesten in Duitsland en Dene
marken en zouden moeten dienen als 
basis om vandaar uit de hoofdroutes van 
de geallieerde bommenwerpers te kun
nen bestrijden. Het raketvliegtuig moest 
dan van grote hoogte de aanval inzetten 
en dan zwevend een van de 10 "Flieger
horsten" moeten zien te bereiken. Het 
was een zeer geheim raketvliegtuig en 
zonder twijfel een van de merkwaardigste 
en spectaculaire jachtvliegtuigen die er in 
de 2e wereldoorlog is ontwikkeld. Het was 
in 1938 al in ontwikkeling als een klein en 
staartloos deltavliegtuig met het doel om 
hiermee proeven te nemen met raketmo
toren. In Peenemünde op het raketproef- 
station werden er eerst 2 gebouwd en 
met de 4e vlucht in augustus 1941 werd 
er al een snelheid bereikt van 917 km/u, 
destijds een ongelofelijke prestatie. Deze

eigenlijk het spoorlijntje aangelegd en 
is er een immense bunker gebouwd op 
Schaarsbergen?

snelheid werd 2 maanden 
later zelfs, nadat de raket
motor was ingeschakeld 
op 4000 m, opgevoerd tot 
1005 km/uur.

In de zijspan zit de eerste commandant van de Fliegerhorst Deelen Wolf
gang Fa lek. Bij de sluiting van de vliegbasis Deelen in 1997 was hij door 
de laatste commandant van de vliegbasis, de Kolonel-vlieger Tjepjema 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Als dank daarvoor heeft hij zijn 
fotocollectie, destijds gemaakt op de Fliegerhorst, aan het NIMH gegeven.

gende bommenwerpers doch bleek in de 
praktijk een grillig en onberekenbaar vlieg
tuig te zijn. Vooral bij de startrun van de 
raket en het landen na de zweefbaan kon 
er het nodige mis gaan en zijn er dan ook 
een zeer groot aantal ongelukken gebeurd. 
Intussen hadden de Geallieerden 
"Peenemünde" ook ontdekt en gebombar
deerd alsmede vele andere objecten en 
werden de laatste stuiptrekkingen zicht
baar. Ook de slechte winter 1944-1945 
was daar debet aan want de piloot van de 
raketjager moest wel zicht hebben om zijn 
thuisbasis te kunnen bereiken.

Op 8 mei 1945 gaf de commandant 
van het II./JG 400 zich over aan de Brit
ten waarmee zij de meeste van hun 48 
buitgemaakte ME-163 intact in handen 
kregen. Vandaag de dag zijn er nog 
tenminste 10 toestellen over in musea

over de hele wereld in tact. Technisch 
gezien mag de ME-163 dan opzienba
rend geweest zijn, militair gezien was de 
ME-163 niet van groot belang. Snel vlie
gen kan zo zijn voordelen hebben, maar 
het wordt knap lastig om een langzaam 
vliegend doelwit te raken.
De ME-163 wordt het meest recht 
gedaan als men zegt dat 80% van de 
verliezen geleden werden tijdens de 
start of landing, 15% van de verliezen 
waren te wijten aan de oncontroleerbare 
duikvluchten of brand tijdens de vlucht 
en de resterende 5% waren te wijten aan 
gevechtshandelingen.

'm
iS

- ;- -A Het werd in 1e instantie 
als een research vliegtuig 

beschouwd maar na deze prestaties zag 
Nazi Duitsland het als een luchtverde- 
digingsjager. Er werd nog wel het e.e.a. 
verbeterd, er werd een bewapening en 
verdere operationele uitrusting aan toe
gevoegd maar het bleef een vliegtuig 
zonder een reeds bestaande motor. Een 
zweefvliegtuig met afwerpbare wielen om 
te kunnen starten en een ski of schaats 
om te kunnen landen en voortstuwing 
d.m.v. een raket. Een startrun zonder hulp, 
een stijgvlucht onder een hoek van 75 
graden die duurde tot de brandstof op 
was en een normale 
zweeflandmg.

Er werden in 1943 
reeds 2 'papieren’ope- 
rationele eenheden 
geformeerd en op 16 
augustus 1944 vonden 
de eerste gevechts
handelingen plaats 
met Amerikaanse B-17 
bommenwerpers. De 
snelheid van de raket- 
jagers was veel groter dan de snelheid 
van de begeleidende Mustangs van de 
Amerikanen zodat deze nooit meer op tijd 
weer terug konden zijn om hun dienst als 
escorte bij de bommenwerpers te kunnen 
uitvoeren. De snelle ME-163 kon wel enige 
successen boeken op de langzaam vlie-

Enkele technische gegevens:
Spanwijdte 9.30 m, Lengte 5.70 m, Hoogte 2.50 m, Max. startgewicht 3950 kg
Klimtijd met startrun naar 2000 m. - 0.48 sec.:
Klimtijd met startrun naar 6000 m. - 2.27 sec.:
Klimtijd met startrun naar 10000 m. - 3.19 sec.:
Grootste hoogte ooit van een ME-163 was op 12 december 1944: 15100 m.
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VERENIGINGSAGENDA 2009 / 2010 (Voor zover bij de redactie bekend)

CGPA ActiviteitDatumMaand

Uiterste inleverdatum en wat dat betekent voor u

KLuPActict

KLuPActief nr. 1 - 2010 ligt medio maart in de bus: Uiterste inleverdatum kopij is 5 februari 2010.
Kopij na deze datum binnengekomen bij de redactie kan NIET meer geplaatst worden in KluPActief nr. 1

Allen
Arnhem

7
9
12
12
13
22

9
16
18

2
3
7
9
25
26

5
13
15
±20
23
27
28

4
11 
14-21
18
20
30

8
8
18-19
24-27

1
17

14
14
18

Arnhem 
Rhenen 
De Peel 
Arnhem

Woensdrecht
Arnhem
Rhenen
Volkel
Den Haag
Arnhem

Volkel
Den Haag
Arnhem
Rhenen
Woensdrecht
Arnhem

Rhenen
Arnhem
Woensdrecht

Arnhem
Rhenen
Woensdrecht
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Den Haag

Allen
Rhenen
Arnhem
Volkel
Woensdrecht
Den Haag

Rhenen
Arnhem
Allen
Arnhem

Volkel 
Rhenen 
Den Haag

Algemene Ledenvergadering plus maaltijd 
Social
Bezoek aan Palm bierbrouwerij

Social
Bingo plus Kerstdiner
Uitstapje Kerstmarkt
Kerstdiner

Voorjaarssocial met Algemene Ledenvergadering
Kleine Social
High Tea
Bijeenkomst plus maaltijd
Algemene Ledenvergadering
Paasbingo

Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst plus maaltijd
Nieuwjaarssocial
Nieuwjaarsinloop
Bingo

Paasbrunch
Busreis naar????plus maaltrijd
Bezoek aan LCW Woensdrecht
Dagtocht Groningen
Excursie Vlb. Eindhoven en Overloon
Algemene Ledenvergadering
Voorjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering

Dodenherdenking Soesterberg
Bijeenkomst plus maaltijd
Vakantiereis Duitsland
Reuniesocial met maaltijd
Bezoek aan Het Portaal te Terneuzen
Concert for Freedom door Klu orkest Schouwburg Rijswijk

Herfstsocial
Bijeenkomst "Na de vakantie" plus maaltijd
Kleine Social

8
8
ntb
22

Verjaardag Koninklijke Luchtmacht 
BBQ

BBQ
Social
Luchtmacht Dagen Vlb Gilze Rijen 
Camping Weekend - Lemelerveld
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VERENIGINGS NIEUWS
(door Jan van Soest)

■>or: Addie Breeveld)

KL uPActief

CGPA Volkel reist nostalgisch en bezoekt Valkenburg 
I

CGPA Gilze-Rijen ‘doet’ Amsterdam
S3

I

I
J

Het jaarlijkse reisje, wat je dit keer 
tevens een jubileumreis zou kunnen 
noemen wegens 35 jaar Postactieven 
Volkel (1974-2009), voerde ons op 19 
augustus met ditmaal onder tropische 
temperaturen met 3 bussen naar res
taurant ’Aod Thoear’, in het witte stadje 
Thorn. We genoten van een heerlijk 
kopje koffie met echte Limburgse vlaai. 
Vandaar ging de rit richting Simpelveld. 
En aangezien we iets op het reissche

ma voorlagen, reden de bussen via 
een omweg over zeer smalle weggetjes 
door de Limburgse heuvels met prach
tige vergezichten over het Geuldal naar 
Simpelveld. Daar aangekomen gingen 
we op de nostalgische toer. Met een 
oude stoomtrein vertrokken we rich
ting Valkenburg een rit van ongeveer 
40 minuten. Alles was er als vanouds, 
kaartjes knippen, oude wagons met 
brede banken, en er werd zelfs door 
de conducteur dropjes aangeboden. 
Onderweg werd er druk gepraat en 
gelachen over het treinen in vroegere 
tijden, terwijl het prachtige heuvelland
schap voorbij gleed. In Valkenburg 
brachten de bussen ons voor een voor
treffelijke lunch, met de geliefde kroket, 
naar restaurant Huis ter Geul. Na deze 
lunch was men vrij om Valkenburg te 
verkennen. Zo kon men bijvoorbeeld 
met de stoeltjeslift naar de Kasteel-

sche bollen, chipolatagebak, en roomhorens klaar om 
de 'Brabanders’ te verwennen. De rondvaartenboten van 
Rederij Kooij, normale opstapplaats op het Rokin, liggen 
nu aangemeerd aan de Marinesteigers. Na een wande
lingetje van slechts 5 minuten kunnen wij, verdeeld over 
drie salonboten, aan een zeer uitgebreide 2 uur durende 
rondvaart beginnen. De tocht voert ons door zonovergo
ten grachten, maar brengt ons ook naar het Oosterdok 
(Marine haven), het Westerdok en natuurlijk het IJ. "Het IJ, 
wat ‘water’ betekent is de enige natuurlijke waterverbin
ding tussen IJsselmeer en Noordzee. De overige water
wegen in en rondom Amsterdam zijn merendeels uitge
graven. De grond die daarbij vrijkwam is hergebruikt. Zo 
zijn o.a. Prinseneiland (bekend van Ans Markus die hier 
haar schildersatelier heeft) het Reaal- en het Dikkerseiland 
ontstaan”, aldus onze zeer welbespraakte gids die met 
de nodige Amsterdamse humor informatie verstrekt over 
geschiedenis, gebouwen en vroegere en huidige bewo
ners. Ondertussen behendig laverend door drukke water-

ruïne Cauberg, of de Fluwelengrot te 
bezoeken. Maar met deze tropische 
hitte hadden de terrassen de voorkeur, 
want daar was het goed toeven. Om 
16.30 uur gingen we naar Soerendonk, 
naar restaurant De Valk, waar we een 
uitstekend diner kregen aangeboden. 
Ten slotte reden we zeer voldaan naar 
Volkel. Hier namen we met een goed 
gevoel, afscheid van elkaar. Het was 
een prachtige dag geweest.

170 Postactieven 
en partners ver
deeld over 4 bus
sen vertrekken op 
deze stralende 
zomerse 19de 
augustus van 
Gilze-Rijen rich
ting Amsterdam. 
In de buurt van 
Breukelen neemt 
de eerste bus de afslag naar het 'Chinese wegrestaurant’, 
50 excursiegangers zullen hier alvast van koffie en gebak 
worden voorzien, dit vanwege niet voldoende faciliteiten 
op het marinecomplex. Met enig fileoponthoud bereiken 
de andere bussen op de geplande tijd van 10.30 uur het 
Marine terrein. In het indrukwekkende maar zeer gastvrije 
Marine Evenementen Centrum, waar later op de dag ook 
de rijstmaaltijd geserveerd zal worden, staan koffie, Bos-
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wegen en onder 
smalle brug
gen. Aan onze 
ogen trekken de 
wereldberoemde 
geveltjes voorbij 
en wordt de aan
dacht gevestigd 
op de versierde 
bovenlichten 
boven de deuren, 
bedoeld als herkenningstekens in een tijd dat er nog geen 
huisnummers waren, maar die nu vooral ’s avonds als het 
licht brandt een zeer eigen sfeer verlenen aan de grach
tenpanden. We staren naar de voormalige kraakpanden 
en pakhuizen waar het weer goed wonen is voor mensen 
met zowel een krappe beurs, de zogenaamde sociale 
woningbouw, als voor wie meer uit te geven heeft. Terug 
naar het centrum, varen we langs De St. Nicolaaskerk, de 
eerste katholieke kerk na 300 jaar schuilkerken tijdens de 
reformatie. Het museum ‘Ons Lieve Heer op zolder’, is zo'n

Op woensdag 26 augustus maakten 
62 postactieven van de Groep gelei
de Wapens een dagtocht naar de 
Loosdrechtse Plassen en het Media 
Park in Hilversum.
Om 08.15 uur vertrok de bus vanaf 
de hoofdpoort van Luchtmachtbasis 
De Peel naar Uden om de rest van 
het gezelschap op te pikken. Chauf
feur Leo liet ons zijn stuurmanskwa- 
liteiten en half Uden zien. Hetzelfde 
gebeurde nog eens in Nieuw Loos- 
drecht, waar het record achteruitrij
den met een bus werd neergezet in 
een straat die duidelijk was afgezet 
vanwege een markt. Gelukkig kwa
men we maar een half uur te laat 
bij onze rondvaartboot, waardoor

een mooie boottocht over vijf van 
de zeven Loosdrechtse Plassen 
helaas wat moest worden ingekort. 
Het prachtige weer vergoedde ech
ter veel en bijna iedereen was dan 
ook bovendeks te vinden. Kapitein 
Ronaldo van de "Friese Poort” ver
telde ondertussen over de geschie
denis van en wetenswaardigheden 
over de Plassen en de directe omge
ving, zoals het stulpje van Joost den 
Draaijer. Na een eenvoudige doch 
voedzame lunch in het restaurant van 
Vliegveld Hilversum ging de tocht 
verder naar het gebouw "Beeld en 
Geluid" in het Media Park in Hilver
sum. In het aparte, maar prachtige 
gebouw van "Beeld en Geluid" was al 
op onze komst gerekend. Uiterst des
kundige gidsen namen ons mee op 
een tocht door het immense gebouw, 
of zoals gids Thomas zei: "Een flat
gebouw boven én onder de grond". 
Uiteindelijk konden we onze kreten 
van herkenning slaken tijdens een 
mediavoorstelling in de filmzaal. Een 
prachtige middag kon worden afge
sloten en een diner in Asperen, nl. in

voormalige schuilkerk. Het ‘ware’ verhaal van de Mon- 
telbanstoren en de Schreierstoren komt vandaag ‘boven 
water'. Een kleine omweg langs de 'Wallen' mocht natuur
lijk ook niet ontbreken. Een twee uur durende spraakwa
terval van een gids die zijn hart duidelijk aan Amsterdam 
verloren heeft. Persoonlijk heb ik Amsterdam vele malen 
‘over land’ bezocht, maar de ziel van Amsterdam vind je 
toch vooral vanaf het water.
Na een royale njstmaaltijd en een voorspoedige terugtocht, 
keren we ruim voor de geplande tijd veilig terug op Vlieg
basis Gilze-Rijen, waarna ieder zijn eigen vervoermiddel 
opzoekt om zich huiswaarts te begeven. Het is vooral een 
heerlijke ontspannen dag geworden met prima verzorging, 
en waar, vanwege het zeer warme weer, zelfs aan het 
gekoelde flesje water bij het aan boord gaan, was gedacht. 
Opnieuw een geslaagde uitstap van de Postactieve Gilze- 
Rijen, met zeer veel dank aan het bestuur “...Het is veel 
werk, maar we hebben een hartstikke leuk team en we ver
delen de taken” aldus de voorzitter.
Voor meer info over de Postactieven vereniging: 
www.cgpagzrij.nl

Partycentrum "De Schildkamp". 
Het restaurant was zo groot dat er 
in ons gedeelte geen Palm werd 
geschonken. Volgens de eigenaar 
moest er dan door de obers kilome
ters meer worden gelopen! Chauf
feur Leo moet toen al de stal hebben 
geroken, want na het driegangen 
diner reden we via de kortste route in 
één ruk naar het centrum van Uden 
en daarna direct naar Luchtmacht
basis De Peel waar we om 21.30 
uur aankwamen. Een mooie, leuke 
en leerzame dag, met dank aan de 
organisatoren en aan chauffeur Leo, 
want zover was ik nog nooit met een 
bus achteruitgereden.

Dagtocht CGPA GGW De Peel
I W/M) ....

http://www.cgpagzrij.nl
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CGPA Nieuw Milligen bezoekt “Bronbeek”

De dag begint met een tegenvaller. Op 
woensdag 14 oktober zitten er zo’n 
50 van onze leden in de O.O. mess 
te wachten op een bus, die hen naar 
Arnhem moet vervoeren. Maar door 
een communicatiestoring op het AOCS 
zal dat wachten vergeefs blijken. Geen

Bij het bedrijfsrestaurant op het Zuid- 
kamp, stond op woensdagochtend 
16 september, de bus gereed om ons 
een leuke dagtocht te bezorgen. Wij 
zouden om 08.30 uur gaan rijden, maar 
het werd helaas iets later, omdat wij op 
mensen stonden te wachten, die al in 
de bus bleken te zitten. Maar goed, uit
eindelijk gingen wij met 62 deelnemers 
op weg voor een mooie dagtocht. Het 
weer was goed en wij hadden allemaal 
ons beste humeur meegenomen om er 
een gezellige dag van te maken. Onze

eerste stop werd gemaakt in Laren bij 
Lochem, alwaar wij werden verrast met 
een heerlijke kop koffie met gebak. Kof
fie hoort er duidelijk bij en de stemming 
zat er gelijk in. Op advies van onze 
reisleider is de chauffeur via een toe
ristische route naar Deventer gereden, 
om vandaar, via de A1 en de N 302 
naar Harderwijk te rijden. In Harderwijk 
gingen wij aan boord van een mooie 
en ruime rondvaartboot voor een rond
vaart over het Veluwemeer. Aan boord 
werd ons door het bestuur een drankje 
aangeboden, waarna wij konden genie
ten van een uitgebreide koffietafel. 
Het weer bleef goed, zodat diverse 
mensen zich heerlijk op het dek instal
leerden. Om 13.00 uur waren wij weer 
terug in de haven van Harderwijk, om 
vandaar uit, te voet naar het Dolfinarium 
te wandelen. In het Dolfinarium kregen 
wij tot 17.00 uur de tijd om te genieten 
van de shows en de dieren. Dolfijnen 
blijven voor velen van ons een grote

trekpleister en de dolfijnenshow in de 
koepel was dan ook van grote klasse. 
Nadat iedereen weer keurig op de tijd 
in de bus was terug gekeerd, zijn wij 
weer richting Twente gereden. Natuur
lijk zijn wij onderweg in het plaatsje 
Wilp gestopt, om ons te goed te doen 
aan een heerlijk drie gangendiner. Om 
21.00 uur kwamen wij dan ook moe, 
maar voldaan weer thuis in Twente. 
Bestuur, bedankt voor deze mooie 
dag en hopelijk volgend jaar weer zo’n

Men kan de resterende tijd in de prach
tige tuin doorbrengen. Het weer werkt 
uitstekend mee. Is dit nu, wat men 
bedoelt met “Indian Summer”?Tegen 
tweeën zitten we weer gezamenlijk in 
de Kumpulan, wat in het Maleis zoveel 
betekent als ‘samenkomst’. Vanaf twee 
uur kunnen we van een heuse Indische 
maaltijd genieten. De nasi, saté, gado- 
gado, ajam, telor en nog een paar 
gerechten smaken geweldig. En je mag 
zoveel nemen, als je lust. Compliment 
voor de koks.
Na de maaltijd wordt er nog een uurtje 
nagetafeld. Tegen vier uur is het tijd 
om te vertrekken. Deze aangename 
invulling van de dag is zeker de moeite 
waard, om nog eens op het pro
gramma te zetten. Al is het alleen maar 
omdat het museum slechts ten dele 
open was.

!

bus, dus..! Met enigen ver
traging arriveren we met 
eigen vervoer in Bronbeek 
en voegen ons bij de twin
tig mensen, die ‘sowieso’ 
op eigen gelegenheid zijn 
gegaan. De koffie met 
spekkoek staat klaar in 
de ‘Kumpulan’ en smaakt 
uitstekend. Ons wordt 
eerst een film getoond 
over de ontstaansgeschie
denis van het militaire 
tehuis. Daarna worden 

we in drie groepen verdeeld, om onder 
begeleiding van evenzoveel gidsen het 
museum te bezoeken. Men is op dat 
moment met een grootschalige verbou
wing bezig, zodat de bovenverdieping 
niet toegankelijk is voor publiek. De 
rondleiding duurt derhalve niet zo lang.
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CGPA Woensdrecht bezoekt Watersnood Museum

Dat proberen we in Leeuwarden na te 
streven. Zo komt het dat groepjes van 
onze leden in ons ruim 7-jarig bestaan 
op heel diverse plaatsen zijn geweest 
en aan verschillende activiteiten heb
ben deelgenomen, het betreft dan acti
viteiten buiten de basis en op de basis. 
Opmerkelijk is daarbij dat met stip als 
nummer 1 staat genoteerd een activiteit 
die bij de leden bekend is als “Inloop- 
middag”. De titel doet vermoeden 
dat er hier een grote vrijblijvendheid 
wordt gehanteerd en dat het een soort 
“zoete inval” is. Dat is niet zo. Omdat 
het om behoorlijke aantallen deelne
mers gaat en het programma in grote 
lijnen bestaat uit kopje koffie met cake

Op 15 oktober omstreeks 09.00, vertrok 
het illustere gezelschap, richting 
Ouwerkerk in Zeeland. Het blijft altijd 
fascineren de Deltawerken, want de 
oh's en ah's waren niet van de lucht 
toen we de diverse afsluitingen in de 
dijken passeerden. De mooiste brug is

bij binnenkomst, een briefing, lezing, 
expositie of demonstratie, daarna een 
drankje en gezellig bijpraten in de bar 
met als sluitstuk een BBQ, maaltijd of 
buffet, is het noodzakelijk eerst wat 
dingen te regelen. De leden moeten 
zich opgeven voor zo’n middag. Dan 
worden er afspraken gemaakt met een 
gastspreker en bij het bureau facilitair 
management worden de indeling van 
de zaal, de benodigde audiovisuele 
middelen en het aantal deelnemers aan 
het buffet doorgesproken. Ook de toe- 
gangsregeling moet geregeld worden 
en zo alles bij elkaar ben je als bestuur 
lekker bezig. De laatste activiteiten 
in de 2e helft van dit jaar waren een 
bezoek aan het Eise Eisinga planeta
rium in Franeker, een inloopmiddag met 
een lezing over het vliegklaar maken 
en houden van een Catalina vliegboot 
en een inloopmiddag die als "mossel- 
middag" de boeken in is gegaan, dat 
wil zeggen, op het moment dat u dit 
leest. De lezing over de Catalina werd 
verzorgd door een van onze leden;
Loek Mulder. Hij verzorgde een boeiend 
verhaal waarbij de ondersteunende

en blijft toch nog altijd de Oosterschel- 
debrug die de verbinding vormt tussen 
Noord-Beveland en Schouwen-Duive- 
land. De verwelkoming in het Waters
nood Museum was hartverwarmend, 
koffie met een onvervalste Zeeuwse 
bolus ging erin als de welbekende 
koek. Ondertussen verzorgde een gids 
voor enige explicatie van wat vooraf 
ging aan de rampnacht van februari 
1953, tijdens de rampnacht en na de 
ramp. De rondleiding in het museum 
was uitermate interessant.
Hierna werd de inwendige mens 
verzorgd met een uitstekende lunch. 
Aansluitend de rondrit langs de Del
tawerken werd als hoogtepunt van de

Op het moment dat ik dit schrijf moeten 
de mosselen nog geserveerd worden. 
Het grote aantal inschrijvers voor deze 
middag doet vermoeden dat ik niet 
de enige ben die verlangend naar dat 
moment uitkijkt.

plaatjes een goed beeld van het nos
talgisch verleden gaven maar ook de 
unieke werkelijkheid toonden: de enige 
nog vliegende Catalina in Europa. Dat 
het voor de deelnemers aan het rijst- 
buffet aan het eind van de middag, 
geen optie was om de nieuwe Defensie 
Conditie Proef eens uit te proberen 
onderstreepte de voortreffelijke kwaliteit 
van dit buffet; hulde aan onze Paresto 
dames.

dag bestempeld, dit vooral door toe
doen van de uitstekende gidsen. Het 
einde van de dag kwam, zoals altijd, 
als het bijzonder interessant wordt, in 
rasse schreden nader, zodat we na 
deze mooie dag aan de terugreis naar 
Woensdrecht begonnen.
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Op woensdag 28 oktober jl. vond de 
najaarsbijeenkomst plaats in het bedrijfs
restaurant en de (voormalige) officiers
mess van de Binckhorsthof. Op het pro
gramma stond een - voor onze najaars
bijeenkomst traditionele - lezing, gevolgd 
door een social en afsluitend een buffet. 
Na een kopje koffie bij binnenkomst, kon 
voorzitter Martin Halma om 15.30 uur 
ongeveer 130 leden van de CGPA regio 
Den Haag welkom heten. Daarna kon
digde hij met enige trots aan, dat hij er 
in was geslaagd Generaal-majoor Pieter

ontdaan van het spreekgestoelte en klaar 
gemaakt voor de muziek van “Perfect 
Match”. Vanaf half twee begon de zaal 
vol te lopen en kon men gaan genieten 
van een kopje koffie of thee met uiteraard 
een stukje spekkoek. Nadat voorzitter 
Nico zijn openingswoord had gedaan 
legde Lex van den Steen, de muziekman, 
uit wat er zou gebeuren tijdens het verde
re verloop van de middag. Hij stelde de 
groep medewerkers van het "echte” mat- 
joe voor waarvan vooral de dames schit
terend waren uitgedost in hun Indische 
kleding. Onder het genot van een drankje 
werd vervolgens tafel voor tafel begonnen 
met het ophalen van de hapjes, jajanan 
geheten. Lex en zijn echtgenote zorgden 
inmiddels voor muziek en zang. Nadat 
iedere tafel aan de beurt was geweest 
begon alles weer van voren af aan maar 
nu voor het ophalen van de maaltijd. De 
keuze was tussen nasi ramas en gado 
gado met saté met een bijbehorend

Cobelens, in de herkansing, binnen te 
halen als spreker voor oud-KLu’ers op 
het "oude" KLu-nest. Generaal-majoor 
Cobelens zou namelijk, toen hij nog 
Directeur Operaties was, al eens optre
den voor onze contactgroep, maar bij 
die gelegenheid werd hij op het laatste 
moment weggeroepen voor een bespre
king met de minister. In nagenoeg alle 
voorgaande lezingen voerde Afghani
stan om begrijpelijke redenen de boven
toon. Voor de broodnodige variatie was 
generaal Cobelens uitgenodigd iets te 
vertellen over zijn ervaringen als lucht
machtofficier in de wereld van de Militai
re Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (de 
MIVD). Na de functie van Directeur Ope
raties bij de Defensiestaf, vervult Gene
raal-majoor Cobelens sinds 2006 de 
functie van Directeur MIVD. In een boei
end betoog wist de generaal een uur 
lang de aandacht van zijn gehoor vast 
te houden. De openhartigheid waarmee

hij antwoord gaf op vragen, sprak zijn 
toehoorders enorm aan. Net als bij de 
lezing van Luitenant-generaal Freek 
Meulman, voor onze vorige (najaars) 
bijeenkomst, kon met het verhaal dat 
Generaal-majoor Pieter Cobelens bij 
deze bijeenkomst voor het voetlicht 
bracht, wederom worden gesproken van 
een kasstuk voor onze Contactgroep. Na 
"het culturele deel” volgde, in de voor
malige Officiersmess, een geanimeerde 
social. Het was daarbij prettig te consta
teren dat wederom "nieuwe gezichten" 
hun weg naar de Binckhorsthof hadden 
gevonden. Tot slot konden de deelne
mers aan deze happening genieten van 
een Duits buffet. Dat bleek een schot in 
de roos te zijn. Een voortreffelijk buffet 
uit het inmiddels toch wel veelzijdige 
Paresto-assortiment. Al met al kan de 
CGPA Den Haag terugkijken op een 
zeer geslaagde bijeenkomst.

Indisch drankje. Tijdens de hele middag 
werd er volop gedanst in de kleine ruim
ten tussen de tafels en stoelen want ruim
te voor een echte dansvloer was er niet. 
Niemand had er echter een probleem 
mee. Aan het eind van de middag kon de 
voorzitter zeer tevreden afsluiten waarbij 
hij ook nog even de vakantiereis van vol
gend jaar onder de aandacht bracht. Het 
minimaal benodigde aantal deelnemers 
is nog niet bereikt. Gezien de reacties die 
het bestuur bereikten was het een zeer 
geslaagde bijeenkomst die zeker voor 
herhaling vatbaar is.

i o •

Zaterdag 31 oktober werd gebouw 7 
op Vrijland, ons 't Trefpunt, omgetoverd 
in een kleine Indische markt, een pasar 
kecil. Nadat er op een moderne manier 
van vegen en bladblazer voor was 
gezorgd dat de toegang lot het gebouw 
was ontdaan van blad en takjes, begon 
de Indische invasie. Binnen de kortste 
keren werd geen man meer toegelaten in 
de keuken want dat was nu het paradijs 
van de "nonja’s”. De zaal was al anders 
ingedeeld want het maximaal toegestane 
aantal personen had ingeschreven voor 
deze happening. Het kleine podium werd



■ 25-jarig bestak ^Luchtvaartafdëëling, 1938.

29 KLuPActief

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
in Den Haag is een gespecialiseerd kennis- en onder
zoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire 
geschiedenis. Het instituut is er voor iedereen met belang
stelling voor het Nederlandse militaire verleden Het NIMH 
draagt zorg voor een moderne wijze van onderzoek naar, 
onderwijs over en vastlegging van het heden en verleden 
van de Nederlandse strijdkrachten in binnen- en buitenland; 
te land, ter zee en in de lucht.

toegerust met geklimatiseerde foto- en negatievendepots, 
waardoor de dreiging van fysiek verval van de collectie doel
treffend buiten de deur kan worden gehouden. Indien noodza
kelijk worden delen van de fotocollectie gerestaureerd.
Op het gebied van de ontsluiting zijn in de afgelopen jaren 
grote sprongen vooruit gemaakt. Toen het NIMH in 2005 ont
stond, waren de aard en kwaliteit van de ontsluiting van de 
verschillende deelcollecties weinig uniform te noemen. Sinds
dien zijn er, mede door de onvermoeibare inzet van een groep 
enthousiaste vrijwilligers, belangrijke vorderingen gemaakt met 
de beschrijving van de foto's. Het resultaat is een database die 
inmiddels reeds circa 150.000 beschreven beelden bevat. De 
volgende stap is de implementatie van een beeldbank in www. 
nimh.nl. Naar verwachting zal deze beeldbank in de eerste 
helft van 2010 zijn beslag krijgen. In de komende jaren zal de 
beeldbank naar verwachting fors in omvang groeien, totdat 
ook de nu nog niet ontsloten collectiedelen opgenomen zijn. 
Daarnaast zal, door kennisdeling in de vorm van de verrijking 
van de gegevens vanuit het publiek, ook de kwaliteit van de 
beschrijvingen bij de foto’s steeds verder toenemen.
Wij hopen dat u, als belangstellende lezer, van tijd tot tijd de 
beeldbank zult bezoeken en dat u op basis van uw eigen 
deskundigheid de soms onvolledige beschrijvingen van foto’s 
van de Koninklijke Luchtmacht wilt aanvullen net zoals u dit 
nu al doet voor de rubriek ‘Wie maakt me wijzer’. Via uw KLu
PActief houden wij u graag de komende tijd op de hoogte 
van de lancering van en de verdere ontwikkelingen rond de 
NIMH-beeldbank.

Het NIMH voorziet de Defensietop van beleidsadviezen, 
draagt bij aan militaire doctrinevorming, verzorgt lezingen, 
geeft onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en umversitei- 
ten, publiceert wetenschappelijke studies, beheert een unieke 
militair-historische collectie en maakt de aanwezige kennis en 
het audiovisuele bezit toegankelijk voor een breed publiek. De 
collecties van het NIMH omvatten onder meer een zeer grote 
foto- en negatievencollectie met betrekking tot de Konink
lijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke 
Marine. Deze beeldcollectie is opgebouwd uit de collecties 
van de voormalige historische diensten van de afzonderlijke 
krijgsmachtdelen. De oorspong van het materiaal is zeer uit
eenlopend: het strekt zich uit van ‘officiële’ defensiefotografie 
tot foto’s van die zijn verkregen door schenkingen van particu
lieren. De fotocollectie bestrijkt een forse periode: de oudste 
foto’s dateren uit de jaren zestig van de 19e eeuw, maar de 
collectie bevat ook moderne beelden. Het NIMH is zeer goed

Het NIMH: groot in militair-
-| • "3 • I 1 1 Okke Groot - Beelddocumentalist NIMH,

*1 C* ■ /"ÏT*! C1 rl I Nederlands Instituut voor Militaire Historie
J.X Ho LvJi A0V1 I UVVlvl Postbus 90701, 2509 LS DEN HAAG

tel. 070-3165854; e-mail: o.groot@mindef.nl

nimh.nl
mailto:o.groot@mindef.nl
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(door Bert v.d. Broeke)

Foto 3

Foto 2

KLuPActiof

Al enkele jaren heb ik deze rubriek en ik moet zeggen dat de response 
ieder keer overweldigend is. De, meestal zeer bruikbare, informatie over 
de foto’s stelt ons in staat om het verleden beter te herconstrueren en 
beschrijven. Ook namens de NIMH medewerkers die zich bezig houden 
met KLu gerelateerde onderwerpen onze waardering voor deze respon
se. In de praktijk blijkt dat in privé foto verzamelingen vaak onderwerpen 
zitten die militair historisch gezien van belang zijn. Als u meent interes
sante foto’s te hebben schroom niet en neem contact met mij op. Over 
alle foto’ s geplaatst in het septembernummer van KLuPActief werd veel 
informatie ontvangen.

nomen met de vliegbasis. De boer merkte de drijfnatte 
schoenen van de bemanning op en bood ze een paar 
klompen aan, vandaar.....

■■ ■ '

Piper Cub was/is nogal gevoelig voor 
ijsafzetting in de carburator). Een 
aantal minuten later begon de motor 
steeds slechter te lopen en sloeg ten 
slotte af. De noodlanding bij Ruurlo 
verliep normaal, wel bleek het wei
land erg drassig. Na de landing werd 
er naar de motor gekeken en het 
bleek dat de massieve rvs mengsel- 
kabel gebroken was. Hierdoor kon 
de mengselhefboom vrij bewegen 

en in dit geval gebeurde dit naar de stand "geheel arm" 
ergo: geen brandstoftoevoer meer naar de motor. In de 
boerderij van de familie Weernink werd contact opge-

Foto 1: Op de foto links legerluchtwaarnemer kornet de 
Beer en rechts de tweede luitenant Henk de Goede. Op 
21 juli 1965, werd gestart met de R-152 vanaf Deelen 
voor een zogenaamde foto-puntverkenning in de buurt 
van Ter Apel.
Op de terugweg verslechterde het weer en in verband 
hiermee werd het brandstofmengsel aangepast (de

Wie maakt me wijzer?
Em ' Uk



Foto 2: Dit is de voetgangersbrug op Soesterberg tijdens
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Foto 5
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Uit de binnengekomen informatie bleek dat onze Pipers 
in La Courtine werden ingezet voor sproeiaanvallen op 
de daar oefenende KL eenheden.
N.B.:Foto’s van deze '‘Chemical warfare” Pipers zou ik 
best eens willen bekijken!

Ik heb weer een greep gedaan uit het bestand “foto’s 
zonder informatie” en leg daarvan de volgende foto’s 
aan u voor:

Foto 1: Een parade van de KLu in de hoofdstraat van 
Rijen met rechts een KLu kapel. Het is niet bekend wan
neer de foto is genomen (vermoedelijk tussen 1965 en 
1970) en wat de reden was voor deze parade. Op het 
podium ziet u een burgemeester, een KL-opperofficier en 
saluerend zeer waarschijnlijk Commodore KLu J. Mulder. 
Tijdens de parade werd nog met een aantal vliegtuigfor
maties boven Rijen gevlogen. Herinnert U zich nog deze 
parade (of het cafeetje met Breda bier en Exota limona
de) dan wil ik graag deze informatie van u ontvangen.

Foto 2: Een sterk vermoeden bestaat dat dit het munitie- 
complex Alphen-Riel is, zit ik op het juiste spoor?

de Open Dag 1976. Het was de verbinding tussen het 
parkeerterrein en de vliegbasis.

Foto 4: De foto is genomen bij een klein munitiemagazijn 
op het munitiepark van Volkel tijdens het naar binnen 
rollen van een 500 ponds bom. De personen v.l.n.r. zijn: 
bewapeningsmonteur A. Lucassen, DVM chauffeur Kox, 
chauffeur "Sjabbe" Mulder, DVM chauffeur "Toontje” 
v.d. Velde.

Foto 5: Rechts op de foto H.Peute, crew chief 314 Sqn. 
in de periode 1960-1970. De twee andere personen zijn 
niet bekend. N.a.v. deze foto zoek ik foto’s van het "pla- 
teautje” wat links van de cockpit van de F-84F kon han
gen en waarop de instructeur zat tijdens het leren taxiën 
door de "verse" F-84F vlieger.

Foto 3: Links ziet u Dick Margadant, in die tijd helivlieger 
bij 300 Sqn, maar ook commandant van de Beaver-flight 
bij 300 Sqn. De vlieger rechts is Piet Droog, GPLV vlieger.

N.B.: Als iemand naar aanleiding van deze nieuwe 
foto’s een verhaal heeft in de vorm van persoonlijke 
ervaringen, anekdotes of andere informatie wat 
interessante kopij zou kunnen zijn voor de lezers 
van ons lijfblad, dan dit graag sturen naar Ko Norg, 
zijnde de redacteur van KLuPActief.
(e-mail: konorg@planet.nl)

Foto 3: Een intrigerende foto waar al heel wat over is 
gepraat. De opname is op 28 maart 1963 op Deelen 
genomen en lijkt op een rijdende tent met doek aan 
de zijkant en een doorzichtige bovenzijde. Er bestaan 
aanwijzingen dat deze "tent" iets had te maken met het 
USAFE squadron op Soesterberg In die tijd vloog 32TFS 
op Soesterberg met de F-102. De radar en aviomcs 
van de F-102 zaten in de lange neus van de F-102. Is 
deze “tent “ mogelijk een "mobiele werkhal" die tijdens

mailto:konorg@planet.nl
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Foto 3

Foto 6

informatie geven?Terug ontvangen KLuPActief. Wie kan ons

N.B.: Om de database van het lezersbestand actueel te houden worden deze namen bij de deadline van de volgende KLuPActief uit de database verwijderd.

KLuPActief
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deployments over de voorzijde van de F-102 kon wor
den geplaatst voor onderhoud aan de avionics in de 
open lucht tijdens slecht weer. Het is maar een theorie, 
dus gespannen wacht ik op uw informatie!

Foto 4: Op de achterzijde van deze foto staat alleen 
maar “Soestduinen carrosseriewerkplaats”. Is dit een 
DATIM gerelateerde werkplaats? Als U zich deze “niet 
ARBO goedgekeurde werkplaats" weer herinnert dan 
hoor ik dat graag van u.

Naam
Assem van den. J. 
Dolderen van, C.
Drenth. J.J.
Greuel. W.
Leerink. J.Y 
Kersten. T.A.
Puijmbroek, T.R 
Snellaars. N.A.H.
Vissers. J.C.

Adres
Ave S.W. 90ste
Oude Kloostertuin 36
Vogelzang 17
Ponjaardruwe 58
Au Bruc 7
Apartado 222
Johan Frisostraat 4
J.M. den Uyllaan 140
Nieuwstraat 27

Foto 5: Een 
opname van eind 
september 1969 
op de Vliegba
sis Leeuwarden. 
Weet u meer van 
dit busje met een 
zeer lange spnet- 
antenne?

Foto 6: Wie kan 
ons iets vertellen 
over deze foto?

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

Plaats
Calgary 
Oosterbeek 
Eijsden 
Maastricht 
Bad Pyrmont
Bras de Alportel 
Mierlo 
Spijkenisse 
Dongen

Land
Canada

Duitsland 
Portugal

Postcode 
T2VOX4 
6861 GV 
6345 BS 
6218 SL 
31812 
8150-909 
5713 ES 
3201 WP 
5401 HA

mailto:bertirene@casema.nl
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Bij mijn overplaatsing naar de NATO 
E-3A Component beter bekend als 
AWACS werd ik ontheven als commis
sielid en op 21 maart 1983 werd ik 
overgeplaatst naar deze unieke orga
nisatie waar ik tot 4 augustus 1997 
werkzaam mocht zijn. M.i.v. 4 augustus 
1997 werd ik van AWACS overgeplaatst 
het voormalige AFCENT Hoofdkwartier 
om mijn laatste vijf jaar door te bren
gen en op 1 december 2002 
heb ik de Koninklijke Luchtmacht na 
vijfendertig jaar verlaten.
Al met al kan ik terug kijken op een 
mooie diensttijd omringd door pret
tige collega’s. Ik denk dat voor vele 
GGW-ers hun diensttijd bij deze unieke 
Luchtmacht van weleer de mooiste 
herringen zijn van hun leven en dat ze 
vaak met weemoed terug denken aan 
deze unieke tijd.

Een commissie werd in 1982 in het leven 
geroepen, genaamd de "SM83". Als 
personeelslid van de toenmalige 12GGW 
Personeelsdienst werd ik toegevoegd 
als commissielid van de SM83. Onder 
leiding van de toenmalige kolonel John 
Maas werd deze commissie gestuurd en 
wij draaiden lange uren om alles op zijn 
pootjes terecht te laten komen.

"Bariijkaan travwa diaart" 
Sgtl Thaa da Baar

•ad Oaitlitr/i 
«tia AgaaJaru
1 Sgaodraa 12 GGW

KfU Baaa Kra!^, 
Lag Bgaadraa 12 A4ja<iaat OO 

HUaa Jogar 
Warigiaata Oaf 
GataaaU 
Lag S*. 1? GGW

Tot 1994 leefden wij ons 
'Geleide Wapens Lucht
macht leven’, totdat wij in
1974 met onze neuzen op 
de feiten werden gedrukt, 
de Nederlandse Konink
lijke Luchtmacht kwam met 
de "Defensie Nota 1974” in 
aanraking, wat grote gevol
gen had voor de Geleide Wapens. Het 
aantal Nike-squadrons gehalveerd en in
1975 werd dit dan ook voor de buiten
wereld zichtbaar, GTMGW, 1 en 2 GGW 
werden samengevoegd tot één GGW. 
Deze reorganisatie was de voorloper 
van alle komende reorganisaties binnen 
de Koninklijke Luchtmacht. Een nieuwe 
Groep Geleide Wapens werd geboren, 
we werden de "12e Groep Geleide 
Wapens" genoemd beter bekend als "12 
GGW" met als hoofdkwartier het "Willem 
Versteeghkamp" te Hesepe. Alsof het 
nog niet genoeg was ontkwam ook de 
12e Groep Geleide Wapens met aan een 
nieuwe ronde bezuinigingen, deze keer 
werd het personeel hard getroffen, zeer 
hard getroffen; er was sprake van onge
wilde overplaatsingen wat grote gevolgen 
had voor vele collega’s en hun gezinnen 
alsmede hun omgeving.

£

Op 16 maart 1970 werd ik als jonge 
man van amper 23 geplaatst in zoals 
we toen zeiden; "West Duitsland" met 
als onderdeel GTMGW. Ik wist op dat 
moment niet wat GTMGW betekende, 
noch wat mij te wachten stond. Gepakt 
en gezakt en met een NATO-reiswijzer 
op zak stapte ik op het station Nijme
gen op de trein richting Osnabrück met 
als eindbestemming Hesepe. In Osna
brück aangekomen werd ik afgehaald 
met een dienstauto en reden we naar 
Borgholzhausen, zijnde het 120 Sqn. 
Hier aangekomen bleek dat de MT van 
dit onderdeel mij naar Hesepe had 
moeten brengen, maar zoals altijd werd 
ook hiervoor een oplossing gevonden 
en ik werd per heli, een Alouette III, 
overgevlogen naar Hesepe met als vlie
ger (ik herinner me z’n naam nog goed) 
de Aoo Karei Wennekendonk.
Ik heb mijn tijd bij de Geleide Wapens 
ervaren als de prettigste, de mooiste 
en leerzaamste tijd van al mijn plaatsin
gen hierna. Wij leefden in een andere 
Luchtmacht, een andere Defensie 
organisatie. De Koninklijke Luchtmacht 
Geleide Wapens was anders gestruc
tureerd; ook waren we één grote familie 
waar iedereen iedereen kende en waar 
lief en leed met elkaar gedeeld werd. 
Ik werd opgevangen door de familie 
'ma en pa’ Harrie Comelisse, mijn 
directe chef (MT00), en de familie 
Greet en Eef van Vugt, ma Cornelis- 
sen en Greet van Vught waren Indische 
vrouwtjes, ook ik ben van Indische 
afkomst, een ‘blauwe jongen’ dus. 
Greet en Eef van Vugt (bekend als pa

en ma van Vugt) waren in 
hun vrije tijd erg betrokken 
met het wel en wee van 
de ‘GTMGW-kinderen’;
zo organiseerden ze voor 
de jeugd discoavonden, 
die erg werden gewaar
deerd. Bij deze families 

heb ik een gouden tijd beleefd die 
ik mijn leven lang zal koesteren als, 
"fantastisch", door deze 
familie werd ik ingewijd 
in de Geleide Wapen 
Cultuur en de normen en 
waarden van de Siedlung 
gemeenschap.
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Een woelige middag...
(door Karei Wennekendonk)
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Ter gelegenheid van de 1000ste red- 
dingsvlucht met de SAR 1982 ontving 
het personeel van de SAR een wandbord 
geschonken door de bevolking van de Wad
deneilanden. Het symboliseert tevens de 
hechte band die van oudsher bestaat tus
sen de bevolking van de Waddeneilanden 
en de SAR

Kort geleden las ik een artikel in de Leeu
warder Courant over de stranding van 
een Italiaanse driemaster, met de naam 
"Femanda". Dit schip liep aan de grond 
op de gevaarlijke gronden bij Terschelling, 
anno domino 24 november 1908.Dit verhaal 
deed mij terugdenken aan de middag op 
24 november 1981.
Het was zaterdag 1 mei 1981. Mijn stand- 
by dienst voor de ambulance vluchten ten 
dienste van de waddeneilanden was net 
begonnen samen met collega de Aoo Mies 
van Lyuck als begeleider van een even
tuele patiënt aan boord. Tevens was Mies 
hoistoperator, redder en boordwerktuigkun
dige. Op zeker ogenblik werden we door 
Wing Ops Leeuwarden thuis gealarmeerd, 
maar niet voor ziekentransport. De vraag 
was of we zo snel mogelijk naar Terschel
ling wilden gaan om hulp te bieden aan 
een gestrand zeiljacht op de Noordzee ter 
hoogte van paal 8. Mijn verzoek om een 
tweede redder te vinden, broodnodig bij 
zo'n actie, werd door Wing Ops als zijnde 
niet beschikbaar afgedaan, het was immers 
weekend dus was er niemand te vinden! 
Dus wij maar met z'n beiden op stap. Het 
gestrande zeiljacht, de Stormvogel, was 
met vier opvarenden op een zandbank 
gelopen, vervolgens gekapseisd waarbij 
de vier mensen overboord waren geslagen. 
Het weer was bar en boos, er stond een 
stormachtige wind met gigantische golven 
en heel veel schuim. Vlak voor de kust 
stond een brede hoge branding. De red
dingsboot "Nicolaas Marius" van Terschel
ling en ook een Lynx helikopter waren al 
aan het zoeken. Op het strand stond toen 
ook al een ziekenauto. De bestuurder was 
de SM. Jan Dik. HID en verpleegkundige 
van het detachement. Wij hebben hem 
aan boord genomen omdat drie paar ogen 
meer zien als twee, ja toch! Tijdens het

het refuellen hoorden we dat de gebor
gen redder een goede bekende van ons 
was: de burgertimmerman van het KLu- 
detachement. Even later tijdens de actie 
vond de Marineheh een drijvend lichaam 
tussen het schuim met een zwemvest 
om. Er werd, een nog jonge redder naar 
beneden gestuurd met een soort van open 
kooi, waarmee het slachtoffer geborgen 
kon worden. De man lag in zee met het 
gezicht naar onder toen ineens door een 
aanstormende golf hij werd omgedraaid 
en met wijd en lege witte ogen en ook nog 
met gespreide armen tussen het schuim 
vandaan kwam recht op de redder af. 
Daar schrok deze zo van dat hij maar een 
ding wilde en dat was als een speer naar 
boven gehesen wilde worden. Het was 
onze beurt een poging te doen. Door het 
gebrek aan een tweede redder hadden wij 
maar een optie, de vismethode. Met een 
aan de hijskabel verbonden dnepuntige 
dreg te proberen de man in de kleren aan 
te haken. Door de nogal slingerende golven 
en het steeds maar omdraaien van hem 
was er een gerede kans dat een van de 
punten in de keel of gezicht zou terecht 
komen. Op dat ogenblik wist niemand of 
hij al dood was of nog leefde en wij wilden 
geen moord op ons geweten hebben. De 
poging maar gestaakt en met behulp van 
onze rotorwind en de golven hem naar het 
strand gestuurd. Het werd inmiddels al wat 
donkeer en er was genoeg professionele 
hulp aangekomen zodat we richting huis 
zijn gegaan. Ondertussen toch nog wel de 
onderweg zijnde reddingsboot van Ame
land, van het zelfde type als de Nicolaas 
Marius, begeleid door het zeer gevaarlijke 
'Westgat'. Diens schipper wilde met het
zelfde overkomen als zijn collega eerder 
die middag! Weer bij moeders thuis moest 
ik even bijkomen van een "woelige middag" 
zonder veel resultaat.

zoeken en vlak voor onze 
neus werd de Nicolaas Mari
us door een enorme breker 
gegrepen en omver gewor
pen en bleef zo drijven. Vijf 
van de zes bemanningsleden 
zagen kans om onder de 
boot vandaan te komen, de 
zesde bleef weg. Wij hadden 
dus geen tweede redder bij 
ons en konden niet iemand 
naar beneden sturen om te 
helpen! De mannen op de 

boot probeerden ons duidelijk te maken dat 
wij onze hijskabel naar beneden moesten 
laten gaan en proberen de boot om te trek
ken. Een onmogelijke zaak, onze heli mocht 
maar 950 kilogram trekken en zo'n boot 
weegt toch gauw 5000 kg of meer .Voeg 
daarbij nog het feit dat toch bij een even
tuele poging de kabel zeker zou breken 
waarbij de zwiepende einden letsel zouden 
toe brengen aan de mensen op de kiel en 
aan ons rotorsysteem. Wij hebben toen een 
lange kabel van het strand gehaald en naar 
de boot gesleept zodat deze naar ondieper 
water getrokken kon worden. Daar werd 
de ‘missing man' geborgen maar helaas 
te laat. Wij vonden even later tussen het 
schuim een rood voorwerp drijven. Om dit 
goed te kunnen bekijken was het nodig 
om heel laag boven de zee te hangen, 
een metertje of wat. Waarom weet ik nog 
steeds niet maar er ging een alarmbel in 
mijn hoofd af. Ik keek naar voren en zag op 
dat moment een enorme berg met water 
op ons afkomen, zomaar uit het niets, een 
vette grondzee! Door een valse ruk aan 
de besturingsorganen te geven, achteruit 
en omhoog, lukte het me om dit monster 
nipt te ontwijken. Mensen die op het strand 
stonden te kijken dachten dat ons laatste 
uurtje geslagen had, is mij later verteld. 
Na twee uur actie was de tank leeg en bij
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Tijdens mijn opleiding op de WO (Voortgezette Vlieg Opleiding) 
nr. 24 in 1953 op de Harvard te Gilze Rijen, werd ik uitverkoren om 
tijdens een "ouderdag" of zo iets, te mogen voorvliegen. Daarvoor 
had ik een programma van stunts gemaakt en dat moest ik met 
mijn instructeur, de eerste luitenant Meulenbroek, gaan oefenen. Hij 
vond het wel een aardig programma, maar wilde het ook nog even 
vanaf de grond bekijken. Ik moest hem maar op de Rechte Heide 
afzetten en dan een eindje verder mijn programma afdraaien, 
zoals ik dat dan ook ten opzichte van het publiek op de vliegbasis 
zou moeten doen. Na de luitenant op de heide te hebben afgezet 
ben ik weer gestart en heb het programma voorgevlogen zo als ik 
dacht dat het moest. Daarna ben ik op Gilze Rijen geland.
's Middags, na de lunch, kwam de dienstdoende Ops officier, S.M. 
Blom, mij vragen of ik soms wist waar de luitenant Meulenbroek 
gebleven was. Hij had hem de hele ochtend ook al niet gezien. Op 
dat moment wilde ik wel door de grond zakken, want ik realiseerde 
me dat ik de goede man op de Rechte Heide had laten staan. 
Ik kreeg een schop onder mijn kont ên een Harvard, om als de 
gesmeerde bliksem de luitenant op te halen. Op weg naar de 
Rechte Heide bedacht ik me wat voor straf ik zou kunnen krijgen. 
Het meest logische leek mij dat de luitenant mij uit het vliegtuig zou 
jagen en dat ik terug moest lopen en ik rekende al uit hoe lang ik 
er over zou doen. Iedere twee minuten vliegen betekende een uur 
lopen. Maar de luitenant stapte in en na inpluggen van de radio 
bedankte hij me voor de uurtjes rust die ik hem had bezorgd en 
prijsde me dat ik er aan had gedacht om nog even te tanken. Ik 
hield dus wijselijk mijn mond maar.

der die een dag eerder waren gearriveerd. De volgende dag 
(zondag) was het koffiedrinken bij de drie andere bemanningsle
den in Aptera Beach. Tijdens de koffie opperde de twee BWK’s, 
te weten Siem v.d. Hoef en Gernt de Ridder een idee over de 
naderende Koninginnedag. Het tweetal zei: "Over een paar 
dagen is het Koninginnedag. Dan is iedereen vrij en wij zitten 
hier ’dienstlich'. Kan dit ook worden gecompenseerd? Natuur
lijk was dit een opmerking die nergens op sloeg, maar je weet 
immers maar nooit. Zoals te verwachten werd dit idee door drie 
op Aptera met de nodige hilariteit maar ook met hoongelach 
ontvangen. Zoals te verwachten werd dit idee door de anderen, 
waaronder ook de squadroncommandant resoluut van de hand 
gewezen en wel met redenen omkleed. "Dit is helemaal niet op 
jullie van toepassing, want jullie zitten hier maar met jullie echt
genotes op je pluk in het zonnetje. Jullie doen niet eens mee 
met de vlaggenparade!"

Vlaggenparade op Kreta
(door Gerrit de Ridder)
Eind april in de zeventiger jaren werd een groep Geleide 
Wapens met twee F-27 machines naar Kreta gevlogen. Welke 
groep weet ik niet meer. Bij aankomst te Souda Bay namen 
drie bemanningsleden hun intrek in het Xenia hotel te Chania, 
terwijl de andere crewleden hun intrek in Aptera Beach hadden 
genomen. Het verblijf Aptera Beach bestond uit een restaurantje 
en wat eenvoudige geschakelde kamers aan het strand. De 
crewleden in het hotel in Chania werden verwelkomd door hun 
echtgenotes te weten de dames Hazebos, v.d Hoef en de Rid-

Een ietwat genante gebeurtenis
(door Ben Groeneveld)

Einde verhaal Dus? Nou nee, want wat was het geval? Op de bar 
in het restaurantje stond een rood, wit, blauw vlaggetje in een 
soort van standaard. Buiten mede weten van de Commandant 
zag Sommer wel kans om indien nodig met een touwtje het vlag
getje te hijsen. De komst van de andere drie met dames werd 
echter wel op Koninginnedag aangekondigd. De volgende mor
gen togen de dames naar de winkels op zoek naar een oranje 
lap stof. Voor Kreta geen bekende kleur. De gevonden lap werd 
onder de verbaasde ogen van de winkelier in 6 repen gescheurd. 
Op Koninginnedag werden de dames, Bob Hazebos en Gerrit de 
Ridder o.l.v. Siem v.d. Hoef afgemarcheerd naar Pater Bejag, allen 
getooid met een oranje sjerp met aan de onderzijde een grote 
sinaasappel. Na het detachement te hebben gemeld werd onder 
de verbaasde blik van de commandant het vlaggetje gehesen 

onder de valse 
tonen van het 
gezongen Wilhel
mus. Na afloop 
gevolgd door de 
gebruikelijke oran
je borrel. Ik kan 
me niet herinneren 
of deze dag is 
gecompenseerd. 
Ik denk van niet!
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• Zorg is aanbodgericht, er is geen vraag- 
stunng;

• Eerste en tweede zorglijn communice
ren te weinig over gemeenschappelijke 
patiënten;

• In de eerste zorglijn is er geen integrale 
aanpak en is het aanbod te smal;

• In de tweede zorglijn is onvoldoende 
coördmatiebevoegdheden van geriaters 
(bejaardenarts/ouderdomskundige) en 
daardoor geen ketenaanpak in het zie
kenhuis;

• Er zijn onvoldoende opleidingsplaatsen 
voor geriaters;

• De verpleeghuisarts staat te ver van de 
eerste zorglijn af;

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en verpleegaanbod Zorgverze- 
kermgswet (ZVW) sluit niet aan;

• Participatiebevordering ouderen is 
onvoldoende. De WMO functioneert met 
optimaal;

• Grote problemen in de thuiszorg: aan
bestedingen lopen niet goed, schaalver
groting ondergraaft de kwaliteit;

• De bekostiging van de ouderenzorg is 
complex en ondergraaft de regie van de 
cliënt;

• Onvoldoende samenhang tussen zorg, 
wonen en welzijn;

• Er zijn zorgen over de kostenbeheersing 
(meningsverschillen);

• Beeldvorming over ouderen is onjuist, 
vergrijzing wordt slechts een kostenfac
tor genoemd;

• Mantelzorgers raken overbelast;
• Oudere migranten zijn onvoldoende in 

beeld, specifieke cultuurgebonden aan
pak ontbreekt;

• Wetenschappelijke kennis wordt niet 
vertaald naar de praktijk.

• Onvoldoende leefstijladviezen;
• Zorgverzekeraars hebben onvoldoende 

kennis van zaken;
• In de AWBZ-functie “begeleiding" is 

te hard ingegrepen, dit gaat averechts 
werken;

• ICT-mogelijkheden worden onvoldoende 
benut;

• Opleidingen in de zorg zijn onvoldoende 
toegespitst op de moderne ouderenzorg.

BEGROTING ZORG 2010
Bron: KV EO
De zorgpremie zal in 2010 stijgen mogelijk 
met ongeveer €40,- per persoon per jaar. 
De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van 
de premie. Voorts zal de eigen bijdrage in 
2010 stijgen van €155,- (2009) naar €165,-. 
Ook de Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) 
zal in 2010 licht stijgen. Er zal echter niet 
gesneden worden in het basispakket van 
de zorgverzekering, slechts één medicijn zal 
worden verwijderd uit het basispakket. De 
gezondheidszorg zal in 2010 niet ontkomen 
aan draconische kostenbesparingen, er 
zal voor één miljard euro moeten worden 
bezuinigd in de gezondheidszorg, met name 
zullen in de GGZ flinke bezuinigingen wor
den doorgevoerd. Ook doelmatigheid zal 
aanzienlijke besparingen moeten opleveren. 
De geleidelijke invoering van marktwerking in 
de ziekenhuiszorg zal tot verdere kwaliteits
verbetering en lagere prijzen moeten leiden. 
De medisch specialisten en de huisartsen 
zullen door de Minister worden gekort, de 
honoraria van specialisten worden aange
pakt. Budgetten zullen worden verstrekt op 
basis van kwaliteit en niet meer op basis van 
het aantal behandelde patiënten. Ook de 
apothekers zullen een steentje in de bezui
nigingen moeten bijdragen. Voorts dienen 
patiënten zich voor aandoeningen in eerste 
instantie te wenden tot de huisartsen en niet 
tot de EHBO-posten van de ziekenhuizen, 
hier zal een aanmerkelijke bezuiniging aan 
ten grondslag liggen, ziekenhuizen krijgen 
het consult dan ook niet meer vergoed. Ook 
de AWBZ zal ter discussie komen te staan 
en zal anders moeten worden ingericht, er 
zullen echter geen nieuwe ingrepen plaats
vinden. Er zal aandacht worden besteed aan 
de medicatieveiligheid. Er zal een zorgplan 
komen voor mensen met dementie. Er komt 
een bouwimpuls voor ziekenhuizen en ver
pleeghuizen.

MANTELZORGCOMPLIMENT 
EENVOUDIGER
Bron: KVEO
In het Mededelingenblad 3e kwartaal 
2009 is gepubliceerd over mantelzorg. 
In dit artikel wordt ook melding gemaakt 
van het mantelzorgcompliment. Het man- 
telzorgcompliment is in de loop van 2009 
eenvoudiger geworden.
Zoveel mogelijk mantelzorgers moeten op 
een eenvoudige manier in 2009 in aan
merking worden gebracht voor het man
telzorgcompliment, weshalve dit door de 
Staatssecretaris is aangepast. De nieuwe 
regeling is als volgt aangepast.
• Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg 

(CIZ) hoeft niet meer vooraf vast te stel
len dat de mantelzorger een deel van 
de professionele zorg overneemt;

• Het ministerie gaat er bij langlopende 
indicaties vanuit dat er mantelzorg 
gegeven wordt, daarom geeft iedere 
extramurale (= buiten de muren van een 
ziekenhuis/instelling) AWBZ-indicatie 
van minimaal 12 maanden recht op het 
Mantelzorgcompliment;

• Meerdere aaneengesloten AWBZ-indi- 
caties van samen minimaal 12 maanden 
geven ook recht op het Mantelzorgcom
pliment.

Tot nu toe bedroeg het Mantelzorgcompli
ment €250,-. In het kader van de bezuini
gingen zal dit bedrag waarschijnlijk wor
den verlaagd naar €230,-.
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website: www.mezzo.nl/mdex.php

PROBLEMEN IN DE OUDERENZORG
Bron: NVOG
De KVEO is aangesloten bij de Neder
landse Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden (NVOG). De Centrale 
Samenwerkende Ouderenorganisaties 
(CSO), waar de NVOG ook partner in is, 
heeft de problemen die de ouderen in de 
zorg ervaren op een rij gezet en is bezig 
haar beleid hierover te formuleren. Hier
onder worden de gevonden problemen 
omschreven.

PROBLEMEN IN DE ZORG OP EEN RIJ
• De zorgvraag van ouderen wordt onvol

doende gemonitord, het aanbod is niet 
proactief;

• Het zorgaanbod is niet samenhangend 
en niet proactief, het aanbod versnip
pert, geen multidisciplinaire aanpak, 
teveel nadruk op acute zorg;

OUDEREN ONZICHTBAAR BIJ HET 
KABINET
Het Kabinet heeft weinig positief gerichte 
aandacht voor de groeiende groep ouderen 
in Nederland, dit concludeert het CSO uit 
de miljoenennota 2010. In de beleidsagen-
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Zorg en Welzijn
(door J.C.J.M.(Jos) Janissen)

http://www.mezzo.nl/mdex.php
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da staat mets over het ontwikkelen en ver
sterken van de geriatrische zorg. Geriatrie 
is gespecialiseerde ouderenzorg die zich 
richt op zowel lichamelijke, geestelijke als 
sociale zorg. Duidelijk is dat ouderen vaak 
gelijktijdig te maken hebben met meerdere 
problemen, bijvoorbeeld een chronische 
ziekte en eenzaamheid. Door een stapeling 
van problemen zijn ze kwetsbaar. Gerichte 
geriatrische hulp kan de problemen tijdig 
herkennen en de verschillende zorg op 
elkaar afstemmen. Daarmee wordt met 
alleen de oudere geholpen, maar kunnen 
ook onnodige kosten worden bespaard. 
Steeds duidelijker wordt dat veel ouderen 
lijden aan depressies. Langer leven gaat 
vaak gepaard met kwalen en chronische 
aandoeningen waardoor depressies de 
kop kunnen opsteken. Ook eenzaamheid 
kan daarbij een rol spelen. De regering 
dient hiermee rekening te houden bij de 
financiering van geestelijke gezondheids
zorg (GGZ), preventie en Wet Maatschap
pelijke Ondersteuning (WMO).
Het tekort aan arbeidskrachten in de zorg 
neemt schrikbarend toe. Het gemak waar
mee het Kabinet zich daarbij verlaat op 
technische innovatie is niet reëel. Persoon
lijke zorg en aandacht voor de mens blij
ven de pijlers waarop de zorg rust, zeker 
die van kwetsbare ouderen. De regering 
wordt opgeroepen meer in te zetten op 
het vergroten van de omvang en de kwa
liteit van zorgverleners. Dit kan door meer 
jongeren voor zorg te interesseren en 
oudere werknemers om te scholen. Ook 
gezonde ouderen willen en kunnen daar
door een belangrijke bijdrage leveren. Zo 
wordt mede voorkomen dat mantelzorgers 
overbelast raken.

Verpleging
Chronisch zieken die thuis verpleging 
krijgen melden een versnippering van de 
zorg. Voorheen hadden ze alleen met de 
wijkverpleging te maken, nu worden de 
taken verdeeld over apotheek, huisarts en 
wijkverpleging. Dit betekent dat er veel 
minder toezicht is op de algehele situatie 
van de cliënt en het juiste gebruik van 
medicijnen. Vooral mantelzorgers maken 
zich hierover ongerust.
Onzekerheid
Een deel van de mensen moet bij andere 
instanties vervangende hulp zoeken. De 
Staatssecretaris VWS rekent erop dat 
het zal lukken, doch dat is onzeker! Het 
blijkt vaak een kwestie van toeval of men 
ergens anders hulp krijgt. Je moet maar 
net de juiste gemeente, school of welzijns
instelling treffen. Gemeenten, onderwijs, 
jeugdzorg, zorgverzekeraars en welzijns- 
instellmgen hebben nog nauwelijks op de 
nieuwe situatie geanticipeerd, blijkt uit de 
meldactie. Vooral mensen die niet goed in 
staat zijn zelf hun zaken te regelen drei
gen hierdoor van hulp verstoken te raken. 
Volgend de deelnemende organisaties 
moeten gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, 
zorgaanbieders, zorgkantoren en zorg
verzekeraars hun verantwoordelijkheid 
nemen, zodat er goede vervangende zorg 
komt voor deze groep. Op dit moment 
verwijst men te veel naar elkaar en worden 
mensen soms van het kastje naar de muur 
gestuurd.

Op de startpagine van de website www. 
rijbewijskeunngen.com vindt u onder 
"plaatsen" een groot aantal adressen, 
waar u tegen een gereduceerd tarief 
gekeurd kunt worden. Ook onder "oog- 
test" staat nuttige informatie.
Er is ook een landelijk telefoonnummer 
voor degenen die geen internet 
hebben: 0251-20 54 90 (tussen 09.00 en 
12.00 uur).

de aanvraag van een nieuw rijbewijs en 
die van de noodzakelijke formulieren nog 
bij. Alles bij elkaar betaalt een 70-plus- 
ser gemiddeld €125 voor een nieuw 
rijbewijs. Dat is veel te veel! Bovendien is 
het vaak lastig om een arts te vinden die 
de keuring wil doen. Daarom worden op 
verschillende plaatsen in het land door 
ouderenbonden en wijkcentra goedkope 
rijbewijskeuringen voor 70-plussers geor
ganiseerd. Op de hierna genoemde web
site kunt u vinden waar u bij u in de buurt 
terecht kunt voor goedkope rijbewijskeu
ringen. De kosten voor de keuring in de 
meeste plaatsen die u op de website vindt 
bedragen slechts €30. Dit is inclusief de 
BTW van 19% die, sinds 1 januari 2008 
aan de belastingdienst moet worden afge
dragen. Geadviseerd wordt om tenminste 
3 maanden voor afloop van de geldigheid 
van het rijbewijs een afspraak te maken 
voor een keuring.

Voorbereiding:
• Voordat men naar de keuring gaat moet 

men eerst bij het gemeentehuis of 
stadsdeelkantoor een Eigen Verklaring 
formulier halen en dat formulier invullen;

• Verder moet naar de keuring een beetje 
urine en een lijst worden meegebracht 
welke medicijnen gebruikt worden. 
Neem uw oude rijbewijs mee als legiti
matie.

• Controleer voor de keuring uw ogen, bij
voorbeeld met de gratis Oogtest voor de 
Automobilist, of door bij de opticien de 
bril te laten controleren.

ONZEKERHEID DOOR WEGVALLEN 
AWBZ-ZORG
Bron: CSO
Sinds dit jaar is het moeilijk om begelei
ding of verzorging te krijgen uit de AWBZ. 
Veel cliënten komen in onzekerheid, omdat 
ze niet weten waar ze terecht kunnen voor 
vervangende hulp. Dit blijkt uit een meld
actie van zeven cliëntenorganisaties.
Begeleiding
Sinds 2009 zijn de indicaties voor de 
AWBZ verscherpt. Tweederde van de 
mensen die er mee te maken hebben 
geeft aan veel problemen te ondervinden. 
Problemen die veel genoemd worden zijn: 
niet weten waar men vervangende hulp 
kan krijgen, dreigend verlies van zelfstan
digheid en overbelasting van de mantel
zorgers. De verscherpte toegang tot de 
AWBZ wordt geleidelijk ingevoerd. 60% 
van de melders had nog geen nieuwe 
indicatie gekregen. Toch zijn ook zij erg 
bezorgd. Het merendeel wil een vermin
dering van AWBZ-zorg opvangen in eigen 
kring. Maar of dat lukt wordt betwijfeld.

MEDISCHE KEURINGEN VOOR 
VERLENGING RIJBEWIJS VOOR 
70-PLUSSERS
Bron: Met Pensioen, maandblad van 
de Bond van Gepensioneerd Vervoers- 
personeel.
Voor automobilisten van 70 jaar en ouder 
is voor verlenging van het rijbewijs mini
maal iedere 5 jaar een medische keuring 
verplicht. De kosten daarvan variëren 
van €45.- tot het officiële landelijke tarief 
van €76,60. Daar komen de kosten voor

Postactievenkaart
Voor aanvragen van de nieuwe KMS Doelgroepkaart KLu Postactieven (KMS DGK PA) 
is het Adres Aanspreekpunt postactieven (CLSK/KAB/Postactieven).
Vergeet niet een kopie van uw bewijs van eervol ontslag mee te sturen. Dit 
versnelt de procedure aanzienlijk (door externe omstandigheden kan het wel 
2 maanden duren alvorens u de kaart in uw bezit krijgt).
Daarnaast is de oude “bruine” Defensiepas nog steeds geldig en kan worden 
gebruikt voor toegang van een niet - KLu onderdeel!
Bovendien is “Hoe te handelen bij bedanken of overlijden” voor beide passen 
deels in de begeleidende brieven en bijlagen bij uitgifte aangegeven.
Zo dient bij bedanken of overlijden als KLu-Postactieve, de Postactievenkaart(en) 
(KMS DGK PA -pas en/of oude “bruine” Defensiepas) bij het CLSK/KAB/Postactieven, 
Postbus 8762,4820 BB, Breda te worden ingeleverd. In geval van verlies van een pas 
wordt u verzocht contact op te nemen met eveneens CLSK/KAB/Bureau Postactieven, 
tel.nr. 076 - 54 47136. Afhandeling wordt dan met u afgestemd.

rijbewijskeunngen.com


I

38

adressen:Nuttige

KLuPActief

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: FH.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Leden: E.B.H. Oling, C.G.M. van Gageldonk

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voorzitter: J.A. Roos
Wilgenkamp 40, 7581 HC Losser
E-mail: jaroos@solcon.nl
Secretaris EA.J. van Beers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo,

I
J

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven 
Voorzitter: FJ.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

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
Schopenhauerstraat 159

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden
Voorzitter: E.PW. 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: K.A. Smit
Petrus Donderstraat 55
5613 LR Eindhoven, Tel.: 040-211 7518
E-mail: karel.smit@planet.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-Emdhoven.nl 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
Tel.: 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, Tel.: 0346-263 838
E-mail: mvervoorn@planet.nl
M.R 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

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.R 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 Vriesema 
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
TeL: 070-3944585, 06-20586389
E-mail: theodeckers@online.nl
Penningmeester: E.J Goedheer
Girorekening: 93 89 228 t.n.v. Contactgroep 
Postactieven Den Haag

7323 LW Apeldoorn
TeL: 055 36 63 217
Girorekening: 9698041
t.n.v. CGPA- Nm. 7323 LW Apeldoorn
E-mail: jg.kools@hetnet.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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ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN

BEREIKBAARHEID Joop MelisieTelefonisch:

BEZOEKADRES

39 KLuPActief

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 
aanspreekpunt 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.

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 37 van dit blad.

MILITAIR POSTADRES 
(Alleen vanaf militaire 
onderdelen)

POSTADRES tevens 
REDACTIEADRES

Luchtmachtplein 1
4822 ZB Breda

CLSK/Kabinet/Postactieven
Postbus 8762
4820 BB Breda

Hoofdkwartier CLSK
CLSK/Kabinet/Postactieven
MPC 92A

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter: H.E van Bergem,
Balsemienberg 32, 4707 SW, Roosendaal 
Tel.: 06-2938 0649,
E-mail: hfvanbergem@gmail.com 
Secretaris J.PM. Dam
Hugo de Grootstraat 7,
4631 GJ Hoogerheide, Tel.: 0164-616063,
E-mail: cgpa.wdt@live.nl
Penningmeester: S. Heringa, 
Lambertijnenlaan 49 
4614 EV Bergen op Zoom 
Tel.: 06-30348758
E-mail: sheringa@hetnet.nl
Bankrekeningnummer 499 82 2617 t.n.v.
Contactgroep Postactieven te
Bergen op Zoom. Plv. penningmeester/ 
notulist: C. van Wijk
Meerkoet 36, 4617 KN Bergen op Zoom

correspondentieadres: CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting 
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel 
Penningmeester: R. Postma 
Leden: H. Geurts,
T. Roosenboom, A. Boender, K. Mars 
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.

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

Tel.: 074-277 4826
E-mail: vbeersf@home.nl
Postadres CGPA regio Twenthe p/a secretaris 
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo. 
Penningmeester A. A. Haveman
Vanekerstraat 19, 7523 HL Enschede
E-mail: ab.haveman@home.nl
Girorekening: 350505 t.n.v. Contactgroep
Postactieven Regio Twenthe.
Lid/commissaris: . A. Bos
Namenstraat 6, 7559 NX Hengelo
Tel: 074-277 4204
E-mail: albertengezien@home.nl
Lid/commissaris A. van Tilburg 
het Stromk 82, 7642 GT Enschede 
Tel.: 053-477 5634
E-mail: adrianus@lid-afmp.nl
Erelid: M.A. van Drunen
Umbrialaan 13, 7577 KA Oldenzaal 
Tel.: 0541-516 304
E-mail: mvandrunen@home.nl

Tel.: 0164-256728
E-mail: corvanwijk@home.nl,
Algemeen Bestuurslid: WA. Vercouteren
Melis Blecklaan 16, 3634 VX Woensdrecht 
Tel.: 0164-616170
E-mail: wverco@home.nl

Militair Luchtvaart Museum
Kampweg 120, 3769 DJ 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 
Voorzitter G.van der Hoeven 
E-mail: beerveer@gmail.com 
Secretaris’ J. van Soest
E-mail, jtvsoest@hetnet.nl

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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