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De nieuwe theatervoorstelling ‘Concert for 
Freedom’ van het Orkest Koninklijke Luchtmacht

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

Samenstelling & Redactie:
Ko Norg

Redactie adres:
Zie pagina nuttige adressen

Met speciale dank aan:
Rob Schouten, Nico Bak, ds. Jan 
Tom Schneider, Rob Bloemkolk, Dick 
Lookhorst, Bert van den Broeke, Peer 
Dekkers, Loek Mulder, Ludo Damen, 
Gerard Vallee, André Polvliet, Gerard van 
der Hoeven, Willem Vercouteren, Jan 
van Rossum, Gerard van der Hoeven, 
Ton Lelie, Willem Logt, Theo Deckers, 
Janny van der Kooi, Wim Wolbertus, Jos 
Janissen, Karei Wennekendonk en alle 
anderen die hebben bijgedragen aan 
het tot stand komen van dit nummer van 
KLuPActief.

Verantwoording van de in dit nummer 
opgenomen foto’s:
Alle foto’s zijn belangeloos ter 
beschikking gesteld en zijn met 
toestemming van betrokkenen geplaatst. 
Met speciale dank aan het NIMH.

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

KLuPActief

Prins Bcmhardpark 12, 
Broekmorgen 70, 
Parclvisserstraat 611, 
Zwanenevcld 66-21, 
Ijsselsingel 144, 
W. van Essenlaan 17, 
C. Gerlingstraat 11, 
Bemhardlaan 61, 
Vaarzenhof 404, 
De Gracht 5, 
Mezenstraat 150, 
Piet Heinstraat 68, 
De Vliedberg 48, 
Kruidmolenlaan 192, 
Van Docsburgpad 13, 
Vredehoflaan 468, 
Grote Haag 28, 
Zilverreiger 5, 
Hulterman 52, 
Past. Oomenstraat 37, 
Hr. Balderikstraat 76, 
Ant.v. Lceuvvcnhoeklaan 123, 
Rubcnspark 15, 
Lambertijnenlaan 49, 
Oldenzaalseveenweg 8, 
Domeinlaan 168, 
Ambonplein 17, 
Zipfelstrasse 30, 
Rembrandtkadc 76, 
Dr. Schaepmanlaan 44, 
De Greft 6, 
Bur. F. Adreaelaan 100, 
Rubcnsstraat30, 
Oortlaan 87, 
Vaarzenhof 417, 
Vlierstraat 98, 
Alardstraat 53, 
Bilderdijkplein 39, 
Sluijtershof 11, 
Markt 59, 
Juweellaan 602, 
Rembrandtlaan 17, 
H. van Heemstralaan 2, 
St. Walfriedstraat 37,

Enschede, 
Uden, 
Apeldoorn, 
Nijmegen, 
Den Bosch, 
Den Dolder, 
Rijen, 
Buitenpost, 
Uden, 
Gecsteren, 
Rotterdam 
Geldrop, 
Oostcrhout, 
Middelburg, 
Duiven, 
Vlissingen, 
Bergen op Zoom, 
Leusden, 
Asten, 
Rijen, 
Zaltbommel, 
Soesterberg, 
Rijen,
Bergen op Zoom, 
Losser.
Dieren. 
Eindhoven, 
Zwitserland 
Rijswijk. 
Arnhem, 
Mantgum, 
Utrecht, 
Raamsdonksveer. 
Veldhoven, 
Uden, 
Enschede.
Uden, 
Voorburg. 
Oosterhout. 
Uden, 
Zoetermcer, 
Bilthoven, 
Ermelo, 
St. Willebrord,

M.G. Janssen, 
J. Marselis, 
H.E. Butters Ruben, 
R. Willemsen, 
G J.F. Vermeulen, 
C. van Buren, 
R. Holslag, 
W.R. van der Tempel, 
M.J. Brummans, 
A.M. Peters, 
J.P. Vitters, 
J.J.M. Meeuwessen,
C. E. Mulder,
JJ. van den Ouden, 
J. Bartels, 
CJ. Veldhuis, 
A.J. Raaijmakers, 
J.A.H. van Rhee, 
A.H. Cuppen, 
WJ. Hermens,
R. L. Zaltbommel.
E. H. Bosman, 
H.W. Roskamp,
S. Heringa,
G. J. Achterhuis, 
A.H. Barselaar, 
J. Reuver,
H. C.M. Nieuwlands, 
PJ. Groothaert,
A. Smits, 
J. van den Engel, 
J.W.I-L Raadgever,
D. Verkerk,
H J.F. Janssen,
J. P.de Mooij, 
HJ. Ulfman,
F. N.M. Delhez, 
EJ. Gerritsen, 
R.M.A. de Jong, 
A. de Vries,
E. M. Vermeulen,
K. van der Heide.
T. de Jong, 
JJ.I-L Stoll.

geb. 6-11-1926
geb. 8-5-1935
geb.5-1-1926
geb. 4-3-1936
geb. 14-7-1919
geb. 26-3-1921
geb. 10-8-1925
geb. 12-10-1946
geb. 26-12-1950
geb. 12-5-1930

geb. 15-5-1925
geb. 10-2-1926
geb. 29-7-1930
geb. 8-10-1925
geb. 25-8-1926
geb. 22-6-1944
geb. 24-6-1934
geb. 24-9-1930
geb. 24-3-1947
geb. 17-1-1920
geb 22-3-1946
geb. 12-11-1933
geb. 16-7-1939
geb. 20-7-1925
geb. 7-3-1924
geb. 5-1-1933

geb. 20-9-1930 
geb. 11-11-1936 
geb. 29-6-1924 
geb. 18-3-1928 
geb. 17-2-1924 
geb. 15-6-1928 
geb. 5-10-1930 
geb. 6-1-1935 
geb. 30-5-1930 
geb. 11-12-1946 
geb. 13-11-1933 
geb. 10-4-1934 
geb. 12-6-1944 
geb.2-4-1941 
geb. 25-7-1927 
geb. 16-01-1934

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

He’ll ask not
If you won or lost

but HOW you played the game”

In memoriam Sjoerd Heringa
Op 12 januari j.1. hebben wij afscheid moeten nemen van onze penningmeester Sjoerd Heringa. Op 
6 januari overleed hij na een kort ziekbed als gevolg van alvleesklierkanker. Tijdens zijn vakantie in 
september is hij onwel geworden en na onderzoek in Nederland kreeg hij in de week van 4 november het 
onherroepelijke “vonnis”. Hij was ongeneeslijk ziek, kon niet geopereerd worden en een chemokuur zou 
zijn lijd op aarde slechts enkele maanden kunnen rekken. De man, die er altijd was om de Contactgroep 
te vertegenwoordigen als anderen iets overkwam, was nu zelf aan de beurt. Door inwendige bloedingen 
heeft hij niet aan zijn chemokuur kunnen beginnen en was zijn lot bezegeld. Gelukkig hebben wij 
hem als voltallig bestuur nog thuis kunnen bezoeken in de week na Kerstmis. Hij bleek toen nog goed 
aanspreekbaar en zeer spraakzaam, maar tijdens de Kerst begonnen de pijnen en deze bleken het naderend 
einde in te luiden. Wij zullen hem herinneren als een open, positief ingesteld, sportief (o.a. 37 maal de 
vierdaagse van Nijmegen gelopen!) en uitermate betrokken man, die altijd bereid was om iets extra's te doen. 
Een vriend is van ons heengegaan, hij ruste in vrede.
Henk van Bergem - Voorzitter CGPA Woensdrecht

P.de
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How goes it
(door Ko Norg)

KLuPActief

Zoals te doen gebruikelijk wordt 
er elk jaar een ontmoetingsdag 
gehouden ten behoeve van 
de besturen van de CGPA’s en 
de leiding van de Koninklijke 
Luchtmacht. Deze zogenaamde 
Lumara-dag (de oplettende lezer 
zal opmerken dat de vroegere 
benaming weer van stal is gehaald), 
vond ook ditmaal weer plaats op 
dinsdag 15 december jl. bij het 
Commando Luchtstrijdkrachten 
in de ‘Luchtmachttoren’ in Breda. 
Rond de klok van tienen waren de 
meest bestuursleden gearriveerd 
en stonden te genieten van een 
bakje koffie met daarbij een stukje 
kerstkrans. Gezien de soms lange 
afstand en de gebruikelijke files in 
de ochtendspits, werd dit zichtbaar 
gewaardeerd.
Om half 11 opende de Chef 
Kabinet Kolonel Drs. J. Reijling de 
bijeenkomst door iedereen van 
harte welkom te heten. Hij gaf aan 
deze dag een prima gelegenheid te 
vinden voor onderlinge contacten 
tussen CGPA-besturen en KLu- 
leiding om van gedachten te 
wisselen en elkaar te informeren. 
Ook liet hij weten blij te zijn te

kunnen constateren dat ook in 
het afgelopen jaar de activiteiten 
voor en door de KLu-postactieven 
talrijk waren en ook door de KLu- 
leiding erg werden gewaardeerd. 
Volgens hem illustreert het 
uitstekend het ‘actieve’ deel in het 
woord ‘Postactieve’. Als treffend 
voorbeeld noemde hij het namens 
de KLu opzetten van een nieuwe 
bezoekersregeling voor de KLu - 
Gedenkzuilen op de voormalige 
vliegbasis Soesterberg door 
het bestuur van de CGPA Regio 
Soesterberg. Hij besluit zijn welkoms 
woord met de wens dat 2010 voor 
besturen en de postactieven net zo 
positief mag verlopen als in 2009.

De CCPKLu, Kol bd. Joop Melisie, 
deed vervolgens enkele mededelingen 
ten aanzien van lopende zaken. Zo 
gaf hij aan dat de invoering van de 
nieuwe Defensiepas voor Postactieven 
niet voor het voorjaar van 2010 
zal starten. De problemen met het 
afdrukken van de huidige KMS - pas 
zijn bijna opgelost. De uitgifte van 
de nieuwe, duidelijker Raamregeling 
Defensie Reüniefaciliteiten voor 
Veteranen, Postactieven en Dienst- 
slachtoffers is gepland voor 1 februari 
2010. Voor ons als Postactieven 
is de belangrijkste wijziging de

mogelijkheid om in plaats van één 
maal per twee jaar nu één maal per 
jaar een reünie te organiseren. 
Zoals gewoonlijk waren er ook voor 
deze dag weer enkele sprekers 
uitgenodigd om de aanwezigen bij te 
praten over de ontwikkelingen in de 
Koninklijke Luchtmacht. Dit keer was 
de Luitenant-kolonel Paul van Harten 
bereid gevonden om als Hoofd 
Faciliteiten en Ondersteuning van 
het Defensie Helikopter Commando 
(DHC) ons iets te vertellen over deze 
nog vrij nieuwe organisatie.
Aan de hand van een Power Point 
presentatie passeerden een veelheid 
van onderwerpen de revue. Zoals 
wellicht bekend, zijn met de sluiting 
van de vliegbasis Soesterberg 
de Cougar’s van 300 Sqn en de 
Chinook’s van 298 Sqn overgeplaatst 
naar de vliegbasis Gilze Rijen. Maar 
niet alleen dat, ook de Lynx en de 
NH-90’s van de Koninklijke Marine 
vallen nu onder het DHC, evenals de 
AB-412’s van de SAR. Even voor de 
goede orde: we spreken nu over een 
totaal van 85 helikopters en 2236 
functies.
Met de steeds groeiende vraag 
naar helikopters krijgsmachtbreed 
is het gezien de schaarse financiële 
middelen van groot belang om deze 
efficiënt in te zetten.
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"DHC? mensen aan het werk in 
soms ongewone situaties en met (on) 
gewoon werk, maar samenbouwend 
aan een mooie helikoptertoekomst!

Ook kan veel geld worden 
bespaard doordat van drie staven/ 
organisaties is overgegaan naar 
één staf/organisatie. Ook al het 
(fase) onderhoud is geconcentreerd 
op de vliegbasis Gilze Rijen. 
Bij dit alles ontkom je niet aan 
standaardisatie van operationele 
en technische procedures voor 
zover als mogelijk is. Dit kost moeite 
maar gaat inmiddels steeds beter. 
We moeten immers niet vergeten 
dat we met samenvoeging van het 
totale ‘helikopterbeheer’ van KLu 
en KMar te maken hebben met 
twee verschillende disciplines elk 
met een geheel eigen cultuur. We 
zitten momenteel nog volop in de 
transitieperiode 2008 - 2013. Zo 
is in deze periode ook sprake van 
de instroom van 6 extra Chinook 
CH-47(F), terwijl de ,oude’ CH-47D’s 
een upgrade ontvangen (2010-2011). 
De AB-412's van de SAR zullen 
worden vervangen door de NH-90. 
Ook de Lynx heli’s verdwijnen na 
dertig jaar trouwe dienst. Verdere 
grote DHC-projecten zijn de 
aanschaf van 12 NFH-helikopters 
(Nato Fngate Helicopters) in de 
periode 2009-2012 en 8 TNFH- 
helikopters (Transport Nato Fngate 
Helikopter) in de periode 2012-2013). 
Ook staat op stapel het verbeteren 
van de Apaches met allerlei 
nieuwe snufjes en mogelijkheden, 
met daarbij veel aandacht voor 
'selfprotection'. Last but not least 
volgt een Mid Life Update voor de 
Cougar's.

Het Defensie Helikopter Commando 
staat nog voor veel uitdagingen. En 
hierbij wordt niet alleen bedoeld de 
uitdaging van het samensmeden van 
het hele gebeuren tot een werkbare 
en efficiënte organisatie. Ook de 
uitdaging waar wij als organisatie 
voor worden gesteld, namelijk een 
bezuinigingsronde van 20%, zal zijn 
weerslag hebben op de aanvraag 
van middelen en de voortgang 
in de bouw van de benodigde 
infrastructuur. Alles samenvattend 
zou ik willen besluiten met de slogan:

Na deze briefing was het inmiddels 
tijd geworden voor een aperitief. 
Ondertussen waren ook de C-LSK, 
Luitenant-generaal Janssen en 
andere leden van de Commando 
Raad gearriveerd. De C-LSK 
benadrukte de goede gewoonte om 
1 keer per jaar in de gelegenheid 
te zijn om met alle besturen van 
de CGPAs in informele sfeer van 
gedachte te wisselen. Hij liet weten 
dat in zijn zienswijze de postactieven 
een positieve bijdrage leveren aan

Als postactieven denken we met 
enige regelmaat aan de tijd die 
achter ons ligt, daar is niks mis 
mee en het zou vreemd zijn als 
het niet zo was. Drs. R. de Winter 
van het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH) bracht de 
aanwezigen terug in het verleden 
door zijn briefing “Nederlandse 
vliegvelden tijdens bezetting en 
bevrijding (1940-1945). Hij deed dat 
aan de hand van het gelijknamig 
boek dat onlangs is uitgekomen 
en waaraan hij zijn medewerking 
aan had verleend (zie KLuPActief 
december 2009). Zo vertelde hij 
een zeer informatief verhaal over de 
organisatie van de Duitse vliegvelden 
in die periode. Hij verbaasde de 
toehoorders door te vertellen dat 
de diverse bases soms wel uit tien 
vliegende squadrons bestonden, die 
soms ook in een oogwenk werden 
ontmanteld als het verloop van de 
oorlog daar aanleiding toe gaf (zgn. 
wegwerpvliegvelden).

de beeldvorming van de KLu bij het 
brede publiek. Ondertussen bleek 
Paresto weer een voortreffelijke 
lunch te hebben geserveerd. Tijdens 
aperitief en lunch bleek ook weer 
duidelijk wat één van de doelen van 
deze bijeenkomst was: namelijk het 
onderhouden van de onderlinge 
band en het bijpraten.
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Het aanleggen van deze vliegvelden 
betekende in het begin van de 
veertiger jaren een enorme boost 
voor de economie. Veel vliegvelden, 
bijvoorbeeld Volkel, werden in 
de oorlog aangelegd. Ook bleken 
de Duitsers experts in allerlei 
camouflagetechnieken. Complete 
nepvliegvelden werden aangelegd, 
compleet met banenstelsels, 
baanverlichting en gebouwen. 
Ook namaakkoeien, personele 
bezetting en de zogenaamde 
‘boerderijhangars’ ontbraken niet. 
Het was al met al een erg interessante 
en informatieve briefing, en tevens 
het sluitstuk van deze Lumara-dag.

Maar nog niet helemaal, want 
op deze dag werd ook afscheid 
genomen van Joop Melisie, 
CCPKLu sinds 2005. De voorzitter 
van CGPA Woensdrecht sprak 
namens de aanwezige besturen, 
eigenlijk moet ik zeggen namens 
alle postactieven, woorden van dank 
en waardering uit voor Joop’s inzet 
en grote betrokkenheid bij het wel 
en wee van de KLu-postactieven 
en voor al het werk wat hij voor 
de postactievenorganisatie heeft 
verricht. Hij overhandigde Joop 
als uiting van waardering daarvoor 
namens de besturen het beeld

"d’n contente mens” en een mooie 
fles Argentijnse wijn. Het was de 
bedoeling om voor mw. Melisie een 
boeket bloemen te overhandigen, 
maar helaas, de bloemen hadden 
vanwege de vorst het loodje gelegd. 
Geen nood want Rob beloofde 
alsnog persoonlijk de bloemen te 
komen brengen, Zie hier de ware 
KLu-geest!

Hierbij was het formele gedeelte 
van de dag afgesloten. De Chef 
Kabinet, de Kolonel Drs. J. Reijlmg 
nodigde iedereen uit om onder 
het genot van hapje en drankje

nog eventjes na te praten en om 
afscheid van Joop te nemen en 
kennis te maken met zijn opvolger 
Harry Out. Als blijk van waardering 
ontving Joop van de Chef Kabinet 
het boek "Nederlandse vliegvelden 
tijdens bezetting en bevrijdmg 
(1940-1945) en een boeket bloemen 
voor echtgenote Betty. Lat but not 
least kwam er nog een verrassing 
uit het Hoge Noorden in de vorm 
van een mand met allerlei Friese 
producten, overhandigd door 
Eduard Wiener, voorzitter van de 
CGPA Leeuwarden.
Een mooie dag liep langzaam ten 
einde!
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koningsadelaar. Dit beeld is op de zuil 
gezet. De palmtak ligt sindsdien aan de 
voet van het monument.
Het monument heeft in de loop der tijd 
een bredere betekenis gekregen en 
speelt sinds jaar en dag een centrale 
rol bij de jaarlijkse plechtigheden 
van de Koninklijke Luchtmacht zoals 
de herdenking op 4 mei en 1 juli, 
wanneer respectievelijk de gesneuvelde 
oorlogsslachtoffers en de overleden 
luchtmachtcollega’s van het voorbije 
kalenderjaar worden herdacht.

Monument van de Meivliegers
Erkenning en waardering van specifieke 
groepen die deel uit hebben gemaakt 
van de Militaire Luchtvaart wordt door 
de organisatie op prijs gesteld. Het held
haftige optreden in mei 1940 van het 
voltallige personeel van het Wapen der 
Militaire Luchtvaart heeft een zeer bij
zondere betekenis voor de hedendaagse 
Koninklijke Luchtmacht. Een gepast 
gedenkteken voor de groep van 75 mili
tairen van het Wapen der Militaire Lucht
vaart die gedurende de meidagen van 
1940 is gesneuveld, is daarom op zijn 
plaats. Het monument zelf kon tot stand 
komen dankzij een samenwerkingsver
band van verschillende instanties zoals 
leden van het Reüniecomité 'Oud-Soes- 
terbergers', de Oorlogsgravenstichting 
en het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie met functionarissen van het 
Commando Luchtstrijdkrachten.

Monument gevallen Luchtvarenden 
De wijze waarop de Nederlandse 
samenleving concreet invulling geeft 
aan herdenkingen heeft de laatste 
decennia andere accenten gekregen. 
Zo ontstond de wens om slachtoffers, 
bijvoorbeeld van vredesoperaties, te 
eren door oprichting van afzonderlijke

Bezoekregeling
De Koninklijke Luchtmacht heeft een 
bezoekersregeling getroffen voor 
de monumenten op de voormalige 
vliegbasis Soesterberg in samenwerking 
met het Bestuur Contactgroep 
Postactieven Luchtmacht van de regio 
Soesterberg. De vaststelling van de 
bezoekersdata en -tijdstippen vindt 
plaats in januari van het betreffende jaar.
De geplande bezoekdata voor 2010 
zijn: 30 maart, 21 september en 
15 december.
Indien u het monument wilt bezoeken, 
kunt u dit telefonisch, per post 
of mail kenbaar maken bij het 
evenementenbureau van de Koninklijke 
Luchtmacht:
CLSK-Hoofdkwartier, 
Evenementenbureau Koninklijke 
Luchtmacht,
Postbus 8762, 4820 BB Breda 
Luchtmachtplein 1, 4822 ZB Breda 
Tel: +31 76 5447716, 
Mail: ebklu@mindef.nl

Het Luchtmachtmonument
Soesterberg
Vanaf 1923 eert de Koninklijke 
Luchtmacht haar gevallen kameraden 
van de Militaire Luchtvaart bij het oudste 
monument op voormalig Vliegbasis 
Soesterberg. de bakermat van de 
Nederlandse luchtvaart. Op 30 juni 
1923 onthulde de chef van de generale 
staf, luitenant-generaal M.D.A. Forbes 
Wels, het monument dat is opgericht 
ter nagedachtenis aan de gevallenen. 
Het gedenkteken bestaat uit een zuil, 
waarin het opschrift "Aan onze gevallen 
kameraden" is gebeiteld. Op de zuil 
staat een goudkleurige bol met daarop 
een voorwaarts kijkende adelaar met 
uitgespreide vleugels.
Bronzen palmtak en adelaar 
In 1935 schonk kapitein Willem 
Versteegh, een van de allereerste 
Nederlandse militaire vliegers, een 
bronzen palmtak voor het monument. 
In de Tweede Wereldoorlog is de 
adelaar van de zuil genomen om 
te voorkomen dat hij in vijandelijke 
handen zou vallen. Bij de verhuizing 
van de luchtmachtstaf in 1956 naar 
Den Haag werd de adelaar boven de 
hoofdingang geplaatst. In 2008 is deze 
adelaar in oude traditie hersteld en 
staat nu fier boven de ingang van de 
Luchtmachttoren in Breda.
Een nieuwe adelaar
Tijdens de Duitse bezetting is de zuil 
ernstig beschadigd. Na de bevrijding 
haastte men zich om de restauratie voor 
1 juli 1948 af te krijgen, voor de viering 
van het 35-jarig bestaan van de Militaire 
Luchtvaart in ons land. Beeldhouwer 
Dick Stins ontworp een nieuwe 
adelaar, op basis van een opgezette

gedenktekens waarop de namen van de 
gevallenen staan vermeld. In aansluiting 
op deze laatste ontwikkeling werd in 
2007 de aanzet gegeven te komen tot 
de onthulling van gedenkzuilen met de 
namen van alle Nederlandse militairen, 
verbonden aan de Militaire Luchtvaart 
van 1913 tot heden, omgekomen met 
een luchtvaartuig van de Nederlandse 
of Nederlands-lndische Militaire 
Luchtvaart bij de uitoefening van een 
dienstopdracht. In dat zelfde jaar 
werd op 14 september de eerste fase 
van dit project voltooid voor de groep 
van luchtvarenden van de Koninklijke 
Luchtmacht uit de naoorlogse periode. 
Dit project krijgt in mei 2010 zijn 
voltooiing, wanneer ook de namen van 
de andere omgekomen luchtvarenden 
vanaf 1913 op soortgelijke gedenkzuilen 
zullen worden aangebracht.

I

Monumenten van de Koninklijke 
Luchtmacht
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Vijftig jaar Geleide Wapens in 2009
■

KLuPActief

De jaren ‘50 tot en met *80 stonden vrijwel geheel in het 
teken van de Koude Oorlog. West Duitsland, toen nog de 
BRD, stond vol met NAVO troepen, want de te verwachten 
overmacht van het Warschau pact was immens. Diverse 
Legerkorpsen stonden op een hoge staat van paraatheid. 
Al vrij snel werd duidelijk dat er ook een enorme 
luchtdreiging te verwachten zou zijn. Op de Nederlandse 
militaire vliegvelden stonden continue vliegtuigen gereed 
om snel te kunnen worden ingezet, de z.g. Quick Reaction 
Alert (QRA). Het was echter niet genoeg. De grote eerste 
klap van een massale luchtaanval moest worden 
opgevangen en een effectief middel zouden de Geleide 
Wapens kunnen zijn. Aldus werd besloten. En zo ontstond 
een nieuw fase voor de Luchtmacht. Wij gingen aan 
luchtverdediging doen met grondgebonden systemen, 
ofwel in KLu-bewoordingen: Ground Based Air Defence 
(GBAD). Vele Lchtmachters vertrokken, al dan niet vrijwillig 
of "aangewezen’1, voor opleiding naar El Paso USA om zich 
te specialiseren op de Nike en Hawk systemen. In 1959 
werd het eerste Nike squadron opgericht en operationeel. 
In 2009 was dit precies 50 jaar geleden. Met deze 
oprichting ontstond tevens een geheel nieuwe cultuur, de 
zogenaamde GGW-mentaliteit. 'Kan niet’ bestond niet en 
het ‘ónmogelijke’ had even wat meer tijd nodig. “Niet 
zeuren, schouders eronder en regelen” was het motto en 
dat is nog steeds zo! In die dagen werd er veel 
geïmproviseerd. Dat moest ook wel want er was nog niet 
zoveel beschikbaar aan middelen. Langzaam groeiden 
deze eenheden, waarbij ook Nederlandse woonwijken 
werden gebouwd. Zo zagen Nederlandse Rijksscholen het 
daglicht en werden Groepslegeringskampen uit de grond 
gestampt. Stap voor stap groeiden de GGW bataljons uit tot 
zeer professionele eenheden. Uiteindelijk waren er 19

volledig 
operationele 
squadrons, die 
deel uitmaakten 
van een NAVO 
verdedigings
gordel die van 
Noorwegen tot in 
Turkije liep. Vele 
duizenden 

Luchtmachters hebben in de loop van al die jaren een 
bijdrage geleverd. Elke oud-GGW’er herinnert zich de 
Tacevals, CLV- en later CTL- inspecties, life (icings op Kreta 
en in El Paso, ORE’s. We kenden veel oefeningen maar ook 
de parade op Koninginnedag waar alle gezinsleden 
enthousiast aan deelnamen. De Nike was een statisch 
systeem. Elk squadron had een radarsite en op afstand een 
launching area. Het aparte van elk squadron was een eigen 
Nederlandse woonwijk. Hesepe lag centraal tussen de Nike 
en de Hawk eenheden, en heette toen nog de Groep 
Techniek en materieel Geleide Wapens (GTMGW). Er waren 
zelfs heli's gestationeerd om snel de onderdelen die een 
hoge prioriteit (prio’s) hadden, in te vliegen. Bij de Hawk, 
als mobiel systeem, werden verplaatsingsoefeningen 
gehouden, de zogenaamde moves. Modder, regen, ijzige 
koude, hoge bergen sneeuw en vooral in die beginjaren 
met gevechtskleding die nou niet echt geschikt was. We 
deden het toch maar! Jaren achtereen hebben deze 
eenheden aan de operationele top van de NAVO gestaan. 
Ook modernisering was in de loop der jaren een constante 
factor. De M-55 werd afgestoten en Stinger deed zijn 
intrede. De Nike verdween naar het museum en Patriot 
verscheen. Tijdens de eerste Golfoorlog stonden zij paraat 
in Oost-Turkije, maar ook in Jeruzalem. Tijdens de 2e 
Golfoorlog waren zij eveneens paraat aan de grenzen van 
Irak. Na de val van de muur in 1989 was er geen directe 
luchtdreiging meer uit het oosten en vertrokken de GGW’s 
vanaf 1994 naar Luchtmachtbasis De Peel. Einde van een 
roemruchte periode in Duitsland. Ook de huidige GGW 
staat internationaal nog steeds aan de operationele top 
binnen de NAVO. Hun kennis en expertise zijn inmiddels 
internationaal voor velen een vraagbaak. Na verdere 
modernisering van de Patriot heeft men zelfs de 
mogelijkheid om een ballistische dreiging af te slaan. De 
GGW heeft een leidende rol! Deze 50e verjaardag was 
natuurlijk reden voor een feestje. Op 18 september 
gebeurde dit door het houden van een 'Open Huis’ en

(door Rob Schouten)
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dienstplichtigen, waar ik het hierboven over had, waren nog 
heel vertrouwd met die ouwe bullen. De kennis, die er in die 
vroege jaren was ingestampt, was nog steeds aanwezig. 
Ze konden er zo weer mee aan de slag! Bureau Militaire 
Sport toonde het publiek hoe je effectief mensen kon 
aanhouden en de finesses van zelfverdediging. De 
Hondensectie liet het publiek versteld staan over de 
perfecte samenwerking tussen mens en dier. Ondanks het 
stoere geluid van generatoren wist de drumfanfare van de 
KLU het publiek prachtig te vermaken met swingende 
muziek. Overdag kwamen veel bezoekers uit de omgeving 
van De Peel. Volgens schattingen waren er ruim 10.000 
mensen op dit evenement afgekomen. Het weer was 
overigens ideaal, zonnig en fijne temperaturen. Dit was dus

uiteraard een grootse reünie. Er waren bijna 2000 
inschrijvingen, de in groten getale aanwezige partners 
waren hier nog niet eens bijgeteld! Er was zelfs een 
complete crew van dienstplichtigen aanwezig van het 
voormalige 500 Squadron uit begin jaren *70. De 
organisatie had voor een spectaculair programma gezorgd. 
De static show bestond uit Nederlandse en Duitse Patriot 
systemen. Onze collega's van de Koninklijke Landmacht 
van het Commando Luchtdoelartillerie waren ook van de 
partij. Zij showden hun splinternieuwe systemen voor de 
verdediging tegen luchtdreiging. Het vliegprogramma werd 
geopend met een prachtige demo van de Hawker Hunter. 
Volgens kenners (vliegers dus) de mooiste straaljager van 
de Luchtmacht ooit! Ook de historische vlucht was er met 
twee Harvards en een Mitchell B-25. Altijd weer 
indrukwekkend, dat zware motorgeronk uit lang vervlogen 
tijden. De afsluiting was de solo display van onze eigen 
demo vlieger Ralf "Sheikh" Aarts met zijn, in oranje kleuren 
geschilderde, F-16. Fantastisch wat zo'n kist allemaal kan. 
Een echte publiekstrekker was de inmiddels perfect 
opgebouwde Historische Verzameling van het Commando 
Luchtdoelartillerie (CoLua) en de Geleide Wapens. Alles 
gerealiseerd door vrijwilligers. De voormalige

goed te merken aan de omzet bij de biertent. Het Open 
Huis werd afgesloten door zangeres Do, die voor een 
spetterende show zorgde. Volgens reacties uit het publiek 
“een hartstikke mooie meid die ook nog fantastisch goed 
kan zingen". De bezoekers uit de omgeving vertrokken rond 
17.00 uur en om 18.00 uur werd de reünietent geopend. 
Ruim 2000 reünisten waren aanwezig. Paresto had voor een 
heerlijke blauwe hap gezorgd. Mensen die dit soort 
bijeenkomsten vaker hebben bezocht weten dat er veel over 
vroeger wordt gepraat. Oude herinneringen worden 
opgehaald en je komt mensen tegen die je jaren niet meer 
hebt gezien en hoewel de muziek wat aan de luide kant 
was, was het heel gezellig. Het festijn ging door tot in de 
late uurtjes. Elke deelnemer kreeg een speciaal 
jubileumboek uitgereikt. Daarna naar huis. Met de bus naar 

de trein of met de auto op pad. Velen gingen ook 
naar de campings. Deze campings in de regio 
rondom De Peel stonden vol met caravans en 
campers van de reünisten. Geslaagd dus! 50 jaar 
lang is de GGW een speciale organisatie binnen de 
Luchtmacht met inmiddels veel traditie en erkenning 
voor hun prestaties. De week daarna was het dan 
ook voor velen even slikken! Generaal Peter van 
Uhm, Commandant der Strijdkrachten, in begeleiding 
van CLSK en CLAS, kwam de CoLua en de GGW op 
De Peel vertellen dat de GGW voortaan onder 
Commando van de Landstrijdkrachten zal vallen. Ik 
kan hier gerust open over zijn, maar voor sommigen 
was het een regelrechte domper. Er was ook begrip 
voor deze beslissing. Luchtverdediging integraal 
onder eenhoofdige leiding. Er ontstaat zo "Een 
expeditionaire grondgebonden eenheid die snel en 
modulair inzetbaar is voor de verdediging van 

militaire eenheden en civiele objecten" tegen luchtdreiging. 
Deze doelstelling is prima. Doelmatig en doeltreffend. De 
Commandant van deze eenheid is afwisselend KLu of KL. 
Het zal wel aan mijn eigen achtergrond liggen het gevoel te 
hebben dat de KLu een van haar kroonjuwelen is kwijtraakt. 
Maar gevoelens zijn nou eenmaal niet aan de orde bij dit 
soort wijzigingen. Wij gaan echter gewoon dapper door met 
ons als postactief van de GGW te blijven voelen. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat we op dezelfde goede 
samenwerking kunnen blijven rekenen met het onderdeel of 
de Commandant nou een groen of blauw pak aan heeft. 
Overigens blijft in de toekomst het Luchtmachtdeel van het 
nieuwe Commando Luchtverdediging in het vertrouwde 
blauwe uniform lopen!

I
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Lourdes en het rokie van Rita

KL uPActief

In het grijze verleden (1967)was er 
nog een regel bij het squadron die 
bepaalde dat de jaarlijkse vlucht 
naar Pau voor de militaire bedevaart 
naar Lourdes gemaakt moest worden 
door de katholieken en de jaarlijkse 
vlucht naar Nimes voor de andere 
Christenen. Nimes was mooier, een 
langer weekend met verblijf in een 
hotel aan het strand in het plaatsje 
Grau du Roy. Echtgenotes mochten 
bij geen van de vluchten meevliegen. 
Toen later de Aalmoezenier Vroom het 
voor elkaar kreeg dat de echtgenotes 
naar Lourdes mee mochten vliegen 
werd dit systeem snel veranderd 
Met de oude regeling hadden we een 
bemanning van Hartung, W. Houdt, 
Rita v.d.Bosch en ik. Daar er geen 
katholieke telegrafist was, werd 
Leiwakabessy (onze Ambonnese 
telegrafist) maar tot katholiek 
geslagen. Als passagiers hadden we 
Kardinaal Alfrink, zijn secretaris en 
de Minister van Oorlog of Defensie 
De Jong, de latere Minister President. 
Dat er verder geen passagiers mee 
mochten had zijn oorzaak dat eens

in de Dakota tijd een militair wilde 
vechten in de lucht. De bemanning 
had dit voorkomen en van daar de 
regel. De kardinaal, gelijkwaardig 
met de rang van generaal had recht 
op luchttransport en de minister 
mocht meevliegen. Wij stonden 
netjes opgelijnd voor het vliegtuig 
en kregen handjes en de vlucht kon 
aangevangen worden naar Pau. Bij 
aankomst te Pau maakte ik mee wat 
het betekent om Prins van de Kerk te 
zijn, zoals een kardinaal daar wordt 
ontvangen! Een compagnie soldaten 
met een echt muziekkorps wachtte 
de kardinaal op en deze moest de 
erewacht inspecteren.

Naar de Minister werd niet 
omgekeken en wij waren zo 
verstandig geweest maar in het 
vliegtuig te blijven tot de ceremonie 
was beëindigd. Na het Wilhelmus 
en de Marseillaise werden onze 
passagiers onder begeleiding van 
gendarmen op motoren naar Lourdes 
gereden Wij volgden wat later maar 
ook in een Citroen ID 19. Wij hadden

een hotel aan de buitenkant van 
Lourdes met uitzicht op een berg, 
met bovenop een restaurantje te 
bereiken met een heuse gondellift. 
De vrijdagavond werd gebruikt om 
Lourdes wat te verkennen, waar 
we de zaterdagmorgen mee verder 
gingen, ’s Middags met een bus 
naar de druipsteengrotten waar 
onze gezagvoerder, die een verwoed 
stenenverzamelaar was, ondanks 
natte voeten een pracht stuk steen 
wist te veroveren. Bij boven komst 
bleek het een aardig stukje beton 
te zijn. De zaterdagvond stonden 
we boven bij de kerk en zagen de 
processie vanuit het dal al zingend 
naar boven komen Allen een 
brandende kaars en uit alle talen 
hoorde je een couplet van een Maria 
lied gevolgd door een weergaloze 
Ave-Ave. Het deed ons heel wat. 
Inmiddels was onze telegrafist 
volbloed katholiek geworden, en zo 
togen we naar de Pius X basiliek, die 
door ons spottend de fietsenstalling 
werd genoemd.
Een indrukwekkend grote kerk waar 
meer dan 10.000 gelovigen de Mis 
konden volgen, eenvoudig ingericht 
met ongemakkelijke banken en 
veel staanplaatsen. Het geheel lag 
voor 90% onder het aardoppervlak. 
Kardinaal Alfrink deed de Mis en wij 
stonden verbaasd wat voor genie 
wij hadden vervoerd. Hij deed de 
Mis in de talen Nederlands, Spaans, 
Frans, Duits, Engels en wat Latijn. 
Wat dit kleine geniale ventje deed 
deed ons begrijpen dat hij destijds 
een belangrijke kandidaat was om de 
volgende Paus te worden. Hij was bij 
ons ietwat verlegen overgekomen.

Onze starttijd zou *s middags 17.00 
uur zijn en de auto zou om 16.00 uur 
voor het hotel komen. Wat te doen

(door Nico Bak)
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tussen 13.00 en 15.30 uur? Met een 
blik naar buiten en kijkend naar de 
gondel en het restaurantje was de 
keuze snel gemaakt.
Hartung had geen zin en zou in het 
hotel op ons wachten. Het was voor 
ons vieren de eerste keer om in een 
gondel een berg op te gaan en we 
genoten van het uitzicht over de stad 
Lourdes en omgeving. Fier hing de 
Nederlandse vlag op het verblijf 
waar de kardinaal verbleef. De top 
van de berg was niet erg hoog, ik 
schat 500 meter, en de kabelbaan 
bezat slecht twee cabines met een 
gids die tijdens de rit in het Frans het 
een en ander vertelde. Boven aan de 
top werd een leuk plaatsje in de zon 
gekozen een drankje besteld want we 
konden hier rustig wel een half uurtje 
zitten. Terwijl wij zaten te genieten 
zagen we dat de gondels halverwege 
bleven staan, een stukje terug gingen 
en toen weer omhoog, maar verder 
kwamen ze niet. We maakten er nog 
wat grapjes over dat we gelukkig 
boven waren en niet vastzaten. Na 
een half uurtje toen het tijd werd 
terug te gaan stonden ze nog steeds 
op dezelfde plaats, het zag er niet 
naar uit dat er spoedig verandering 
in kwam. Goede raad was duur maar 
uiteindelijk besloten we maar lans de 
helling naar beneden te gaan, een 
weg was er niet. Vol goede moed 
dus op stap. In het begin werden de 
gondels in het oog gehouden, zodat 
als er beweging in kwam we vlug 
terug konden gaan. De afdaling ging 
redelijk goed voor de mannen. Het 
was wat springen van rotsblok naar 
rotsblok en we moesten ons door het 
struikgewas worstelen. Met Rita was 
het erger gesteld! De mode schreef 
toen nauwe korte rokjes voor, en zoals 
Rita modebewust was, had ze deze 
natuurlijk aangetrokken. Ook mooie

schoenen met hoge hakken hoorde 
bij de uitrusting. Het eerst begaven 
de hoge hakken het, die konden 
dat springen niet meer verdragen. 
Vervolgens begon het rokje te kraken 
De naad had het begeven, en bij 
iedere verdere sprong ging die verder 
open. Uiteindelijk hebben we het 
rokje met een touwtje en gaatjes in 
de rok gerepareerd en voort ging het 
naar beneden want de tijd drong. 
We bleken veel volgers gekregen 
te hebben want het restaurantje 
raakte al zijn klanten kwijt en nieuwe 
kwamen er met, Nadat we driekwart 
van de weg hadden afgelegd kruisten 
we een pad. Leiwa besloot het pad 
te volgen en wij gingen de berg 
verder af want we zagen ons hotel 
al. Voor Rit maakte het niks meer 
uit. De schoenen waren goed voor 
de vuilnisbak en het rokje was met 
de touwtjes geheel uit de mode, Wij 
waren vóór Leiwa bij het hotel en 
binnen zat Hartung in vol ornaat op 
ons te wachten. De starttijd was met 
een uur vervroegd en de auto stond 
te wachten. Walp Houdt ging met 
Hartung met de auto weg, hij had 
wel een overall in de kist hangen. 
Wij zouden op Leiwa wachten en 
een taxi bestellen. Leiwa kwam na 
enige tijd en ook hij verkleedde zich 
snel. De taxi kwam voorrijden en hup 
met bagage van Walp erin, en rijden

maar. Wij hadden nu nog precies 30 
minuten voor de starttijd terwijl de 
rijtijd wel 40 minuten bedroeg. In ons 
beste Frans maakte we de chauffeur 
kenbaar dat we haast hadden en hij 
deed er alles aan zo snel mogelijk 
te rijden De chauffeur zou net het 
gaspedaal nog dieper intrappen toen 
we door motorgendarmes ingehaald 
werden die ons naar de kant 
verwezen. Nog voor we iets konden 
zeggen kwamen er weer motorrijders 
met een auto met geblindeerde 
ramen. Onze passagiers! Aan onze 
gendarme maakten we met onze 
petten duidelijk dat wij daarbij 
hoorden en nu was het zijn beurt 
ons te begeleiden. De stoet werd 
ingehaald en op de motor zorgde 
hij er voor dat de taxi bij de stoet 
kon aansluiten. Bij aankomst op het 
vliegveld zagen we de bui al hangen. 
Weer een muziekkorps voor onze 
Prins en een compagnie soldaten. 
Gauw uit de auto en hollen naar het 
vliegtuig. We horen de Marseillaise 
en staan dus stokstijf stil, daarna 
5 stappen lopen om vervolgens 
voor het Wilhemus in de houding te 
springen, en toen rap het vliegtuig in 
Toen onze gasten kwamen stonden 
we netjes opgelijnd bij de trap. Een 
vertrouwelijk knikje met lachje was 
de herkenning dat onze V.I.P's het 
doorgrondden.
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Rabbi Eisik, zoon van Rabbi Jekel, uit Krakau, werd na 
jaren van rampspoed in een droom bevolen om in Praag, 
onder de brug die naar het koninklijk paleis voert, naar 
een schat te zoeken. Toen de droom voor de derde 
maal terugkeerde, maakte Rabbi Eisik zich op en trok 
naar Praag. Maar bij de brug stonden dag en nacht 
wachtposten en hij waagde het niet te graven. Toch 
kwam hij elke morgen naar de brug en zwierf daar tot de 
avond rond. Eindelijk vroeg de hoofdman van de wacht 
hem, op zijn gedrag opmerkzaam geworden, of hij hier 
iets zocht of op iemand wachtte. Rabbi Eisik vertelde 
daarop welke droom hem uit verre land hierheen had 
gevoerd. De hoofdman lachte: "En zo ben jij, arme 
drommel, met lompen aan je voeten, dus vanwege een 
droom hierheen getrokken. Ja, wie vertrouwt er nu op 
dromen! Dan had ik zeker ook op pad moeten gaan 
toen mij eens in een droom bevolen werd naar Krakau 
te reizen, en in de woning van een jood, Eisik, zoon van 
Jekel, onder de haard naar een schat te zoeken. Eisik, 
zoon van Jekel! Ik zie mijzelf al daarginds, waar de ene 
helft der joden Eisik en de andere helft Jekel heet, alle 
huizen openbreken!” En weer lachte hij. Rabbi Eisik 
boog, keerde op zijn schreden naar huis terug, groef 
onder de haard en vond er de schat van zijn leven.

Bent u in uw leven nog aan het zoeken of bent u ermee 
gestopt? Heeft u het gevonden of heeft u de moed 
opgegeven? En zoekt u wel eens overal elders naar 
datgene wat gewoon thuis op u zit te wachten? Ik stel 
deze vragen ook aan mijzelf. Soms is het net of ik nog 
geen lering heb getrokken uit de vertelling van Martin 
Buber over Rabbi Eisik. Onrust popt dan op in mij, 
meestal tijdens stabiele periodes, op rustige dagen. Het 
lijkt wel alsof ik rust en regelmaat lastig en al snel saai

vind. Juist datgene waar het gezin bij gebaat lijkt en de 
kinderen van opbloeien, wens ik toch te verstoren door 
mijn neiging om iets te moeten of ergens naar te streven. 
Heb ik het dan nog niet gevonden? Verwacht ik het 
geluk, de schat van mijn leven, elders te zullen vinden? 
Vreemd, want er kan toch niets mooier en rijker zijn dan 
die schatten thuis, die het elke dag weer leuk vinden als 
ik binnenstap...
Iemand die werkt met dromen vertelde me eens over 
de symboliek achter de voorwerpen die in je droom 
voorkomen. In de droom van de Rabbi, verbeeld ik mij 
even, komt een haard voor waarin het vuur gedoofd is. 
Ik weet het niet van u, maar ik betrap mij er wel eens op, 
dat het vuurtje uit is! Ik weet waar mijn huis is, weet wat 
mijn leven is en wie erin thuis horen, maar de waarde 
is me soms even onduidelijk. Verstandelijk tel ik mijn 
zegeningen, daaronder kan het dof en mat zijn. Op 
die momenten wil ik op stap gaan, alles opschudden, 
beweging in de tent en opnieuw ontdekken waar het 
leven voor mij over gaat.

Mooi bewijs van bovenstaande was mijn aankondiging 
in een praatgroep met dikke vrienden, al zeven jaar 
maandelijks onderweg met elkaar, dat ik zou stoppen 
met komen. Stilte, ongeloof, onbegrip en boosheid 
werden mijn deel. “Deze groep zal nooit meer dezelfde 
zijn”, zei een vriendin ineens. En daarna begon iedereen 
iets tegen mij te zeggen of aan mij te vragen. Iemand zei 
dat hij het niet begreep, maar mijn besluit respecteerde. 
Een ander zei dat het blijkbaar zo moest zijn, maar dat 
ik wel een groep achterliet waarin ik mijzelf kon zijn 
en ze me kenden, in alle naaktheid, een waar thuis.
En hij bezwoer mij dat ik wel naar net zo een plek op 
zoek moest blijven, om zo nu en dan even op verhaal te 
komen.
Gaande de laatste avond met deze unieke 
vriendengroep leek het wel of ik, zoals in de fabel 
van de Rabbi, op reis moest gaan om onderweg te 
herontdekken waar mijn schatten begraven liggen. 
Weg van huis en haard wordt voor mij helder waar ik 
het meest dierbare kan terugvinden. Pas dan wordt het 
gemis voelbaar van juist die mensen die me telkens laten 
gaan, maar bij wie ik altijd terug mag keren. Het kost 
even, maar dan weet ik opnieuw waar mijn thuis is.

Jan Tom Schneider, 
Stafluchtmachtpredikant
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Dit initiatief was een reactie op een 
wet uit 1851 waarin werd bepaald 
dat reeds toegekende pensioenen 
aan militairen niet verhoogd werden, 
terwijl die gepensioneerde officieren 
geconfronteerd werden met zeer 
lage pensioenen. Pélerin streefde 
een financiële ondersteuning na 
van gepensioneerde officieren en 
ook een structurele aanpak van de 
pensioenproblematiek in algemene zin. 
In zijn initiatief werd hij gesteund 
door een aantal gepensioneerde 
opperofficieren, waarvan enkelen 
zitting namen in het eerste bestuur, 
en spoedig ook door Koning Willem 
III, die de jonge vereniging het 
predicaat Koninklijk toekende, het 
beschermheerschap aanvaardde en 
dit onderstreepte met een gift van 
f 187.000,--. Deze bescherming is 
sindsdien bestendigd en zo is nu Hare 
Majesteit de Koningin Beschermvrouwe 
van de KVEO.

Tot 1953 maakte het Wapen der Militaire 
Luchtvaart deel uit van de Koninklijke 
Landmacht en het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee tot 1998. In 
genoemde jaren werden deze Wapens 
een zelfstandig krijgsmachtdeel. Sinds 
1969 kunnen ook oud-officieren van de 
Koninklijke Marine lid worden, waardoor 
de KVEO een vereniging is geworden 
voor alle oud-officieren, zowel beroeps 
als reserve, van de gehele Nederlandse 
Krijgsmacht.

De invoering in 1966 van de Algemene 
Militaire pensioenwet, waarbij de 
leeftijd waarop militaire ambtenaren

De KVEO is sinds de oprichting 
weliswaar gestaag gegroeid, ook 
gelet op het feit dat partners van 
overleden leden lid kunnen zijn van 
de vereniging, maar er is een grote 
wervingsinspanning vereist om het 
ledental te handhaven en te laten 
groeien. Mede dankzij het hiervoor 
vermelde beginkapitaal beschikt 
de vereniging over toereikende 
middelen, waardoor de contributie 
op een laag niveau kan worden 
gehandhaafd (in 2010: € 25,00 p.j.). 
Dit is tevens mogelijk doordat de 
vereniging geen betaalde krachten 
kent, maar uitsluitend met vrijwilligers 
werkt. De KVEO is aangesloten bij 
de Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden 
(NVOG) en daardoor vertegenwoordigd 
in de Deelnemersraad van het ABP 
De NVOG is één van de Centrale 
Samenwerkende Ouderenorganisaties 
(CSO), die door overleg op landelijk 
niveau de belangen van ouderen 
behartigt. De KVEO streeft, in 
het kader van de collectieve 
belangenbehartiging, naar meer bij 
wet geregelde medezeggenschap en 
dus invloed in pensioenfondsen door 
verenigingen van gepensioneerden. 
De belangenbehartiging door de 
KVEO is gestoeld op de kracht van het 
argument, ondersteund door de macht 
van het getal!

gepensioneerd werden op 65 jaar 
werd gesteld, terwijl de ontslagleeftijd 
werd verlaagd naar 50 jaar voor de 
KM en 55 jaar voor de beide andere 
krijgsmachtdelen, was aanleiding om 
ook ontslagen, zowel beroeps als 
reserve, maar nog niet gepensioneerde 
officieren tot de vereniging toe te laten. 
De naam van de vereniging werd toen 
gewijzigd in: "Koninklijke vereniging 
van eervol ontslagen officieren van de 
Nederlandse krijgsmacht.” - KVEO.

De KVEO kent ook de mogelijkheid voor 
individuele financiële ondersteuning. 
Verspreid over het gehele land beschikt 
de vereniging over rayonofficieren 
die de in hun rayon gevestigde

leden met raad en daad ter zijde 
staan. Nabestaanden van overleden 
worden bijvoorbeeld geholpen bij het 
aanvragen van pensioenen en/of het 
oplossen van belastingperikelen enz. 
Maar de vereniging is ook op andere 
terreinen actief. In de meeste rayons 
worden periodiek bijeenkomsten 
gehouden, Elkaar zien en spreken 
staat daarbij voorop. Ook worden deze 
bijeenkomsten benut voor lezingen 
en het verstrekken van informatie, van 
belang voor gepensioneerden. Dit 
past binnen de doelstelling van het 
bevorderen van de saamhorigheid. 
Tijdens de jaarlijkse algemene 
vergadering in mei, die naast de 
formele statutair voorgeschreven 
handelingen een sterk reüniekarakter 
heeft, wordt door een gastspreker 
een voordracht gehouden, die bij 
voorkeur de aard en het karakter van 
de vereniging raakt. Daarnaast wordt 
jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst 
georganiseerd. Uiteraard zijn bij 
beide bijeenkomsten de partners 
welkom. Enkele leden ondersteunen 
met hun deskundigheid, op het 
gebied van ziektekosten, uitkeringen 
en pensioenen, naar vermogen, 
zowel het bestuur als de leden.
Naast individuele adviezen op die 
terreinen wordt informatie gegeven in 
het Mededelingenblad, dat aan alle 
leden eenmaal per kwartaal wordt 
toegezonden.

Wilt u lid worden van de KVEO 
dan kunt u op de website een 
aanmeldingsformulier downloaden en 
invullen. Bellen kan natuurlijk ook.

Het secretariaat van de vereniging 
is gevestigd in een eigen kantoorpand 
in de Segbroeklaan 104 in Den Haag, 
telefoon 070-3617901 en heeft een 
eigen website: www.kveo.nl. en 
e-mail: secretariskveo@gmail.com. 
Over het algemeen is het secretariaat 
op maandag- dinsdag- en donderdag
ochtend enige uren bezet.

Het bestuur van de KVEO, 
Rob Bloemkolk, Secretaris

Het is 1877 
en de militaire 
pensioenen 
staan onder druk. 
Luitenant-kolonel 
titulair b.d. der 
cavalerie R.A.L. 
Pélerin neemt 
het initiatief tot 

oprichting van de Vereeniging van 
gepensioneerde Officieren van het 
Nederlandsche Leger.

http://www.kveo.nl
mailto:secretariskveo@gmail.com
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We schrijven 1968....er zijn nog tien
duizenden dienstplichtigen onder de 
wapenen, stationspatrouilles zijn nog in 
volle sterkte op alle perrons aanwezig 
om er op toe te zien dat militairen ook in 
militaire treinen reizen, altijd in uniform. 
De groetplicht was nog geheel van 
kracht; overal waar je een meerdere 
ontwaarde diende je terstond de hand 
naar de baret of pet te brengen en de 
blik te richten. Als Klu-kadetje liep je 
in grof blauw dat overal schuurde, met 
bretels (écht waar!) om de broek op te 
houden, glimmend gepoetste zwarte 
laarzen en geblancood (?) koppel. 
Tijdens mijn technische opleiding op 
de LETS werden we elke dag vanaf de 
Luchtmacht Kaderschool met een aantal 
bussen naar Heidekamp gebracht, waar 
we ons met honderden dienstplichtigen 
verzamelden tot een heel lange colonne 
die werd afgemarcheerd naar Vrijland, 
ons 'werk- en studieterrein’. Tijdens die 
mars passeerden we het kruispunt op de 
Koningsweg waar altijd een fier uitgedoste 
marechaussee het verkeer tot stoppen 
maande zodat wij veilig konden passeren 
en wij besloten om een geintje met deze 
trotse vertegenwoordiger van het Gezag 
uit te halen.
Op een mooie ochtend, toen het vanwege 
de door ons tot in details geregelde 
planning ongebruikelijk stil was tijdens het

Omdat het laatste verhaal in de PA prima 
het militaire sfeertje uit die tijd naar voren 
haalde, schoot mij een eigen ervaring te 
binnen die op een geheel ander, maar 
voor velen (helaas) overbekend terrein 
ook iets opriep....

Die middag op Vrijland, tijdens een lesuur 
'Meten en IJken' werd de deur van ons 
leslokaal onverwacht opengegooid en 
stond de Basisadjudant in de klas. Met 
harde stem trimde hij mij de gang in de 
eerste rust en deelde kortaf mee dat 
ik mij onverwijld bij de Marechaussee 
diende te melden, die had nog wat met 
mij te verhapstukken. En omdat hij mij 
kende (onze technische opleiding duurde 
ruim een jaar), verbaasde hem dat ook 
helemaal niet. Ook vertelde hij met 
leedvermaak dat hij hoopte dat ik in ieder 
geval een flinke pof zou krijgen, al wist 
hij helemaal niet wat er aan de hand was. 
Omdat ik snel moest zijn mocht ik zowaar 
zijn dienstfiets lenen, maar, beloofde mijn 
Meerdere, als er na inlevering ook maar 
iets aan het vervoermiddel beschadigd

passeren van de goede man, die met de 
armen wijduit en fluitje in de mond een 
voor ons veilige oversteek naar Vrijland 
regelde riep mijn maat twee rotten voor 
mij kort en krachtig; KALK!, vervolgens 
mijn maatje een rot voor mij; EMMER! En 
ik riep als laatste; KALKEMMER'!! 
Dat sloeg natuurlijk, voor de niet 
ingewijden, op het hoofddeksel van deze 
verkeersregelaar... onderdrukt gegmffel 
en gehinnik van pret rolde door de rijen 
en overstemde voor even het geluid van 
onze marcherende laarzen. Een warm 
gevoel van trots doorstroomde ons, 
dapperen, we hadden 't 'm gelapt. Ik had 
er een droge keel van gekregen, mijn hart 
bonkte...

Het geintje, het verraad, de zware 
douw en de nasleep...

zou zijn kon ik in ieder geval al een 
volgende pof tegemoet zien!
Aldus opgevrolijkt begaf ik mij peddelend 
richting Heidekamp en kwam onderweg 
mijn medeplichtige tegen die net verhoord 
was. Hij had KALK geroepen, maar dat 
was geen scheldwoord, EMMER ook met, 
maar KALKEMMER...dat stond bekend als 
een heel gemeen en laag bij de gronds 
scheldwoord. Zeker voor mannen van 
Het Wapen dat begon met de vermelding 
Koninklijke.
Hij keek mij medelijdend aan. Op mijn 
stamelende vraag hoe men aan onze 
namen gekomen was gaf hij het volgende 
antwoord: de man van Het Wapen 
had na het passeren van de colonne 

en het verwijderen 
van het fluitje uit zijn 
mond enige woedende 
opmerkingen gemaakt 
over onze geschreeuwde 
complimenten en 
verklapte aan enige 
toehoorders die ook op 
het kruispunt aanwezig 
waren dat hij heel 
graag enige intieme 
handelingen met de 
schreeuwers zou willen 
verrichten. Die beloofden 
weinig goeds voor een 

gezonde huwelijkse staat in de toekomst. 
Een KLu adjudant had dit gehoord 
en meteen bereidwillig onze namen 
doorgegeven omdat hij ons kende van 
Vrijland. Vrolijk stapte mijn medeplichtige 
weer op en als ik mij goed herinner floot 
hij nog een vrolijk deuntje op de koop toe 
terwijl hij zich snel verwijderde. Maar ik 
zag de confrontatie met steeds minder 
vertrouwen tegemoet en meldde mij diep 
onder de indruk bij de Marechaussee 
die mij meteen herkende. Roep nog 
eens, moedigde hij aan, roep nog eens: 
"Kalkemmer!"
Nu werd het link, want als ik zijn bevel 
opvolgde had ik het natuurlijk meteen 
gezegd ook! Dus vertelde ik hem hoe ik 
er over dacht en zijn gezicht vertrok in 
een zelfverzekerde grijns. "Maakt niks
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uit hoor mannetje, je hangt toch al door 
verklaringen van de stip en je maatjes, 
dus of je nou je woordje weer kraait 
of niet, je hangt! Vervolgens begon hij 
met het puntje van zijn tong naar buiten 
en met twee vingers de antwoorden 
te typen die ik op zijn vragen gaf. Voor 
de jongeren; typen deed je op een 
schrijfmachine met letterhamertjes eraan 
zonder automatische spellingcontrole 
en met twee of tien vingers. Zijn twee 
collega’s waren er ook bij komen zitten 
en gokten onderling onbeschoft over 
het soort douw dat ik zou krijgen en hoe 
zwaar en hoe lang. In die tijd bestonden 
er heel veel soorten douwen en in de loop 
van mijn driejarige opleiding heb ik ze 
allemaal ondervonden, afhankelijk van de 
soort overtreding. Achter mij ging de deur 
van hel kantoor open en in een vloeiende 
beweging verstarden de drie mannen in 
de eerste rust, terwijl ik. in verwarring, 
vriendelijk lachend omkeek vanuit mijn 
stoel en goedemiddag knikte. Dat was 
met helemaal volgens verwachting van de 
aangesprokene, die bij nader inzien wel 
heel erg veel lovertjes op zijn schouders 
had.
De Brigadecommandant was onverwacht 
gearriveerd.
Met een wilde schreeuw veroorzaakte 
hij bij mij de ‘in de houding’ reflex 
en vervolgens bezag hij mijn sjofele 
voorkomen met misprijzen; grof blauw, 
door het fietsen het hemd uit de broek, 
jasje omhoog, bretels deels zichtbaar, 
stoffige schoenen, en de haardracht met 
overeenkomstig de normen en waarden 
die bij de KMar van kracht waren.
In navolging van de adjudant en de 
beledigde marechaussee deelde ook hij 
mij mee dat hij hoopte dat ik een gruwelijk 
zware pof zou krijgen, maar het liefst 
zag hij voor zijn ogen gebeuren dat ik 
met een forse trap onder mijn achterste

Waarschijnlijk is het deze ervaring 
geweest die mij in mijn latere loopbaan 
bij de KLu vaak aan het spreekwoord 
deed denken: de soep wordt niet zo heet 
gegeten...

RB™1

de belediging van een ambtenaar in 
functie maar de oude gebogen man was 
vergeten mij dat te melden! ‘Maar ik heb 
al acht dagen opgeknapt’ stribbelde ik 
tegen. “Kop dicht, omkleden en naar 
het station, je haalt het nog makkelijk!" 
snauwde hij en dus dook ik enige minuten 
later, nu net zo zweterig als de chauffeur, 
geheel opgedoft in DT in de wagen die 
mij met een noodgang naar Arnhem 
bracht. Met het vrij vervoertje in mijn 
knuistjes stapte ik op de trein en was ruim 
op tijd in Den Bosch. Om drie uur moest 
ik mij bij de Auditeur Militair melden. Het 
was net èèn uur dus slenterde ik op mijn 
gemak over de markt, mijn pet onder 
mijn arm en at een patatje met. Een grote 
klodder mayo viel op de klep van mijn pet 
en met een paar papieren zakdoekjes wist 
ik het nog vrij goed schoon te krijgen.

meteen helemaal uit de Krijgsmacht zou 
verdwijnen.
Na een korte blik in de ruimte verdween 
hij weer snel. Genietend schoof de 
verbalisant mij het Proces Verbaal 
onder ogen en vroeg of ik het even 
wilde tekenen. Ik merkte op dat hij 
in het vier kantjes lange Verbaal mijn 
registratienummer verkeerd had ingevuld, 
de laatste drie cijfers waren 504 en niet 
540... De stemming daalde tot ver onder 
het nulpunt, en woedend zette de man 
zich opnieuw met twee vingers aan de 
arbeid. In een PV mogen namelijk geen 
verbeteringen worden aangebracht! Na 
nog eens drie kwartier tekende ik en 
mocht ik gaan.
Mijn squadroncommandant, een oude 
enigszins gebogen man, geteisterd door 
de omgang met jeugdige ondeugende 
militairen, keek mij moedeloos aan toen 
ik mij meldde. Ik had nog niet zo lang 
geleden een pof van twaalf dagen 
verzwaard opgeknapt omdat ik een van 
mijn collega's met een half streepje 
meer, verschrikkelijk in het openbaar 
had afgezeken en dat was mij flink 
tegengevallen omdat ik het hele weekend 
op mijn kamer eenzame opsluiting had 
gehad. Maar hij kende geen genade 
en gaf mij zonder omhaal acht dagen 
verzwaard. Ik kon af met mijn vette nek 
en weer ging er een brief namens de 
commandant LKS naar mijn ouders. Die 
begonnen steeds meer te twijfelen; was 
men nu zelfs in het leger niet meer in 
staat om van mij nog een aanwinst voor 
de maatschappij te maken9 Nauwelijks 
enige weken later, toen mijn douw er 
al op zat, werd ’s ochtends wederom 
tijdens een lesuur op Vrijland de deur 
van het leslokaal opengegooid waar ik 
op dat moment trachtte nog iets van 
mijn toekomst te redden. Een zweterige 
korporaal chauffeur riep dat ik meteen 

mee moest naar de 
Kaderschool, er was 
grote haast bij geboden. 
Ik stapte tot mijn stomme 
verbazing in de dienstauto 
van de commandant LKS 
en werd in vliegende vaart 
tot bijna in mijn gebouw 
gereden, waar mijn 
squadroncommandant 
al nerveus heen en weer 
drentelde. Ik had vandaag 
bij de Krijgsraad in ’s 
Hertogenbosch moeten 
komen in verband met

Enkele minuten voor drie, na het door
kruisen en beklimmen van statige trappen 
en gangen meldde ik mij correct bij de 
in grijs driedelig kostuum geklede hoge 
ambtenaar. Hij keek verstrooid op over 
de rand van zijn brilletje vanachter het 
enorme bureau. “Jij bent de militair die ik 
vanmiddag zonder pet op over de markt 
zag lopen" deelde hij minzaam mee. 
Een hoopgevend begin van het gesprek, 
vond ik en stamelend probeerde ik de 
man er van te overtuigen dat ik de pet niet 
droeg omdat hij smerig geworden was 
door de mayonaise...... Het was een tijdje
stil en hij humde bescheiden achter zijn 
hand. "Ik snap maar weinig van het hele 
verhaal" mompelde hij, maar tot mijn grote 
opluchting vervolgde hij onmiddellijk met 
de oplossing: "dat komt natuurlijk omdat ik 
geen militair ben" En toen; "Maar wat kom 
je hier eigenlijk doen?" Ik mompelde iets 
over kalkemmers en hij rommelde in een 
stapeltje papieren. "Maar je hebt al een 
straf gehad, zie ik, acht dagen nou, nou, 
dat is wel heel zwaar hoor. Dus je kunt 
wel weer gaan, prettige dag nog, en denk 
erom, ik wil je hier niet meer zien hoor!" 
Dit alles speelde zich eigenlijk binnen een 
minuut of drie af en omdat ik nog niet 
helemaal goed stijf in de houding stond 
moest hij mij aanmoedigen:
“Kom, wegwezen, ontspan je maar"! 
En wèg was ik.....

few

i
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Foto 2

Foto 2:
Slechts één commentaar ontvangen: "de bunkers op Munitie 
Park Alphen (MPA) hebben 2 deuren en niet 4 zoals op 
de foto. Op het MPA zaten de borden "gevaaraanduiding" 
op de bunkers en niet langs de weg, tevens stonden de 
bunkers MPA in één rij geschakeld”. Kortom, het is nog 
steeds niet bekend waar de foto is genomen.

Foto 1:
De foto is genomen op 11 oktober 1968 rond het 
middaguur voor het gemeentehuis van Woensdrecht 
in de Raadhuisstraat te Hoogerheide. Het défilé vond 
plaats ter gelegenheid van de sluiting van de Vliegbasis 
Woensdrecht voor militair vliegverkeer. De parade 
werd afgenomen door de waarnemend-commandant 
Luitenant-kolonel A.C. Haers (links op podium).
Verder staat er v.l.n.r. kolonel S.B.H F. de Cock van de 
Belgische Luchtmacht, territoriaal bevelhebber Zuid 
Generaal-majoor W.M. Berkhout, burgemeester mr. J. 
de Leeuw en de commandant Luchtmacht Opleidingen 
Commodore J.N. Mulder. Het gronddefilé bestond uit 
de luchtmachtkapel en zo'n 200 man troepen van de 
Vliegbasis Woensdrecht. In de lucht maakten negen 
T-birds en negen Fouga Magisters een fly-past laag over 
de Raadhuisstraat. Veel belangstelling was er niet in 
het dorp. Het café is "Zeelands Welvaren " van "Dolfke” 
Waelput.

U stelt mij nooit teleur, ook nu weer ontving ik heel 
veel e-mails, brieven en telefoontjes met informatie 
over de foto’s. Ik heb ook deze keer weer samenvat
tingen gemaakt van alle verkregen informatie om u te 
informeren over het “hoe, wat en waar” van de foto’s.

Foto 3:
De baan op de vliegbasis Soesterberg ging eruit 
voor onderhoud en daarom moest 32 TFS met de 
F-102's naar de vliegbasis Deelen verkassen. Gezien 
de zeer forse afmetingen van de F-102 was er geen 
geschikte hangarruimte op Deelen en moest er een 
onderkomen worden gemaakt om droog en tegen de 
zon beschermd te kunnen werken aan de F-102. De 
oplossing was de afgebeelde tent die een groot deel 
van de voorkant van de F-102 overkoepelde. Het frame 
van de tent werd gemaakt door de Metaalafdeling van 
de LETS en de zijafdichting, bestaande uit canvas in 
de kleur legergroen, door de opleiding Spec. VVU van 
de LETS. Over grotere afstanden werden deze tenten 
verplaatst met een kraanwagen.Hoeveel van deze 
tenten zijn gemaakt is niet bekend. Informatie en foto’s 
van de F-102’s van 32 TFS op Deelen zijn zeer welkom 
aangezien informatie over de “F-102 tijd Deelen" volledig 
ontbreekt. Misschien hebt u nog een leuk plaatje in uw 
fotoalbum of wat herinneringen die bij u opkomen!

Wie maakt me wijzef
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Foto 4:
Deze hal (achterzijde van loods 15 DATIM Soestduinen) 
is waarschijnlijk is door het Duitse leger gebouwd in 
de oorlogsjaren als reparatiewerkplaats voor zware 
voertuigen en tanks. Op de pilaren langs de muren (80 
lot 100 cm dikte) loopt een brede rail waarover een 
zware kraan kon worden verplaatst. Toen in 1974 het 
"DKU" (depot kleding en uitrusting) werd samengevoegd 
met “DVM 1” (Depot Vliegtuig Materiaal 1), ontstond er 
bij het DATIM ruimtegebrek. Enkele jaren later werden 
langs de wanden van de hal stellingen geplaatst voor 
bulkopslag van kleding.

Ook ditmaal heb ik weer een gevarieerde selectie 
gemaakt van foto’s waarvoor ik uw aandacht vraag.
Het gaat om de volgende zes foto’s:

Foto 1:
Deze kanariegele constructie werd vanaf de linkerzijde 
(ter hoogte van de achterste deel van de cabine) onder 
de romp van de Alouette III geschoven. Kunt u mij 
vertellen waar deze constructie voor diende?

Foto 6:
Dit is het een montagefoto en gepubliceerd in Veilig 
Vliegen van januari 1979. De cockpitfoto is gemaakt 
in een Sikorsky S-61N van KLM Helikopters. De 
vlieger in de helikopter is Rob Janssens, zoon van de 
bekende Kolonel Janssens (oud-Soesterberg vlieger en 
basiscommandant van de vliegbasis Volkel in de vijftiger 
jaren). Rob zelf heeft bij de KLu F-84’s gevlogen. Naar 
aanleiding van de frequente ‘near misses’ tussen civiele 
helikopters en KLu/MLD vliegtuigen boven de Noordzee 
en in de buurt van booreilanden werd het artikel in Veilig 
Vliegen gepubliceerd.

Foto 5:
De verlengde 
Volkswagenbus 
ARS 
(autoradiostation) 
deed dienst deed 
als kortegolf- 
radiowagen in 
de jaren '60/70 
en was bij de 
verbindings
dienst op de 
onderdelen in 
gebruik voor 
operaties te 
velde c.q. in de

verspreidingsgebieden. Het busje was uitgerust met een 
THC-zender kortegolfzender/ontvanger van ongeveer 
30 watt voor enkelzijband telefonie, telegrafie en telex 
over de radio, en een telex machine type T-100 van 
Siemens (vanwege de herrie die hij maakte, ook wel 
‘wortelenstamper’ genoemd) en een BA-20 aggregaat 
ten behoeve van de communicatieapparatuur, verlichting 
en verwarming. Normaliter werd een lange uitschuifmast 
aan de zijkant van het busje geplaatst met daaraan een 
draadantenne. Deze ARS-en hebben niet lang dienst 
gedaan, ze reden belabberd (te lang en te zwaar) en 
in een beetje terrein kwamen ze natuurlijk niet uit de 
voeten. De 10 ARS voertuigen zijn omstreeks 1974 uit 
dienst gesteld.
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Foto 2:
De Geldropse brandweer oefent op de Vliegbasis 
Eindhoven. Gaarne meer informatie over het wanneer, 
waar en waarom.

Foto 4:
Een verbindingsdienstvoertuig met op het dak een 
gestreken telescopische mast met antenne(s). Dames 
en heren "verbindelaren” ik wacht op verbinding met uw 
herinneringen.

Foto 3:
Ik hoop dat in de 
grote post-actieven 
populatie collega’s 
zijn die zich deze 
dame herinneren. Het 
piepers jassen scheen 
haar dagelijkse 
bezigheid te zijn op 
een KLu onderdeel.

Foto 5:
Herkent u deze KLu brandweerlocatie?

Foto 6:
Op de voorgrond een (GPLV?) Landroverjeep, achter 
het stuur een brandweerman en achter de jeep en 
bluswagentje. Mijn vraag is of dit KLu personeel/ 
materiaal was.

Weet u iets van deze foto’s? Dan graag uw reacties 
uitsluitend sturen naar:

B. van den Broeke
Pr. Kennedylaan 212 
2343GW Oegstgeest 
tel: 071-5173626 
e mail: bertirene@casema.nl

N.B.: Als iemand naar aanleiding van deze nieuwe 
foto’s een verhaal heeft in de vorm van persoonlijke 
ervaringen, anekdotes of andere informatie 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)

mailto:bertirene@casema.nl
mailto:konorg@planet.nl
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Van je geallieerde bondgenoten moet je 't hebben.
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Het beleid (ook wel bekend als Sjaak op CTL in Zeist) had 
bepaald dat ik C-314 Sqn moest worden. Nu kwam ik van 
de F-104 (en daarvoor de F-84F) en om iets te betekenen 
in Eindhoven moest ik F-5 gaan leren vliegen. Omdat ik 
in die tijd nog geplaatst was bij AAFCE-TLP in Jever ging 
mijn conversie bij ‘313’ een beetje hapsnap, wanneer ik tijd 
had en wanneer mijn Duitse baas het goed vond. Nou was 
dat niet zo erg, het squadron was flexibel en ik nog veel 
meer, alleen het nachtvliegen was er om een of andere 
reden altijd bij ingeschoten. Ik was dus in maart ’86 al aan 
het warmdraaien bij ’314', aan de hand bij D.G. zogezegd, 
toen Taceval weer eens een van zijn gevreesde bezoeken 
aflegde. Na een dag had ik het in de commandopost 
eigenlijk wel gezien: “Kan ik niet een beetje meevliegen?"

afgerold). Jammer dan, boven de tweede grote lichtvlek 
aangekomen, Tilburg, besefte ik dat ik de baan van Gilze 
nergens had gezien. Met nog een 1200 pond fuel was het 
tijd voor plan B.

Terug op ops werd het voorval door iedereen die op 
die avond had gevlogen van het nodige opbeurende 
commentaar voorzien. Het meest opmerkelijk was wel 
de reactie van de backseater van T, een Duitse tamelijk 
humorloze Herr Major Alfajet piloot genaamd Meyer (wij 
noemden hem Meyer the Flyer), die in het kader van de 
Taceval als evaluator had meegevlogen). “If ze Ef Faif 
would have had a better ejection zeat I would have ejected".

No problem, en zo gingen we met een viertje CAS-sen. 
Na een uurtje terug op Eindhoven, “No, sorry, you have to 
divert lo Gilze". De volgende airtask vanaf Gilze gevlogen 
en de uren telden lekker op. Na de tweede missie stonden 
we weer op Gilze en toen begon de ellende. Veel strepen 
getrokken op de roller map, veel gebriefed, maar take off, ho 
maar. Toen de Duitse low flying areas dicht waren planden 
we maar een tripje door de Ardennen, en ja hoor, tussen 
de buien door kwamen we airborne. Nu zijn de Ardennen 
niet ver, de kist 
had ‘lange jannen’ 
(red.: external 275 
gallon tanks) en zo 
kwam het dat we 
met veel te veel 
peut om te kunnen 
landen terug waren 
op Eindhoven. Wing 
Ops gaf opdracht 
te holden en waar ik 
al bang voor was gebeurde: “air attack, keep holding and 
report 1800 Ibs". Toen het zover was gaf de Wing opdracht 
te diverten naar Gilze. Onderweg daarheen bedacht ik 
dat ik nog niet eerder een NF-5 in het donker had geland. 
Veel meer opties dan jezelf maar uitchecken heb je op zo’n 
moment niet. Omdat het in een voor mij niet al te vertrouwde 
omgeving (Gilze) moest gebeuren leek een Tacan gevolgd 
door GCA mij wel tamelijk smart. “Sorry GCA is exercise 
exercise out", sprak de Wing opgewekt. Geeft niets, dacht 
ik, ik kom er zo ook wel in en stuurde de kist richting Breda 
om vandaar koers te zetten naar Tilburg. Halverwege moest 
ik dan vanzelf de baan van Gilze zien liggen om naar initial 
te draaien. (Voor de slimmeriken: de tacan was natuurlijk 
ook uit en mijn roller map was al lang van het spoeltje

Er waren nog zat F-5jes in de vorm van rood-groene 
knipperlichtjes in de lucht en ik besloot bij de eerste de 
beste op te jomen en zo met z'n tweeën op initial aan te 
komen. Zo gezegd, zo gedaan en even later hing ik aan 
de linkervleugel van wat later J.J. (nu iets erg hoogs bij 
CLSK) bleek te zijn geweest. Verder alles uneventful tot aan 
het mtaxieën, toen hoorde ik T. op de radio: “Tower, can 
you turn up the runway hghts please, they are impossible 
to see". Bleek dus dat de toren de verlichting exact op 
straatverlichting sterkte had afgesteld en ik dacht: Stom, 
dat had ik natuurlijk ook kunnen bedenken. Dan had ik 
’t hier tenminste zelf kunnen vinden. Nou ja, niets aan 
te doen enne, maybe nobody noticed. Of mijn capriolen 
opgevallen zijn of met, ze verbleekten bij wat T. was 
overkomen. De toren had de verlichting van de verkeerde 
baan omhooggedraaid, namelijk die van de korte noord- 
zuid baan’. T. was dit niet opgevallen, en in plaats van 180 
graden te draaien was hij een beetje verder doorgedraaid 
op de break, 270 graden. Daarna normaal geland en pas bij 

het vragen om taxi- 
instructions kwam 
de ontknoping: 
“Past the cable turn 
left", instrueerde 
de verkeersleiding. 
“Oops, there is no 
cable", antwoordde 
T. en hier en daar 
begonnen een 
paar frankskes 

te vallen (voor de slimmerikken: het was Taceval, en de 
verkeersleiding zat niet op de toren maar in een bunkertje 
bij de baan; ze zagen dus niet zoveel).
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Vliegen met de Catalina
(door Ko Norg)

KLuPActief

=

Nadat we ons van koffie hadden 
voorzien bij de koffieautomaat - die 
een futuristische indruk maakte in het 
authentiek nagebouwde en ingerichte 
luchthavenstationsgebouw van 
Schiphol uit het jaar 1928 - begon 
Loek met vertellen:
"Ik kwam bij er toeval in 2005 achter 
dat de Catalina nog vloog. Voor 
de goede orde: het is niet zomaar 
een Catalina, maar we hebben het 
hier over de oudste (1941) nog

Nu al weer enige tijd geleden 
ontmoette ik op een receptie, ter 
ere van wat weet ik niet meer, een 
oudgediende van ons KLu-bedrijf 
luisterend naar de naam Loek 
Mulder, oud F-16 vlieger. Tijdens 
dergelijke ontmoetingen wordt 
steevast altijd de vraag gesteld: 
"wat doe je tegenwoordig zoal", zo 
ook dit keer. Het antwoord was: "ik 
ben tegenwoordig manager Catalina 
Operaties". Dat antwoord vroeg 
duidelijk om een nadere verklaring 
en bood tegelijkertijd uitzicht op een 
stukje kopij voor ons blad KLuPActief. 
Dus maakten we een afspraak om 
verder te praten op het vliegveld 
Lelystad, zijnde de thuisbasis van de 
Catalina.

vliegende Catalina ter wereld en de 
enige in Europa waarmee je op het 
water mag landen. Mijn functie van 
manager operaties houdt in feite in 
dat ik bijna al het regelwerk doe, 
soms bijna tot en met het instappen 
van de passagiers in het toestel, dat 
gevlogen wordt door enkele vliegers 
uit de burgerluchtvaart. Het vliegtuig 
staat tijdens het vliegseizoen 
geparkeerd op het platform van 
de Aviodrome hier op het vliegveld 
Lelystad en is in de wintermaanden 
in een hangaar gestald op 
het vliegveld Weeze (het oude 
Laarbruch). Het hele operationele 
en technische vliegbedrijf is 
afhankelijk van vrijwilligers. Daarbij 
wil ik opmerken dat al het werk 
weliswaar door vrijwilligers wordt 
gedaan maar dat het hele gebeuren 
als een professionele organisatie 
moet worden geleid gezien de 
wettelijke luchtvaartregelgeving. 
Nu je toch hier bent wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken om aan 
te geven dat we op dit moment nog 
steeds mensen zoeken die zich op 
alle gebieden als vrijwilliger willen 
inzetten. Van monteurs (vooral zij die 
mogen inspecteren en aftekenen) 
tot ICT specialisten. Vrijwilligers op

het gebied van administratie en 
promotie. En mensen die op de juiste 
wijze de externe contacten weten 
op te bouwen en onderhouden. Het 
werven van sponsoren maakt daar 
deel van uit. Wij kunnen echt merken 
dat het bedrijfsleven de hand wat 
meer op de knip houdt vanwege 
de kredietcrisis. Bij dit alles is het 
niet alleen van belang dat we de 
organisatie technisch draaiende 
kunnen houden, maar we moeten 
natuurlijk ook kostendekkend kunnen 
werken. Ook moeten we een stuk 
continuïteit inbouwen om efficiënt 
en veilig te kunnen opereren. Als we 
meer vliegers, techneuten en cabin- 
attendants zouden hebben betekent 
dit dat we meer zouden kunnen 
vliegen dan de ongeveer 75 vlieguren 
per jaar waar wij ons nu op richten. 
Meer handen maken immers lichter 
werk.

Maar nu verder iets over het toestel 
zelf. Zoals ik al zei is het toestel in 
1941 gebouwd. De Marine Luchtvaart 
Dienst heeft in de periode 1941 
tot 1958 in totaal 78 van deze 
toestellen van het type PBY -5A in 
dienst gehad. Helaas kwamen de 
meeste toestellen na hun diensttijd
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Ik vroeg Loek: “kun je me wat 
vertellen over het vliegen met 
dit toestel? Je komt zelf uit de 
jachtvliegerij maar een kist zoals 
deze, uitgerust met zuigermotoren is 
natuurlijk een heel ander verhaal". 
Maar natuurlijk, ik vlieg het toestel 
weliswaar niet zelf maar ik kan er 
wel het een en ander van vertellen. 
Om maar eens iets te noemen: 
indien de motoren lang hebben 
stilgestaan moet je de motoren voor 
het opstarten “pre-oilen”, dit is het 
door de motoren laten lopen van 
voorverwarmde olie. Ook het landen 
op het water is een verhaal apart. 
Zo wordt de kist met een snelheid 
van ongeveer 75 knopen geland bij 
niet te veel golfslag. Dit laatste om 
het vliegtuig te sparen. Indien je de 
waterlanding echt verprutst, dreigt 
het gevaar van porpoising, ofwel: 
het toestel gaat dan “dansen op het 
water". Als je de kist dan niet meteen 
‘oppakt’ ga je voorover. Ook “taxiën" 
op het water gaat niet gemakkelijk. 
Het klinkt misschien wat eigenaardig 
maar het toestel is daar niet echt op 
gebouwd en is dan een speelbal 
van de golven en de wind. Ter wille

op de schroothoop terecht. Gelukkig 
zijn er tegenwoordig steeds meer 
organisaties van vrijwilligers, zoals 
de Stichting Exploitatie Catalina 
PH-PBY, die inzien dat de rijke 
luchtvaarthistorie van Nederland 
waar mogelijk behouden moet blijven. 
Deze Catalina is daar een sprekend 
voorbeeld van. Onze Catalina is na 
een volledige revisie (1999 - 2004) 
weer als nieuw en gespoten in de 
kleurstelling zoals zij vloog voor de 
MLD in het Verre Oosten, inclusief 
haar militaire nummer 16-218.
Sinds 2004 is ze weer actief in de 
Historische Luchtvaart.

van de stabiliteit gaan dan de wielen 
uit. En het is een bijzonder veilig 
vliegtuig. Wij wisten het natuurlijk 
uit de manuals, maar we hebben 
ook daadwerkelijk ondervonden 
dat het toestel prima op één motor 
kan vliegen. Tijdens een type rating 
check viel een motor echt uit! Zonder 
enig probleem werd teruggevlogen 
naar Lelystad voor een heuse "single 
engine landing". Dat een dergelijk 
gebeuren helaas niet bevorderlijk 
is voor het vliegprogramma mag 
duidelijk zijn.

De vliegers die momenteel op 
‘onze’ Catalina vliegen zijn allemaal 
opgeleid door een Canadees 
genaamd Chuck Ellsworth, de 
expert op het gebied van het vliegen 
met Catalina’s. Hij heeft hen de 
fijne kneepjes op het gebied van 
het vliegen met de Catalina goed 
bijgebracht.

We springen wat zuinigjes om met 
"full stop" waterlandingen, omdat 
de motoren en de propellers 
gigantisch worden belast tijdens de 
daaropvolgende start vanuit stilstand 
uit het water. In plaats daarvan 
maken we liever doorstarts op het 
water (splash and go). Ook mijden 
we de zee vanwege de inwerking 
van het zeewater (corrosie), en 
beperken ons tot het IJsselmeer 
en het Markermeer. Verder kan het 
landen op een rivier een probleem 
zijn als er sprake is van crosswind; 
door het zgn. weerhaaneffect kan het 
toestel dan uit het roer lopen wat een 
probleem kan opleveren als het wat 
te smal is.

We vliegen veel voor bedrijven in 
de vorm van promotie- of team- 
buildingsvluchten. Ook maken we

Wie vliegen er nou zoal als passagier 
mee?
"We krijgen veel passagiers die 
vroeger als techneut of als vlieger 
met de Catalina te maken hebben 
gehad. Die hebben natuurlijk 
veel te vertellen en bij sommigen 
komen de herinneringen weer 
duidelijk boven. Anderen zijn 
echte luchtvaartenthousiastelingen 
en vinden het fantastisch dat wij 
zo ons best doen om dit stuk 
luchtvaarthistorie in een dergelijke 
prachtige staat te houden. Het is leuk 
om te ervaren hoe de mensen het 
ervaren aan boord van de Catalina 
inclusief de splash & go's op één van 
de meren. Ze komen allemaal zonder 
uitzondering met een gigantische 
grijns weer uit het toestel na de 
vlucht. Normaal is er ruimte voor 
15 passagiers maar ik weet van 
een voorval tijdens de oorlogsjaren 
waarbij door dit toestel eens 75 
drenkelingen uit zee zijn opgepikt.

Kortom, ik sprak een oud KLu-er met 
een veelzijdige functie die het prima 
naar zijn zin bleek te hebben en 
dat ook uitstraalde. Van dat laatste 
zal niemand die Loek kent vreemd 
opkijken.
Tot slot van ons gesprek vertelde hij 
me nog dat men binnenkort hoopt 
te beginnen met de bouw van een 
hangaar voor de Catalina op het 
vliegveld Lelystad!

N.B.: Voor meer informatie over de 
PH-PBY: zie www.catalina-pby.nl

zogenaamde bestemmingsvluchten 
zoals naar verschillende Airshows 
e.d. Zo zijn we bijvoorbeeld in 2008 
in Rotterdam bij de Erasmusbrug 
geland tijdens de Red Buil Airrace.

http://www.catalina-pby.nl
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Het betreft hier een 
onthullend boek over 
vliegtuigdeserteurs in de 
Koude Oorlog. Tijdens de 
Koude Oorlog deserteerden 
meer dan 100 militaire 
vliegers met hun Russische 
MiG-jagers vanuit de Sovjet
unie, Polen, Hongarije, 
Cuba, China en andere 
communistische of totalitaire 
staten naar het ‘Westen’. 
Het waren gevaarlijke 
ontsnappingsvluchten van 
piloten die verlangden 

naar meer vrijheid en betere levensomstandigheden. De 
deserteurs werden binnen enkele minuten helden en 
verraders tegelijk, als ze tenminste niet verongelukten 
of door collega-vliegers werden neergeschoten. 
MiG's op de vlucht - Vliegtuigdeserteurs in de Koude 
Oorlog is het eerste boek over de fascinerende 
geschiedenis van deze bijzondere overlopers. Journalist 
Dick van der Aart beschrijft de belangrijkste en 
spectaculairste vluchtpogingen. De auteur besteedt 
daarbij veel aandacht aan de clandestiene operaties 
van westerse inlichtingendiensten om geheimen van de 
nieuwste Russische MiG-jagers in handen te krijgen, 
van de gevreesde MiG-15 in de jaren vijftig tot de uiterst 
geavanceerde MiG-29 in het laatste jaar van de Koude 
Oorlog.
Grondig onderzoek in meerdere internationale archieven 
en de analyse van honderden als TOP SECRET 
geclassificeerde documenten brachten veel onthullende 
feiten en achtergronden aan het licht die niet eerder 
zijn gepubliceerd. Zo hield Denemarken uit angst 
voor represailles van Moskou tientallen jaren angstvallig 
geheim dat de eerste MiG-15, waarmee een Poolse vlieger 
in 1953 naar het eiland Bornholm vloog, door Britse en 
Amerikaanse inlichtingendiensten grondig was onderzocht. 
Kopenhagen weerstond met moeite de zware politieke 
druk van enkele NAVO-bondgenoten om met die eerste 
MiG-15 in westerse handen testvluchten te maken. Een 
Cubaanse vlieger, op de vlucht voor Castro, bezorgde de 
Amerikanen een onaangename verrassing door met zijn 
MiG-17 ongezien naast het vliegtuig van de Amerikaanse

MiG’s op de vlucht - Vliegtuigdeserteurs in de Koude 
Oorlog

MiG’s op de vlucht is geïllustreerd met meer dan 
150 - vaak bijzondere - historische foto’s en kaarten, onder 
meer in een extra kleurenkatern van twintig pagina's.
Het boek is te bestellen middels www.uitgeverijboom.nl. Voor 
nadere informatie kunt u ook bellen met 
Kristel Dumoulin, tel.: 020-520 0127
ISBN 9789085068099 | 312 pagina's | gebonden | 
geïllustreerd | € 29,50 | is 25 november jl. verschenen.

Dick van der Aart

MiG’s
OP DE VLUCHT

VlicKtuigdcsCTlcurs in 
dc Koude Oorfog

president te 
landen. Omdat 
de Amerikaanse 
droom voor hem 
niet uitkwam, 
vluchtte de 
teleurgestelde 
deserteur met een gekaapt verkeersvliegtuig naar Havanna 
terug. Sovjetvlieger Viktor Belenko mocht het verhaal 
van zijn sensationele ontsnapping met ’s werelds snelste 
jachtvliegtuig, de beruchte MiG-25 Foxbat naar Japan 
komen vertellen op de vliegbases Volkel en Leeuwarden, 
maar de Nederlandse luchtmachtvliegers waren met echt 
onder de indruk van hun ietwat ‘boertige’ ex-tegenstander.

Dit boek is een 
vervolg op “Met 
muziek op mars” 
(2003). In het 
boek worden 
naoorlogse 
Nederlandse 
(semi-) militaire 
tamboer- en 
muziekkorpsen 

beschreven waaronder een aantal uit voormalig Nederlands- 
Indië, alsmede korpsen die later gevormd zijn door 
oud-militairen. Verder wordt aandacht besteedt aan de 
Inspecteurs Militaire Muziek en aan de NAVO-taptoe. 
Achterin het boek bevinden zich bijlagen betreffende, 
tambour-maïtres, dirigenten, Nederlandse militaire marsen 
en garnizoensplaatsen. Het boek is rijkelijk geïllustreerd 
met ruim 100 foto's. Formaat 17 x 24 cm; hardcover. U 
kunt het boek bestellen door het overmaken van € 22,50 
(incl. verzendkosten) op ING-rekening 747819181 t.n.v. 
RL.Grootemaat in Eibergen, onder duidelijke vermelding van 
uw naam en adres.

http://www.uitgeverijboom.nl
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Ik ben in mijn KLu-tijd lange tijd erg honkvast geweest, in dien 
zin dat ik twintig jaar heb doorgebracht op het Wing Operations 
Centre (WOC) op de vliegbasis Soesterberg. Zo’n lange tijd op 
dezelfde plek zou in de huidige KLu-organisatie eigenlijk onmo
gelijk zijn, maar was destijds in die functie normaal. Ik kreeg in 
de loop van die lange periode een zeer goede band met het 
Amerikaanse 32 TFS en kreeg op zeker moment permanente 
toestemming om zo af en toe in de F15 backseat te vliegen. 
Degene die de Amerikanen enigszins kennen weten: als het op 
papier staat voorzien van stempels en een handtekening, is er 
veel mogelijk. Een tour in de decompressietank en in de centri
fuge bij het SBLGA echter was voor 32 TFS Ops een voorwaarde 
om de F15 backseat bij tijd en wijle te bemannen, want men 
wilde geen beperkingen voor de vliegers, en zo geschiedde.
En toen kwam de dag die me altijd bij zal blijven.
Het was tijdens de oefening Cold Fire. Dit was (of misschien is 
dit het nog wel) een zogenaamde wide scale live flying exercise, 
waarin soms ball’s out gevlogen werd maar waarin ook vaak peri
odes zaten waarin totaal niets gebeurde. Ergo: veel kisten op een 
hoge status, maar vliegen: ho maar! Ik zou die dag meevliegen 
maar dat zou me duur komen te staan!
We werden na de briefing afgezet bij de shelter waar de kist 
stond. De vlieger deed de walk-around, tekende de forms en 
meldde het toestel op 15’ status bij Wing Ops. Ik klom alvast in 
de bakseat. strapte me in, aangezien ik hiervoor bij een scram- 
ble meer tijd nodig zou hebben dan de vlieger en wachtte op 
de dingen die zouden komen. De vlieger zat in de cadolto bij de 
telefoon te wachten tot de scramble hom zijn snerpende geluid 
zou laten klinken. Ik had voordat we naar de shelter gebracht 
werden, op Ops een paar bakken koffie gedronken en voelde 
inmiddels een lichte aandrang om een plas te plegen. "Jammer, 
had ik eerst even moeten doen", dacht ik.

Wachten duurt lang als er niets gebeurd, en er gebeurde name
lijk niets. Mijn aandrang nam toe en ik kreeg visioenen dat ik 
met een volle blaas zou moeten vliegen. Ik nam dus een kloek 
besluit en besloot uit de kist te klimmen om buiten de shelter 
te gaan pissen. Dat zou opluchten! Maar zover kwam het niet 
want net toen de eerste warme druppels de aarde beroerden 
klonk de hoorn, scramble.... ! Ik dus als de wiedeweerga weer 
in de kist geklommen. Nog even overviel me de gedachte om 
af te haken en niet mee te gaan maar beschouwde dit idee 
meteen als ‘not done’. Onderweg naar de TRAs kreeg ik tijdens 
de zogenaamde g-warming up alvast een lichte voorproef van 
wat me te wachten stond: het opblazen van de g-broek voelde 
bepaald niet plezierig aan door de druk op mijn inmiddels goed 
gevulde blaas, en het zweet brak me uit!
We werden door Bandbox naar een CAP gedirigeerd om te 
wachten op de opponents. Echter, de tegenstanders lieten op 
zich wachten en dus was het voorlopig 2 minuten rechtuit vlie
gen, een 4-g bocht maken en weer twee minuten terugvliegen 
etc. Ik kreeg een lumineus idee en bedacht dat het mogelijk zou 
moeten zijn om in die twee minuten rechtuit vliegen een plas 
te doen in een kotszak, die ik uit ervaring wijs geworden altijd 
bij me had. Daartoe moest ik mijn jongeheer via mijn vlieger- 
ondergoed, plonspak, vliegeroverall en vervolgens onder de 

rand van mijn 
g-broek zien te 
wurmen, een 
bijna onmoge
lijke klus om 
in twee minu
ten te klaren. 
Een terechte 
conclusie, zo 
bleek want toen 
ik ‘hem’ hal
verwege had 

gingen we de hoek om. waardoor de g-broek werd opgeblazen 
en voor een behoorlijk knellende (en dus pijnlijke) situatie zorgde. 
Ondertussen waren de opponents in de area gearriveerd, zodat 
‘de fight on’ was. Er werd stevig 'gehakt’, wat mij door de telkens 
flink opblazende broek een zeer onaangenaam gevoel op mijn 
blaas gaf. Eindelijk klonk het verlossende "Alpha Kilo 11 bingo fuel 
’’. Hoera, we gingen naar huis! Gelukkig werden er vanwege de 
oefening alleen 'straight in’s gemaakt. Terug in de shelter snel uit 
de kist geklommen om 'mijn ding’ te doen, wat gepaard ging, zo 
kan ik u vertellen, met een alomvattend gelukzalig gevoel. 
De herinnering blijft, zoals u hebt kunnen lezen, tot aan de dag 
van vandaag!

Hoge nood op grote hoogte
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VERENIGINGS NIEUWS
(door Ludo Damen)

(door Gerard Vallee)

(door Andre Potvliet)

KLuPActief

CGPA Soesterberg houdt najaarssocial

CGPA Eindhoven bezoekt “Bevrijdende Vleugels” 
■

Op woensdag 18 november 2009 hielden 
de Postactieven van de GGW hun 
najaarsbijeenkomst. Er kon niet alleen 
met elkaar over vroeger worden gepraat, 
maar deze keer kon ook daadwerkelijk 
in het verleden worden gekeken. Voor 
de liefhebbers was er namelijk de 
mogelijkheid om een bezoek te brengen 
aan de op 21 oktober jl. geopende 
Historische Verzameling Grondgebonden 
Luchtverdediging.

Op 1 oktober hadden ruim honderd leden 
zich ingeschreven voor een bezoek aan het 
museum "Bevrijdende Vleugels" te Best. 
Dit museum heeft zich gespecialiseerd 
in de laatste periode van de Tweede 
Wereldoorlog en wel de operatie “Market 
Garden". De nieuwe opzet van het museum

Op 18 november is de Generaal-majoor 
bd. Carel Hilderink tot erelid van de CGPA- 
SSB benoemd. De toenmalige DPKLu 
een zeer grote bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van het postactievenbeleid, 
almede aan het uitdragen en verankeren 
van dit beleid binnen de KLu op alle 
management niveaus. Ook als Gouverneur 
van de KMA heeft hij het project intensief 
gevolgd en waar nodig, regelmatig zijn 
steun gegeven. In aanwezigheid van

doet duidelijk recht aan de verzameling 
waarover het museum beschikt en is zeer 
overzichtelijk met een duidelijke uitleg 
tentoongesteld. Vermeldenswaard is de 
uitgebreidheid van de collectie, waaronder 
enige zeldzame exemplaren, zoals een 
Duitse motor waarvan het achterwiel 
vervangen is door twee half-tracks. Hiervan 
zijn er nog maar vijf op de hele wereld. Het 
museum is nu aan het uitbreiden met een 
collectie over de "Koude Oorlog". Deze 
collectie is nog in ontwikkeling. Maar wat 
ze hebben is verrassend veel. Opmerkelijk 
is dat er nogal wat items uit de voormalige 
Sovjet-Unie te zien zijn, zoals de befaamde

mevrouw Hilderink, erelid Majoor bd. Willem 
Aben en echtgenote en de CCPKLu Kolonel 
bd. Joop Melisie en echtgenote, kreeg hij 
namens de leden en het bestuur de bij het 
erelidmaatschap behorende oorkonde en 
een fles whisky uitgereikt door de voorzitter 
CGPA SBB Kolonel bd. Gerard Vallee. Ook 
mevrouw Hilderink werd met een bloemetje 
in de feestvreugde betrokken. De voorzitter 
nam tevens namens de leden en bestuur 
afscheid van de vertrekkende CCPKLu

Deze collectie is een samenvoeging van de 
historische verzameling van de Luchtdoel 
Artillerie uit Ede en de collectie uit de 
Traditiekamer van de GGW. De verzameling 
is ondergebracht in twee loodsen op LMB 
De Peel. De belangstellenden kregen 
de mogelijkheid om de grondgebonden 
luchtverdediging aan den lijve te 
ondervinden door hel aanschouwen van 
het materieel, video’s, foto’s en memorabilia 
uit de periode van 1832 tot heden. Middels

tank T-34 en niet te vergeten een Mig 
straaljager. Na dit bezoek werd koers gezet 
naar de “Vresselse Hut" in Nijnsel voor 
het borreluurtje en het warme- en koude 
buffet. De entourage was gezellig en de 
stemming opperbest. De gasten lieten zich 
het drankje en het hapje goed smaken 
en na nog een kopje koffie kon iedereen 
tevreden terugziend op een geslaagde dag 
huiswaarts keren.

een tijdlijn is alles op een historisch logische 
manier opgesteld. Zo begint de collectie

CGPA GGW De Peel beziet Grondgebonden Luchtverdediging 
CZZZZZZZZZZZZZZZZZ2ZIZJ

en bedankte hem voor zijn coördinerende 
bijdrage aan het verder concretiseren 
van het PA-beleid en de uitstekende 
samenwerking. Hem werd een fles wijn 
aangeboden.
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Winterkostsocial CGPA Volkel valt in de smaak

CGPA Woensdrecht naar Airborne Museum en Bronbeek
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fdoor Gerard van der Hoeven)

KLuPActicf

Najaarssocial van de CGP Eindhoven

En óf ie in de smaak viel deze 
dinsdagmiddag de 24e november! Het 
was zeg maar volle bak op Volkel. En 
niet in de laatste plaats vanwege de 
interessante lezing die door Majoor-vlieger 
Charles Dalloyaux werd gegeven. Door 
omstandigheden kon geen gebruik van 
de basis briefingroom worden gemaakt, 
maar inventief indelen van de OO-mess 
loste dit probleem soepel op. Het publiek

Op 26 november in de vroege ochtend
stonde stonden 61 personen te trappelen 
van ongeduld bij de poort van Vliegbasis 
Woensdrecht, voor de trip naar Oosterbeek 
e.o.
Op de reis heen zat de stemming er al 
goed in. Het viel wel op, dat de meeste 
dames blijkbaar al een vooroverleg hadden 
gehad over deze reis, want de opmerkingen 
in het kader van Bronbeek waren niet van 
de lucht. Opmerkingen zoals: "ik laat hem 
daar stiekem achter, ze zullen hem toch 
niet weigeren daar" etc, waren toch de 
kreetjes die gehoord werden. Heren.....
let dus op uw saeck! Maar alle gekheid op

Ruim 140 leden hadden zich ingeschreven 
voor de laatste social van 2009 op die 17e 
december. Onze voorzitter Fer Logister 
heette de aanwezigen welkom en vroeg de

over de tentoongestelde apparatuur. Ook 
is er een kleine buitencollectie bestaande 
uit een Flycatcher met twee kanonnen, 
een Konishelter met HAWK launcher, een 
NIKE Hercules en een Pantser Rups tegen 
Luchtdoelen (PRTL).
Na het bezoek aan de Historische 
Verzameling opende de voorzitter 
traditiegetrouw om 16.00 uur de social 
waarbij veel oude bekenden elkaar weer 
eens tegenkwamen, wat uitmondde in een

heeft er van genoten, want laten we wél 
wezen: de politiek besluit om te bezuinigen 
en vervolgens worden 18 F-16’s verkocht 
aan Chili, maar dan? Nou, om kort te zijn 
heeft Charles Dalloyaux dit haarfijn duidelijk 
gemaakt en de vele luisteraars verbaasd 
doen staan Thanks Rudder'
Hierna werd de middag op plezierige wijze 
voortgezet met een hapje en een drankje, 
om aansluitend te genieten van een

een stokje, de mannen zijn allemaal weer 
liefdevol door moeders opgenomen voor de 
terugweg op het einde van die dag!
De ontvangst door de directeur van het 
Airborne museum gaf toch een persoonlijk 
cachet aan de zaak. Een ieder was vol 
lof over de opzet van het hernieuwde en 
ingerichte museum. De daarop volgende 
lunch in het belendende restaurant 
Kleyn Hartensteyn was te kwalificeren 
als bijzonder goed. Volgegeten en nog 
steeds in uiterst beste stemming werd in 
de middaguren de reis aanvaard richting 
Landgoed Bronbeek. Hier aangekomen 
werd direct de bar in beslag genomen

aanwezigen een ogenblik stilte om de Joop 
Reuver te herdenken die de dag daarvoor 
was overleden. Hierna werd de regie 
overgenomen door twee vrijwilligers van de

gezellige middag. De dag werd afgesloten 
met een stevige maaltijd van boerenkool en 
worst.

heerlijke portie winterkost Complimenten 
voor de kok die hiermee in het programma 
Wie is de Chef' beslist geen gek figuur zou 
slaan. Mede daardoor werd het toch wat 
stiller in de gezamenlijke Kpl’s en OO-mess. 
(Als katjes muizen!) Hiermee werd het jaar 
2009 afgesloten en kijken we met zijn allen 
eigenlijk alweer reikhalzend uit naar de 
eerste activiteit van 2010.

en werd onder genot van fris en wat 
alcoholisch, de dag geëvalueerd.
De aansluitende blauwe hap was de 
welbekende slagroom op die beroemde 
cake.
Al met al een bijzonder geslaagde dag.

met het Ereblijk dat de artillerie in 1832 
kreeg van Koning Willem III vanwege het 
optreden rond de Citadel van Antwerpen. 
Via de kanonnen van de veldartillerie 
komt men langs de belangrijkste 
luchtdoelkanonnen en - radars. Uiteindelijk 
komt men uit bij het modernere materieel, 
zoals Nike, HAWK. Stinger en de PRTL. 
Verder kan men met behulp van de 
computers en foto's op de aanwezige 
Multimediazuilen meer te weten komen

fdoor Ludo Damen)____________________
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(door Jan van Rossunr
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Kerstdiner CPA regio Arnhem

CGPA GGW de Peel naar de Kerstmarkt

GGD Brabant Zuid-Oost, die een lezing/ 
diapresentatie gaven over vallen, iets 
dat bij ouderen nogal eens voorkomt. 
Deze "Val 'd Experts" zoals zij zichzelf 
noemen, schetsten situaties waarin 
condities aanwezig waren waarbij vallen 
niet kan worden uitgesloten. Voor velen 
zeer herkenbaar en het frappante is dat de 
oplossing om vallen te voorkomen vaak erg 
eenvoudig blijkt te zijn. Na de presentatie/ 
lezing, die wel interessant maar vrij lang

Op woensdag 16 december 2009 werd 
voor de Postactieven van de GGW een reis 
naar de kerstmarkt in Aken gehouden. Om 
09.00 uur vertrok de bus met ongeveer 
50 mensen vanaf het parkeerterrein 
bij het BIC op de Luchtmachtbasis De 
Peel. Na anderhalf uur werden we keurig 
afgeleverd op de Bendplatz waar de bus 
moest worden geparkeerd. Na een korte 
wandeling kwamen we op de Kerstmarkt 
die om en tussen de Dom en het stadhuis 
in Aken werd gehouden. Met 117 kramen 
is deze kerstmarkt de derde in grootte in 
Duitsland. Jaarlijks komen er ongeveer 1,8 
miljoen bezoekers op af, maar gelukkig viel 
het die dag allemaal mee, in ieder geval 
‘s ochtends. Er was genoeg te doen op 
de kerstmarkt waar naast de gebruikelijke 
kerstartikelen ook de beroemde Aachener

Op dinsdag 22 december hield de CPA 
regio Arnhem traditiegetrouw het kerstdiner. 
Er was wederom als locatie gekozen 
voor restaurant Wieleman in Westervoort. 
Ruim voor het uitnodigingstijdstip waren 
er al deelnemers aanwezig, maar dat 
zal wel verband hebben gehouden met 
de weersomstandigheden. Men werd

was, begon de social. De stemming was 
geanimeerd en de warme snacks en 
drankjes werden 
niet versmaad. Het bezoek van Luitenant- 
kolonel vlieger Lambermont werd erg 
op prijs gesteld. Iets na zessen werd de 
Indische maaltijd uitgeserveerd, die - 
blijkens reacties van een aantal aanwezigen 
- men zich goed heeft laten smaken.
Na een kopje koffie was een einde 
gekomen aan deze geslaagde dag.

ontvangen in een zaal waar nagenoeg 
iedereen kon zitten. Na het welkomstdrankje 
werden de 85 deelnemers om 19.00 uur 
verzocht plaats te nemen in de zaal waar 
het diner zou worden geserveerd. Na het 
openingswoord van voorzitter Nico kreeg 
de heer Wieleman het woord. Hij legde 
het verloop van de avond uit. Iedereen 
had trouwens bij het naamplaatje aan tafel 
ook een door Wim gemaakte menukaart. 
Tevoren had men al de keuze kunnen 
opgeven voor het eerste voorgerecht en 
het hoofdgerecht. Na het voorgerecht en 
de soep werd men weer verzocht naar 
de ontvangzaal te gaan waar de spoom 
kon worden genuttigd. Weer terug in de

Glühwein eigenlijk nog beter. Maar aan 
alles komt een eind, dus iedereen moest 
weer teruglopen van de binnenstad naar de 
parkeerplaats waar een warme bus op ons 
stond te wachten. Volgens afspraak bracht 
de bus ons 's avonds om half zeven weer 
terug naar De Peel, waar we om acht uur 
veilig en wel aankwamen. Onderweg had 
het wel een beetje gesneeuwd, maar dat 
was dus nog mets vergeleken met wat de 
komende dagen zou gaan vallen! Al met al 
hadden we een mooie dag met een mooie 
kerstmarkt bij het decor van het prachtige 
stadhuis en de Dom in Aken.

feestelijk aangeklede eetzaal werd er een 
kerstgedicht voorgedragen door Carohen 
waarna het hoofdgerecht werd geserveerd 
Na het dessertbuffet was er nog koffie 
met een bonbon, wat tevens het einde 
was van een geslaagde avond. Helaas 
was de thuiskomst voor één van de 
deelnemers niet leuk. Een val bezorgde 
hem een gebroken schouder. We wensen 
hem veel sterkte toe en hopen hem toch 
op de nieuwjaarsbijeenkomst te kunnen 
begroeten.

Printen werden verkocht. Deze soort taaitaai 
werd ooit alleen maar in Aken gemaakt 
volgens een geheim recept. Ook rondom 
de kerstmarkt was genoeg te doen en 
te zien. Zoals bekend is Aken de stad 
van Keizer Karei de Grote en is het een 
kuuroord met warme geneeskrachtige 
waterbaden. Overal in de stad kom je 
dan ook fonteinen en bronnen tegen. De 
bekendste daarvan zijn de Karlsbrunnen 
op de Markt, de Elisenbrunnen achter de 
Dom en de Puppenbrunnen tussen de 
Markt en de Dom. De meeste straten in de 
binnenstad zijn autovrij en vormen dus één 
grote voetgangerszone. Alle winkels waren 
open en overal heerste kerstsfeer. Vooral 
toen het donker werd en alle kerstverlichting 
aanging kreeg de binnenstad een 
sprookjeachtige sfeer. Hierbij smaakte de
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Enkele wetenswaardigheden van CGPA Leeuwarden
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'door Jan van Rossum)

'door Ton Lelie,

KLuPActief

Champagne bij CGPA Volkel

Ondanks de winterse omstandigheden 
was nagenoeg iedereen die zich had 
opgegeven op 9 januari tussen 11.00 en 
12.00 uur aanwezig in ’t Trefpunt. De zaal 
was dan ook aardig vol. Bij binnenkomst 
was het een rondje door de zaal maken 
om de reeds aanwezigen een gelukkig 
Nieuwjaar te wensen. Vervolgens kon men 
gaan genieten van een kopje koffie of thee 
met door Wim gebakken heerlijke oliebollen. 
Er zijn heel wat handen geschut en 
kussen gegeven. Toen voorzitter Nico 
zijn welkomstwoord had gedaan werd

Met de start van 2010 vers in het 
geheugen werd op 12 januari de 
nieuwjaarsocial van de CGPA Volkel zoals 
gebruikelijk druk bezocht. Men kon bijna 
met om de bestuursleden heen die de 
gasten in de mess stonden op te wachten 
met een heerlijk glas champagne. Het

Een goed einde en een goede start.
Dat is het motto van het bestuur geweest 
bij de planning van activiteiten rond de 
jaarwisseling. Het goede einde was in de 
vorige KLuPActief al aangekondigd, een 
inloopmiddag met lezing en mosselbuffet. 
Nou. over de lezing kunnen we kort 
zijn. Geheel buiten de schuld van de 
uitgenodigde spreker moest deze toch 
afzeggen. Maar dat dit moest gebeuren op 
de avond vóór de inloopmiddag stelde het 
bestuur wel voor een probleem, wat nu? 
Nou, gewoon niks! Overmacht zullen we

er een toost uitgebracht op het nieuwe 
jaar. Vervolgens werden de trouwe 
ondersteuners van de bar, Derk, Jan en 
Willem naar voren geroepen. Zij werden 
bedankt voor hun inzet en kregen niet alleen 
een hand van de voorzitter.
Daarna kon men zelf drankjes halen aan de 
bar tot het moment was aangebroken voor 
het nuttigen van de door Willy geregelde 
erwtensoep. Uiteraard ontbrak het 
roggebrood niet. Ook hiervan werd, zoals 
gewoonlijk, weer genoten. Na nog een tijdje 
genoeglijk bij elkaar te hebben gezeten

is altijd weer geweldig om te zien hoe 
mensen hun oud-collega's opzoeken om 
naar elkaar de beste wensen voor een 
goede gezondheid en veel geluk uit te 
spreken. Gezelligheid was troef en het 
hapje en drankje maakte deze middag 
weer de moeite waard.

werd de weg naar huis weer aanvaard. 
De wegen waren er inmiddels niet beter 
op geworden, want de wereld werd steeds 
witter Het was wel een mooi gezicht maar 
vermoedelijk heeft de thuisreis langer 
geduurd dan de heenreis.

je hoort geroezemoes maar verstaat geen 
enkel gesprek, je ziet een mensenmassa 
maar herkent niemand in het bijzonder. 
Totdat je deel gaat nemen aan het handen 
schudden en goede wensen uitspreken, 
dan kom je ze tegen. Karei Wennekendonk 
die al regelmatig een rubriek in dit blad 
heeft geschreven en die applaus kreeg 
toen de voorzitter bekend maakte dat hij 
de volgende dag 80 jaar ging worden. 
“Woody" Droog die, zittend in zijn rolstoel, 
geen happening overslaat en zichtbaar

ZZj

maar zeggen, een illusie armer maar 
een ervaring rijker.
Toch pakte het anders uit. Het uurtje, 
uitgetrokken voor de briefing, werd 
onder het motto “gezelligheid kent geen 
tijd"probleemloos volgepraat. Sterker nog, 
er was wéér tijd tekort. Het mosselbuffet 
werd uitbundig en langdurig genoten. 
Het gevolg hiervan was dat aan het 
eind van de middag het bestuur als 
"bezemwagen" moest optreden zodat 
de mensen van Paresto de ruimte op tijd 
geschikt konden maken voor de volgende 
happening. Een goed einde dus.
Met de nieuwjaarsreceptie maakten we een 
start in het nieuwe jaar. Even leek het erop 
dat de barre winterse omstandigheden 
voor een aantal leden reden was om niet te 
komen. Dat was maar schijn, met ongeveer 
negentig personen was de mess aardig 
gevuld. Van een afstand lijkt het gewoon 
een groep mensen die het gezellig hebben,
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r Theo Deckers)
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Nieuwjaarsreceptie CGPA regio Den Haag

Op woensdag 13 januari vond in de 
Officiersmess van de Binckhorsthof de 
traditionele nieuwjaarsreceptie van de 
CGPA regio Den Haag plaats. Zoals 
in voorgaande jaren was het bestuur 
bij de voorbereidingen uitgegaan van 
de komst van zo'n 100 leden. Door de 
winterse omstandigheden bleef het aantal 
bezoekers dit keer echter beperkt tot 
ongeveer 75. In zijn nieuwjaarstoespraak 
gaf voorzitter Martin Halma, nadat hij 
tevreden had kunnen vaststellen weer 
een aantal nieuwe gezichten te hebben 
waargenomen, eerst een korte terugblik 
op de activiteiten in het voorbije jaar. In 
zijn vooruitblik voor dit jaar benadrukte

Om gevolg te geven aan een goede 
Nederlandse traditie had ook de 
contactgroep postactieven regio Gilze- 
Rijen haar leden uitgenodigd voor een 
nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 8 januari. 
Ondanks het winterse weer waren er 
bij aanvang om 16.00u. toch 110 leden 
aanwezig die behalve het vooruitzicht van 
een gezellig samenzijn ook benieuwd waren 
naar het beloofde Provenpaals buffet. Bij de 
gebruikelijke opening wenste de voorzitter

geniet van de gesprekken met vrienden en 
bekenden. Jelmer Huisman, aalmoezenier 
voor het leven, beter bekend als “de Aal" 
die al zolang op deze noordelijke vliegbasis 
rondloopt dat het niet kies zou zijn om te

hij het door het bestuur genomen besluit 
om de kleine socials definitief in het 
programma op te nemen. Uiteraard naast 
de traditionele grote bijeenkomsten in 
voor- en najaar. Verder gaf hij aan dat er 
plannen zijn voor een excursie naar het 
Defensie Helikopter Commando op de 
vliegbasis Gilze-Rijen in september, een 
bezoek aan de theatershow "Concert 
for Freedom" van het KLu-orkest in de 
Rijswijkse Schouwburg en een collectief 
bezoek aan de Luchtmachtdagen op de 
vliegbasis Gilze-Rijen. Ook schonk hij 
aandacht aan de aanwezigheid van twéé 
90-plussers, te weten de heer de Boer die 
de leeftijd van 100 nadert en de recent 94

alle aanwezigen een gelukkig en bovenal 
gezond 2010 en keek hij terug op het 
geslaagde jaar 2009 met als hoogtepunt de 
dagtocht met rondvaart van 170 leden naar 
Amsterdam. Tevens gaf hij een overzicht 
wat de leden dit jaar van hun vereniging 
kunnen verwachten. Hij ging daarbij 
wat dieper in op de luchtmachtdagen 
die in 2010 op "onze" vliegbasis zullen 
worden gehouden en de rol daarbij van 
de postactieven. Daarna was het woord 
aan de Luitenant-kolonel Paul van Harten 
die de nadruk legde op de wisselwerking 
tussen de actieve luchtmacht en de 
postactieven waarbij van beide kanten van 
eikaars diensten en kennis gebruik kan 
worden gemaakt. Daarna ontstond een 
druk geroezemoes als bewijs dat iedereen 
collega’s had gevonden voor de uitwisseling 
van ervaringen in het verleden en heden. 
Na ongeveer een uur werd het buffet

vragen: "Aal, hoe oud bent u eigenlijk?" 
Wat een prachtige groep mensen! Om 
tussen deze mensen een middagje door te 
brengen, is dat nou geen goede start?

uitgestald en voor diegenen die met wisten 
wat een Provengaalse maaltijd in hield, werd 
die onbekendheid meer dan goedgemaakt 
toen de eersten hun bord hadden gevuld. 
Een variëteit van gerechten die de koks 
van Paresto veel complimenten van de 
aanwezigen bezorgde. Om 19.00u was het 
"tap toe" en ging iedereen, bijgepraat en 
terugkijkend op opnieuw een geslaagde 
namiddag, naar huis.
(Voor informatie over de postactieven- 
verenmg zie www.cgpagzrij.nl)

jaar geworden heer Vermeulen. Beiden zijn 
trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten. 
Zij laten zich niet weerhouden door iets 
mindere weersomstandigheden.
Na een aantal huishoudelijke 
mededelingen, werd de bijeenkomst 
onder het genot van een drankje en een 
goed verzorgd kaasbuffet in een gezellige 
sfeer voortgezet. Rond half zeven werd 
de receptie afgesloten met een kopje 
koffie. Bij het verschijnen van dit nummer 
van KLuPActief zit de eerste kleine 
social er al weer op en kijken we uit naar 
onze voorjaarsbijeenkomst en algemene 
ledenvergadering op woensdag 21 april 
(let op: dit is een gewijzigde datum!).
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MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Uiterste inleverdatum kopij is 6 februari 2010 
Uiterste inleverdatum kopij is 25 april 2010 
Uiterste inleverdatum kopij is 30 juli 2010 
Uiterste inleverdatum kopij 30 oktober 2010

Volkel 
Den Haag 
Arnhem 
Rhenen 
Leeuwarden 
Eindhoven 
Woensdrecht 
Arnhem 
Arnhem 
Soesterberg 
Leeuwarden 
Nw Milligen 
Rhenen 
Woensdrecht 
Arnhem 
Den Haag 
Twenthe 
Arnhem 
Arnhem 
Allen 
Twenthe 
Rhenen 
Nw. Milligen 
Gilze Rijen 
Arnhem 
De Peel 
Volkel 
Leeuwarden 
Woensdrecht 
Leeuwarden 
Den Haag 
Rhenen 
Arnhem 
Nw. Milligen 
Allen

2
3
7
9
16
23
25
26
5
6
6
7
13
15
±20
21
22
23
27
4 
ntb
11
12
12
12
15
18
20
20
25
30
8
8
16
18-19
24-27
1
7
13
20
28 
ntb
18 cq 25
25
25
8
14
14
15
23
29
30 
ntb 
12
19
26
27
9
10
16
17
17
23 
ntb 
14

Verjaardag Koninklijke Luchtmacht
BBQ
Zomersocial en BBQ
Inloopmiddag/snacks
Fietstocht/BBQ
VVV Museum
Bus- en boottocht naar Rotterdam
Zeilcruise “Willem Barentsz" Lelystad - Enkhuizen v.v.
Busreis
Kleine Social
Herfstsocial
Bijeenkomst "Na de vakantie" plus maaltijd
Jaarlijkse bustocht
BBQ
Jaarvergadering + social en maaltijd
Uitje (Optioneel)
Bezoek Bronbeek
Busreis naar ???? Plus maaltijd
Reume/maaltijd
Social met Indische maaltijd
Najaarsbijeenkomst
Bijeenkomst plus maaltijd
Najaarssocial
Najaarssocial
Grote Social/reunie
Najaarsbijeenkomst
Winterkostsocial
Excursie, nader te bepalen
Bingo plus Kerstmaaltijd

Voorjaarssocial met Algemene Ledenvergadering 
Kleine Social
High Tea
Voorjaarsbingo en maaltijd 
Inloopmiddag
Algemene Ledenvergadering en Social 
Algemene Ledenvergadering
Paasbingo 
Paasbrunch
Bezoek Tropisch Paradijs (orchideenhoeve) + rondvaart Giethoorn 
Algemene Ledenvergadering/BBQ
Puzzelnt
Busreis naar????plus maaltrijd 
Bezoek aan LCW Woensdrecht 
Dagtocht Groningen
Voorjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering
Reunie met lezing van majoor Dallayoux over ferry F-16’s naar Chili 
Excursie Vlb. Eindhoven en Overloon
Algemene Ledenvergadering 
Dodenherdenking Soesterberg 
Excursie, nader te bepalen 
Bijeenkomst plus maaltijd 
Excursie fort Pampus
Algemene Ledenvergadering 
Dagtocht Groningen
Algemene Ledenvergadering 
Reuniesocial met maaltijd
Bezoek Spoorwegmuseum Utrecht 
Bezoek aan Het Portaal te Terneuzen 
Inloopmiddag
Concert for Freedom door Klu orkest Schouwburg Rijswijk 
BBQ 
Social
Klootschieten
Luchtmacht Dagen Vlb Gilze Rijen

Camping Weekend Lemelerveld/Stokkum 
Allen 
Arnhem 
Eindhoven 
Leeuwarden 
Nw. Milligen 
Leeuwarden 
Gilze Rijen 
Nw. Milligen 
De Peel 
Den Haag 
Volkel 
Rhenen 
Twenthe 
Soesterberg 
Twenthe 
Eindhoven 
Leeuwarden 
Rhenen 
Leeuwarden 
Nw. Milligen 
Den Haag 
Rhenen 
Soesterberg 
Eindhoven 
Gilze Rijen 
de Peel 
Volkel 
Twenthe 
Rhenen

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP
Nummer 1 Medio maart in de bus
Nummer 2 Medio juni in de bus
Nummer 3 Medio september in de bus
Nummer 4 medio december in de bus
Noot: Uiterste inleverdatum wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van kopij !!!

VËjtF.NIGINGSAGENDA 2010 (Voor zover bij de redactie bekend)

Maand Datum CGPA Activiteit
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U kunt uw bijdragen sturen aan:
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KLuPActief

Bureau Luchtmachtdagen, 100 jaar Gilze-Rijen 
p/a Defensie Helikopter Commando, MPC 89A, 
Postbus 49, 5180 AA Rijen

e-mail adres met je vraag.
Note: We realiseren ons dat KLuPActief 
bij je op de mat valt als de uiterste 
datum waarop je zich kunnen opgeven al is verstreken: 
Geen probleem, maar meldt je dan wel direct aan.
Don’t miss it!

Oproep
Oud-vlieger Frank Tuijtjens zoekt ten behoeve een 
goede vriend, zijnde een voormalige vlieger van de 
Deense luchtmacht, de adresgegevens van enige 
oud-collega’s, te weten: Joop Bosma, J. Postma 
en Wilhelm Terlouw. Allen zijn midden 1955 uit 
opleiding in de USA naar Nederland teruggekeerd 
en vervolgens geplaatst op de vliegbasis Volkel of 
Eindhoven. Wie kan hem helpen?
Graag uw informatie mailen naar: 
tuijtjens@googlemail.com

Oproep voor foto’s 100 jaar 
Gilze-Rijen
Op 11 maart 1910 is in Breda de handtekening gezet 
onder het Koninklijk Besluit tot de oprichting van de N.V. 
Eerste Nederlandse Vliegvereniging. Dit vieren we op de 
Vliegbasis Gilze-Rijen onder andere door het inrichten 
van een fototentoonstelling. Deze fototentoonstelling 
brengt de afgelopen 100 jaar luchtvaarthistorie op en 
om het vliegveld in beeld. Dat gebeurt in wisselende 
thema’s, waarbij van begin maart tot halverwege juni 
elke twee weken weer een nieuw thema te zien zal 
zijn. Deze thema’s kunnen daarbij enerzijds betrekking 
hebben op specifieke onderwerpen, zoals Gilze-Rijen 
als basis voor opleidingen en logistieke ondersteuning 
óf Gilze-Rijen en de omgeving. Anderzijds kunnen 
de thema’s ook een tijdsperiode belichten, zoals 
de vooroorlogse periode óf het huidige tijdperk van 
het Defensie Helikopterbemanning. Een dergelijke 
tentoonstelling zal overigens ook te zien zijn in het 
gemeentehuis van Gilze en Rijen.
Voor al deze thema’s zijn we op zoek naar beeld
materiaal. Daarbij kan dat beeldmateriaal natuurlijk 
historische waarde hebben. Het is echter evenzeer 
belangrijk om mensen, die op Gilze-Rijen op diverse 
manieren hebben bijgedragen aan het realiseren van 
die luchtvaart, in beeld te brengen. Vooral deze laatste 
categorie foto’s bevindt zich vaak in de privécollecties 
bij mensen thuis.

Om de fototentoonstelling zo breed mogelijk te maken 
doen we hierbij een oproep aan u allen om interessante 
foto’s van vroeger en nu ter beschikking te stellen.
Het spreekt voor zich dat alle ingestuurde foto’s zullen 
worden geretourneerd aan de inzenders. We willen u 
wel verzoeken bij de opgestuurde foto's enige uitleg te 
geven over het tafereel dat is afgebeeld, liefst natuurlijk 
met namen en data.

N.B.: Als u foto's digitaal heeft, kunt u ze ook e-mailen 
(liefst dan wel met een zo hoog mogelijke resolutie) aan: 
BLDDHC@mindef.nl

Reünie oud- 
vliegers 315 
Squadron 
Voor wie: Alle oud- 
vliegers 315 Squadron 
Wat: Jaarlijkse reünie 
onder het genot van een 
biertje en eten 
Waar: Officiers Casino Soesterberg 
Wanneer: 16 april 2010, 16 april 2011,16 april 2012 enz. 
Wat hebben we nodig: Een goed gevuld adressenbestand 
van belangstellenden.
Actie: Stuur daarom je adresgegevens door aan het 
volgende adres: 315@orange.nl.
Stuur dit mailtje door aan alle oud 315 vliegers die 
je kent, of breng ze op de hoogte van het hierboven 
genoemde e-mail adres. Zorg ook dat je wijzigingen 
doorgeeft. Indien je geen interesse hebt, laat dit dan 
even weten, dan vallen we je niet meer lastig. 
Geld: Kosten voor de avond zijn € 45,00 per persoon. 
Voor 1 maart over te maken op rekening 3311.806.697 
tnv C.J. Stoutjesdijk te Amersfoort o.v.v. RIP 2010 en je 
e-mail adres (en/of telefoonnummer).
Bij tijdige annulering (voor 31 maart) wordt het bedrag 
volledig terug gestort, na die datum slechts voor een 
deel. Voor meer informatie kun je bellen met Bart 
Woortman, tel:053-5696112 of mail naar bovenstaand

mailto:tuijtjens@googlemail.com
mailto:BLDDHC@mindef.nl
mailto:315@orange.nl
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Terug ontvangen KLuPActief. Wie kan ons informatie geven?

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

Naam
Buitelaar, F
Nelissen, E.A.
Rogier, J.W.
Timmer, C.W.
Wiersma, B.H.

Callsigns gevraagd door Jaap Loek
Vroeger, zeg begin 50-er jaren hadden we te maken met callsigns voor verkeerstorens, navigatiestations, 
squadrons enzovoort. Ik probeer die callsigns weer boven water te krijgen. Ik heb als verkeersleider nog veel 
van die roepnamen in herinnering, maar niet alle. Ik heb daarom de volgende vragen:
a. Hadden Deelen, Volkel, Gilze Rijen, Ypenburg en Woensdrecht een eigen callsign ?
b. Wat was het callsign van het Navigatiestation De Lier.
c. Wat waren de callsigns van: 306Sqn, 311 Sqn, 312Sqn, 313Sqn, 327Sqn, 328Sqn.
d. Wie kan mij iets vertellen over (het callsign?) “Bonzo”
Tenslottte: Er zit eigenlijk geen logica in die namen; wie heeft ze bedacht en/of bepaald?
Graag deze gegevens mailen naar: jaaploek@ziggo.nl

Plaats
Dongen 
Zeist 
Ede 
Rijen 
Lienden

Oud-Luva’s komen bijeen
(door Janny vd. Kooi) 

Woensdag 4 november jl. was er tussen 11.00 -17.00u 
op Bronbeek een bijeenkomst georganiseerd voor oud- 
Luva’s van de lichtingen 1952 - 1960. Er was weer veel 
animo, hoewel voor sommigen de leeftijd nu toch wel 
parten gaat spelen om lange reizen te ondernemen. 
De teller bleef nu staan op 60, waaronder een aantal 
tachtigers en zelfs onze voormalige Chef Luva, mevr. vd. 
Waag (91) was weer van de partij.
De stemming was uiteraard weer opperbest en het 
is verbazingwekkend hoe de jaren wegvallen als je 
herinneringen ophaalt over een periode van ruim 50 jaar 
geleden. De meesten van die lichtingen zijn nl. al zo lang 
de dienst uit, omdat we destijds nog met “eervol ontslag” 
werden gestuurd als we gingen trouwen.
Vóór we om 13.30u aan konden sluiten in de rij voor een 
uitgebreide rijsttafel, was er nog een korte voordracht met 
3 geestige gedichten door Yvonne Arend-Brockholz.
Na nog een koffie en/of een drankje begon het 
gezelschap na ±15.00u uit te dunnen, velen hadden 
nog een flinke reis voor de boeg.

Adres
Julianastraat 118
Arnhemse Bovenweg 12
Laathof 119
Gagelrijs 128
Louisa Annahof 8

Postcode
5104 ET
3708 SH
7615 LJ
5321 NH
4033 HB

mailto:jaaploek@ziggo.nl
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Op die bewuste dag was ik, 
toentertijd SM Wim Wolbertus, 
de dienstdoende "On Scene 
Commander (OSC) -Brandweer 
op Vliegbasis Volkel. Vanaf de 
brandweerkazerne had ik een goed 
zicht over het baangedeelte waar 
de crash plaatsvond. Ik zag vanuit 
het kantoor van de commandant 
brandweer een single F-16 die op 
zijn buik over de parallelbaan schoof. 
Gelijktijdig met mijn alarminstructies 
aan de alarmcentralist kwam 
het crashalarm van de Lucht
verkeersbeveiliging binnen bij de

Iedereen kent vast wel voorvallen 
uit z'n KLu-leven die hem z'n hele 
leven bij blijven. Zo herinner ik mij 
een voorval waarbij een F-16 om 
redenen die hier niet ter zake doen, 
tijdens de landing links uit de flank 
de baan afschoof. De vlieger hield 
het op ‘Ie moment suprème' voor 
gezien en verliet zijn ‘ kantoor' met 
grote haast middels de schietstoel en 
kwam een stukje achter de kist veilig 
op de grond. Na de succesvolle 
"ejection" stond de "throttle" echter 
nog in de “Idle-position" waardoor de 
brandweer grote moeite had om het 
langzaam vooruitschuivende vliegtuig 
onder controle te krijgen.

alarmcentrale. Ik haastte me, samen 
met de Commandant Brandweer 
(kap Ruud Boone), naar het 
commandovoertuig van de OSC- 
brandweer. Tijdens het rennen 
naar het voertuig zagen we dat 
het cockpitdak van de op zijn buik 
glijdende F-16 werd afgeschoten. 
Ook zagen we een seconde later de 
vuurstraal waarmee de “rocket" de 
schietstoel uit het vliegtuig schoot. 
Tot zover gaat alles volgens het 
boekje zegt mijn baas onverstoord. 
Via de mobilofoon meldde ik me 
bij de Luchtverkeersbeveiliging 
en instrueer de twee uitgerukte 
crashtenders die onder mijn bevel 
staan. In verband met het mogelijke 
H-70 (Hydrazine) gevaar naderen we 
met de wind in de rug en stellen de 
voertuigen zich 50 meter bovenwinds 
ten opzichte van de in het gras 
liggende kist op. De vlieger was 
intussen enkele honderden meters 
verder veilig met zijn parachute 
geland en werd onmiddellijk opgepikt 
door de toegesnelde verplegers 
uit de ambulance. Ik zag hem 
zonder zichtbare problemen naar 
de ziekenauto lopen, de parachute 
bleef liggen. Ik nam de situatie bij 
de kist op en constateerde dat de 
vliegtuigmotor draaide, weliswaar

in "Idle". Ook zag ik de kist met 
korte tussenposen verschuiven in 
de vliegrichting! Het gras rond de 
uitlaat begon al te branden en de 
“EPU (Emergency Power Unit)” 
draaide nog niet. Ik realiseerde 
me direct dat het stoppen van de 
motor een automatische start van 
de EPU tot gevolg heeft. Omdat bij 
een dergelijke start ook de tank met 
26 liter Hydrazine onder stikstofdruk 
komt te staan zou er mogelijk sprake 
van een zeer risicovolle situatie 
kunnen zijn. Ik gaf direct opdracht 
de EPU veiligheidspin te plaatsen om 
hierdoor het opstarten van de EPU 
te voorkomen. Ook gaf ik opdracht 
de staart van de kist en het gras met 
"Light water” schuim te bedekken. 
Het spreekt voor zichzelf dat de 
bemanning van beide crashtenders 
deze werkzaamheden in volledige 
bescherming uitvoerden en de rest 
zich gereed houdt voor onmiddellijke 
inzet. Ik gaf mijn eerste “nader 
bericht” door aan de alarmcentrale 
waarin ik de details van de crash en 
de toestand van de vlieger vermelde. 
Van de alarmcentrale kreeg ik te 
horen dat er geen bewapening op of 
in de kist aanwezig was. Vervolgens 
overlegde ik met mijn commandant 
hoe we de vliegtuigmotor tot stilstand

Het verhaal van de motor die 
niet van ophouden wist...
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zullen gaan brengen. Hiervoor zijn er 
een aantal mogelijkheden, de eerst 
voor de hand liggende mogelijkheid 
is de motor te stoppen door middel 
van het bedienen van de “main fuel 
shut off valve” die onder de linker 
vleugel, achter een luikje inde romp, 
zit. Echter, daar kunnen we, gezien 
de ligging van de kist, niet bij komen. 
De tweede mogelijkheid is in de 
cockpit de “Main fuel switch" over 
te halen. De derde mogelijkheid 
is de “Trottle” in de cockpit naar 
achteren te halen en in de “off" 
positie te plaatsen. Van die derde 
mogelijkheid wil ik geen gebruik 
maken omdat er dan brandstof 
"gedrained” wordt en dat levert weer 
brandgevaar onder de kist op. De 
kist maakte een uitermate onrustige 
indruk en schoof echter nog steeds 
met enige regelmaat door het gras. 
Hierdoor zouden de redders van de 
brandweerploeg een onaanvaardbaar 
risico lopen als ze met een ladder 
tegen de kist zouden klimmen.
Ook was de stand van het toestel 
zodanig dat door het uitschieten van 
de schietstoel het “point of gravity” 
was verstoord. De kist lag daardoor 
niet vlak maar schuin achterover met 
de neus ongeveer 30° naar boven 
gericht. Het gevolg was dat de 
cockpitrand op 2 meter hoogte lag 
en dat je niet zonder hulpmiddelen 
van ladders of iets dergelijks de 
cockpit kon bereiken. Het risico dat 
het vliegtuig zou gaan schuiven 
terwijl er iemand in probeert te 
klimmen was levensgroot! Uiteindelijk 
besloot ik dat met behulp van het in 
de intake spuiten van de Halogene 
blusstof "Broomdifluormethaan" 
(BCF), waarvan op iedere 
crashtender 50 kg aan boord is, 
de motor te gaan stoppen. Door 
het verneveld inbrengen van de 
blusstof in de "air-intake" wordt de 
zuurstoftoevoer afgesneden en zal 
de motor naar verwachting stilvallen. 
Het blusapparaat werd in gereedheid 
gebracht door middel van het 
aanbrengen van een 3 meter lange 
bluslans op het bluspistool. Twee 
brandweermannen gingen haaks op

Nadat alle veiligheidsmaatregelen op 
de kist waren uitgevoerd gaf ik de 
kist vrij aan de technische dienst. De 
Commissie van onderzoek kon hierna

met het onderzoek naar de toedracht 
van het ongeval beginnen.

Terug op de brandweerkazerne 
bespraken we het ongeval en namen 
de gang van zaken nog een keer 
door. Ondertussen belde de vlieger 
om tegen vijven een z.g. “bale out 
biertje" te komen drinken in de 
crewroom van het squadron. Een 
uitnodiging waar we graag gebruik 
van maakten, we waren wel aan een 
biertje toe.

er gebeurde niets. Ik herinnerde me 
plotseling een technische briefing 
waarbij een technisch mankement 
van de "main fuel shutoff valve" 
in sommige vliegtuigen werd 
aangehaald. Dit is de afsluitklep in 
de brandstoftoevoer die bediend 
wordt door de “main fuel switch”. 
Waarschijnlijk was dit een van de 
vliegtuigen waarvan de "main fuel 
shutoff valve” tijdelijk buiten werking 
is gesteld, door deze af te borgen, 
omdat er technische problemen mee 
waren. De redder keek mij hoploos 
aan en ik gaf hem het teken de 
throttle te gebruiken om de motor te 
stoppen. Ook werd er schuim rond 
de staart gelegd omdat er bij deze 
stopmethode aan de achterzijde van 
de kist brandstof wordt “gedrained". 
Eindelijk stopte de motor en iedereen 
haalde opgelucht adem.

de “air-intake" van het vliegtuig staan 
en begonnen de vernevelde blusstof 
in te spuiten. Het toerental van de 
vliegtuigmotor zakte keurig en de 
motor zou naar verwachting weldra 
stilvallen. Het spuiten van de blusstof 
begon echter te stotteren, een teken 
dat de blusser leeg begon te raken. 
Erg vervelend dus. Toen maar direct 
de tweede blusser uit het voertuig 
gehaald, doch dit was te laat. De 
blusstof van het eerste apparaat was 
op en motor pikte zijn “idle" toerental 
weer op. De kist schoof weer een 
stuk verder door het gras. Goede 
raad was duur, we hadden nog 
één blusser direct beschikbaar. Ik 
verwachtte echter dezelfde gang van 
zaken als ik die blusser zou inzetten. 
Opnieuw overleg met mijn baas en 
we besloten na een korte wachttijd 
de motor toch te gaan stoppen door 
de brandstoftoevoer af te sluiten met 
behulp van de “main fuel switch" 
in de cockpit. Hierbij zou het z.g. 
reddmgsrek, dat op de voorzijde 
van de crashtender is gemonteerd, 
worden 
gebruikt. Als 
de kist toch 
zou gaan 
schuiven zou 
de vleugel door 
de crashtenter 
worden tegen 
gehouden.
Twee "redders" 
namen plaats 
op het rek en 
het voertuig 
reed met

vierwielaandrijving en de aandrijving 
in de terreinversnelling naar de 
cockpit van de kist. Ter beveiliging 
waren de redders met een “life 
line" verbonden met het voertuig 
en de bemanning van de tweede 
crashtender dekte de eerste af. 
Aangekomen in de cockpit van de 
kist haalde een redder (Sgt I Fred 
Gujzen) direct de "main fuel switch" 
over en enkele seconden later zou 
de motor dan moeten stoppen. De 
redder haalde de switch over maar
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Heeft u een klacht over een 
zorgverzekeraar?
• www.skgz.nl de website van de Stichting

Vragen over de zorgtoeslag?
• www.toeslagen.nl de website van de 

belastingdienst. Tel: 0800-0543.

Vragen over verzekeringspolissen van 
zorgverzekeraars?
• www.kiesbeter.nl of de website van de 

zorgverzekeraar.

Vragen over uw zorgverzekering?
• www.veranderingenindezorg.nl de website 

van het Ministerie VWS.
• www.postbus51 .nl de website van de 

overheid. Tel: 0800-8051 (gratis).
• www.consumentenbond.nl de website van 

de Consumentenbond.
• www.npctnl de website van de Nederlandse 

Patiënten Consumenten Federatie.

WET TEGEMOETKOMING CHRONISCH 
ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (WTCG) 
EN DE AANGIFTE INKOMSTENBELAS
TING 2009.

Bron: KVEO
In het KLuPActief Infoblad van maart 
2009 is gepubliceerd met betrekking tot 
de invoering van de WTCG per 1 januari 
2009. Nu het invullen van de aangifte voor 
de inkomstenbelasting 2009 voor de deur 
staat, worden de consequenties van deze 
wet nog een op een rij gezet.
Er moet rekening worden gehouden met 
de volgende wijzigingen:
Niet meer aftrekbaar als buitengewone 
last zijn:
• De nominale premie en het eigen risico 

voor de ziektekostenverzekering;
• Eigen bijdrage voor de WMO en AWBZ;
• Begrafenis-/crematiekosten;
• Hulpmiddelen zoals brillen en 

contactlenzen;
• Ooglaserbehandehngen;
• Kosten van huisapotheek, ouderdom en 

chronische ziekte.
Daarvoor zijn in de plaats gekomen een 
algemene tegemoetkoming voor chronisch 
zieken voor 2009 van maximaal € 500,-, uit 
te keren in november 2010. Als met daarvoor 
in aanmerking komt krijgt men t.z.t. bericht 
van het Centraal Administratiekantoor (CAK). 
Dit wordt gebaseerd op de uitkering die 
men vanuit de AWBZ heeft ontvangen en 
op het medicijngebruik hetgeen blijkt uit 
de gegevens van de zorgverzekeraar. Ook 
is per 1-1-2009 de AOW extra verhoogd 
en zijn de eigen bijdragen voor AWBZ- 
verstrekkingen verlaagd. Wilt men meer 
weten over de WTCG dan kan men terecht 
bij Postbus 51 (tel. 0800-8051 gratis) of 
de website van het Ministerie van VWS 
www.minvws.nl.

WAT KOST UW TOTALE ZORGVERZE
KERING?
Bron: KVEO
Het totale zorgverzekeringspakket bestaat uit 
4 elementen t.w. de nominale premie voor de 
basisverzekering +(evt.) aanvullende verze
kering, het eigen risico van de basisverzeke
ring, de inkomensafhankelijke bijdrage en de 
premie voor de AWBZ
De nominale premie voor de basisverzeke
ring en de (evt.) aanvullende verzekering is 
direct zichtbaar, want u betaalt per maand 
zelf en rechtstreeks een bedrag voor deze 
zorgverzekering aan uw ziektekostenverzeke
ringsmaatschappij (ZKV-mij). Het eigen risico 
(voor 2010 is dat € 165,- per persoon per 
jaar) wordt door de ZKV-mij met u verrekend. 
Ook hier hebt u direct zicht op.
De elementen Inkomensafhankelijke bijdrage 
(IAB) en de premie Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten (AWBZ) zijn niet direct 
zichtbaar. De IAB wordt door het ABP (UKW 
en Pensioen) en de Sociale Verzekerings
bank (AOW) ingehouden. Hiervoor moet u 
de maandelijkse specificatie van het ABP/ 
SVB nakijken.
Met betrekking tot de premie van de AWBZ 
het volgende. De premie voor deze volksver
zekering bedraagt 12% van het inkomen in 
de 1e en 2e schijf van de inkomstenbelas
ting, met een maximum van 4000 euro per 
persoon per jaar, (= 333 euro per persoon 
per maand). Gemiddeld wordt door de 
Nederlander 1500 euro per persoon per jaar 
betaald, dit is 125 euro per maand. Dit is 
niet direct zichtbaar op de specificatie van 
het ABP/SVB, daar de premie zit opgesloten 
in de loonheffmg. Loonheffmg bestaat uit: 
loonbelasting, premie AOW/ANW (tot 65 
jaar) en premie AWBZ.
Heeft men een aanvullend pensioen + AOW, 
dan bedragen de maandelijkse kosten voor 
zorg in totaal gemiddeld per Nederlander 
ongeveer 450 euro (nominale premie, de 
IAB, het eigen risico en de premie AWBZ).

Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. 
Tel: 030-6988360. Adres: Postbus 291, 
3700 AG Zeist.

DE AWBZ IS IN BEWEGING, BEWEEGT 
U MEE?
Bron: Ned. Vereniging van Organisaties 
van Gepensioneerden (NVOG)
Onder deze titel is in de Centrale van 
samenwerkende ouderenorganisaties (CSO) 
met een subsidie van het Ministerie van VWS 
een project gestart om de ouderen meer 
informatie te geven over de veranderingen 
in de AWBZ. Ook de Commissie Zorg en 
Welzijn van de NVOG is volop bezig met 
deze materie. Ter zake is er een folder 
(Handreiking AWBZ) ontwikkeld, welke folder 
u kunt downloaden van de website van de 
NVOG (www.gepensioneerden.nl).

PREMIES/BIJDRAGEN/EIGEN RISICO 
ETC. ZORGVERZEKERINGEN 2010 
Bron: Kon. Vereniging van Eervol 
ontslagen Officieren van de Ned. 
Krijgsmacht (KVEO)
De premie voor de basisverzekering is 
in 2010 verhoogd met ongeveer 6% per 
persoon per maand. De premie voor de 
aanvullende verzekering is met ongeveer 
5% verhoogd. Het eigen risico van de 
basisverzekering is verhoogd van 155 
euro (2009) naar 165 euro (2010). De 
inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor 
werkenden en AOW'ers is verhoogd 
van 6,9% naar 7,05%. De IAB voor het 
aanvullend pensioen is verhoogd van 4,8% 
(2009) naar 4,95% (2010). Het maximale 
heffmgsbedrag waarover de IAB wordt 
berekend is voor 2010 gesteld op: 
€ 33.189,- (was in 2009: € 32.369,-).

Zorg en Welzijn
(door J.C.J.M.(Jos) Janissen)

http://www.skgz.nl
http://www.toeslagen.nl
http://www.kiesbeter.nl
http://www.veranderingenindezorg.nl
http://www.postbus51
http://www.consumentenbond.nl
http://www.npctnl
http://www.minvws.nl
http://www.gepensioneerden.nl
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Hieronder ziet u de informatieve tekst m.b.t. 
het project “De AWBZ is in beweging, 
beweegt u mee?"

De volksverzekering Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), is in 
1968 ingesteld voor de financiering van 
de langdurige zorg, die de mensen zelf 
niet individueel kunnen opbrengen. In 
2008 maakten 588.000 inwoners, onder 
wie 391.000 ouderen, van door deze wet 
gefinancierde zorg gebruik voor een totaal 
bedrag van meer dan 20 miljard euro. De 
premie voor de AWBZ bedraagt 12% van 
het inkomen in de eerste en tweede schijf 
van de inkomstenbelasting. Mede door de 
vergrijzing en de zorgvoorzieningen die in de 
afgelopen jaren aan de wet zijn toegevoegd, 
stijgt het aantal zorggebruikers snel en de 
kosten navenant. Dit is volgens de regering 
financieel niet houdbaar.
De Tweede Kamer is ermee akkoord gegaan 
de verzekeringsdekking in de AWBZ (zie 1) 
terug te brengen naar de oorspronkelijke 
doelstelling: het verzekeren van langdurige 
zorg. Wellicht denkt u: “ik ben (nog) gezond, 
wat moet ik hiermee?". Maar het is goed te 
weten wat er verandert in de zorg, zodat u 
uw maatregelen kunt treffen voor als u wat 
zou gaan mankeren. Misschien wordt u zelfs 
aangespoord om een rond te kijken of u in 
uw omgeving als "jongere oudere" vrijwilliger 
iets kunt doen om de "oudere oudere" te 
helpen in deze veranderde tijden. In veel 
gemeenten zijn er lokale initiatieven, veelal 
ondersteund door de gemeente. En mogelijk 
kunnen wij binnen de KLuPActief iets doen 
voor onze mindere gezonde leden.
Wat is er al veranderd?
Per 1 januari 2007 is al de huishoudelijke 
hulp voor mensen die dat zelf niet meer 
zo goed kunnen en toch thuis willen 
blijven wonen, uit de AWBZ geschrapt en 
overgebracht naar de Wet Maarschappelijke 
Ondersteuning (WMO), welke wordt 
uitgevoerd door de gemeenten. Hierover 
is veel discussie geweest, vooral ook door 
de Europese aanbesteding die gemeenten 
moesten gaan doen en de gehanteerde 
tarieven. De storm daarover is nog lang niet 
geluwd! Ook de indicatiesystemen baren de 
ouderenorganisaties zorgen.

In 2009 zijn de voorwaarden waaronder 
mensen ondersteunende of activerende 
begeleiding krijgen aanzienlijk 
aangescherpt. In de media kreeg dit de 
laatste maanden veel aandacht, vaak in 
negatieve zin, omdat bijvoorbeeld de zgn. 
welzijnsbegeleiding (zorgboerderijen etc.) 
aanzienlijk wordt verminderd. De gemeenten 
zijn wel in staat gesteld om het een en ander 
via de WMO over te nemen, maar daarvoor 
krijgen zij nog geen 20% van het bedrag 
dat daarvoor in 2008 werd uitgegeven. 
De ouderenorganisaties hebben hun best

gedaan dit te voorkomen, maar dit is niet 
gelukt, mede door de financiële situatie 
in de schatkist. Er wordt verwacht dat de 
mantelzorg en vrijwilligers compensatie 
kunnen bieden. Er is wel onder druk van 
de patiënten- en ouderenorganisaties voor 
2009 een gewenningsregeling getroffen, 
maar die is tijdelijk. Deze wijziging brengt 
veel onzekerheid over de toekomst bij vele 
ouderen. Men krijgt uit de AWBZ geen of 
minder ondersteuning meer bij: persoonlijke 
verzorging, het huishoudelijk leven, bij 
maatschappelijke participatie, bij vervoer, bij 
geheugenverlies en concentratiestoornissen 
etc. De hulp aan mensen met psychosociale 
problemen wordt sinds 1 januari 2009 ook 
met meer uit de AWBZ betaald. Men moet 
zich daarvoor richten tot de curatieve zorg 
en de WMO voor begeleiding.

Ook in de verpleging en de verzorging thuis 
is het mes gezet. De wijkverpleegkundige 
van de thuiszorgorganisatie, die door de 
AWBZ wordt betaald, mag geen medische 
handelingen meer verrichten, hiervoor 
moet bij de huisarts worden aangeklopt. 
Het bewaken van medicijngebruik is sinds 
vorig jaar een taak van de apotheker en 
niet meer van de wijkverpleegkundige. Het 
kan zijn dat een oudere die iets mankeert 
de nodige hulp nu via vele schijven moet 
regelen. De ouderenorganisaties zijn het 
met deze veranderingen absoluut niet eens. 
Zij willen de wijkverpleegkundige met een 
brede taak weer terug krijgen in de wijk. 
De ouderenorganisaties laten hun stem 
hierover horen. De wijzigingen zouden 
mede tot gevolg kunnen hebben dat er 
meer ouderen in instellingen moeten worden 
opgenomen, wat enerzijds duurder is, maar 
anderzijds ook negatief beïnvloed wordt 
door de afbouw van het aantal bedden in 
verzorgingshuizen en verpleeginrichtingen.
Wat gaat er nog meer veranderen? 
In de verpleeg- en verzorgingshuizen en 
in de psychiatrische inrichtingen is de zgn. 
zorgzwaartebekostigmg ingevoerd. De 
inrichtingen krijgen niet meer betaald via 
een budget per bed, maar aan de hand 
van een zorgplan, dat zij voor iedere patiënt 
moeten opstellen. Dat leidt dikwijls, als men 
onvoldoende "zware patiënten" heeft, tot 
inkomensverlies voor de inrichting, met alle 
gevolgen van dien. Verwacht wordt dat de 
revalidatiezorg, nu onderdeel van de AWBZ, 
wordt overgeheveld naar de zorgverzekering. 
Ook is er nog een discussie gaande over het 
scheiden van de financiering van wonen en 
zorg in inrichtingen.

de inrichting uitkiezen. Over het pgb 
gesproken: gezien de vele fraudezaken 
die daarover naar voren komen, zal dit 
strenger worden gecontroleerd. Tenslotte: 
de regering heeft een twintigtal commissies 
aan het werk gezet om te onderzoeken waar 
bezuinigingen bereikt kunnen worden. Er zijn 
ook commissies die zich met de zorg en de 
AWBZ bezighouden.

2.Typen criteria voor AWBZ-zorg: 
Sociale redzaamheid.
Bewegen, verplaatsen en 
probleemgedrag.
Psychisch functioneren.
Geheugen en oriëntatiestoornissen. 
De criteria persoonlijke verzorging, 
huishoudelijk leven, maatschappelijke 
participatie en psychisch welbevinden zijn 
alleen nog van toepassing voor mensen 
met zware beperkingen.

1.Typen AWBZ-zorg:
Persoonlijke verzorging, verpleging, 
behandeling en verblijf in een inrichting. 
Aandoeningen die voor vergoeding 
vanuit de AWBZ in aanmerking komen: 
lichamelijke handicaps en aandoeningen, 
psychogeriatnsche aandoeningen, 
psychiatrische aandoeningen, zintuiglijke 
en verstandelijke handicaps.

WET TEGEMOETKOMING CHRONISCH 
ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (WTCG)
Bron: KVEO
Deze wet is begin 2009 in de plaats 
gekomen van de fiscale regeling voor de 
aftrek van ziektekosten. Ter zake is het vorig 
jaar in het Infoblad van maart gepubliceerd.
Veelgestelde vragen m.b.t. de Wtcg 
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom 
voor de algemene tegemoetkoming? 
Als u in aanmerking komt voor een 
tegemoetkoming over 2009, ontvangt 
u die automatisch van het Centraal 
Administratiekantoor (CAK), vanaf november 
2010. U hoeft dus zelf niets te doen.
Hoe wordt omgegaan met de privacy? 
Het CAK maakt naast de eigen gegevens 
gebruik van gegevens van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de 
zorgverzekeraars. Op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens krijgt 
het CAK niet meer informatie dan nodig 
is. Het CAK knjgt bijvoorbeeld niet door 
welke medicijnen u precies heeft gebruikt. 
Het CAK krijgt alleen door aan welke 
voorwaarden u voldoet.
Waarom krijg ik met een 
persoonsgebonden budget (pgb) voor 
WMO hulp bij het huishouden geen 
algemene tegemoetkoming?
Er bestaat geen dekkende landelijke 
registratie van pgb’s voor hulp bij het 
huishouden of verleende mantelzorg. 
Die zijn er wel van AWBZ-zorg thuis en

Er staat ook nog een positief punt op 
de rol, namelijk de persoonsvolgende 
bekostiging van de AWBZ-zorg. Dit is wat 
anders dan het persoonsgebonden budget 
(pgb) waarmee men zelf de benodigde 
zorg kan “kopen", men kan namelijk zelf
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Blijft de compensatieregeling voor 
het verplicht eigen risico van de 
basiszorgverzekering bestaan? 
Ja, de compensatieregeling voor het 
verplicht eigen risico blijft bestaan.
Deze regeling staat los van de Wtcg.

Gevaar voor de volksgezondheid 
Het is belangrijk dat de middelen die 
mensen gebruiken betrouwbaar zijn. 
Wie medische apparaten verkeerd 
bedient of de meetgegevens niet goed

langdurige hulp bij het huishouden 
in natura o.g.v. de WMO. Er wordt 
gekeken hoe dit in de toekomst 
opgelost kan worden. Uiteraard komt 
u wel in aanmerking voor de algemene 
tegemoetkoming als u voldoet aan de 
voorwaarden die daaraan zijn gesteld. 
Waarom telt het gebruik van een 
rolstoel niet mee voor de algemene 
tegemoetkoming?
Een rolstoel wordt verstrekt o.g.v. 
de WMO. Hiervan is geen landelijke 
uniforme registratie. Daardoor weet de 
overheid niet wie een rolstoel gebruikt. 
Het ministerie van VWS gaat met de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) overleggen hoe op korte termijn 
zo’n registratie kan worden opgezet.
Ik woon in het buitenland, kom ik 
in aanmerking voor de algemene 
tegemoetkoming?
Dat hangt er vanaf. U kunt alleen in 
aanmerking komen voor de algemene 
tegemoetkoming als u in Nederland 
verzekerd bent en zorg krijgt in Nederland 
of daarvoor een indicatie hebt. Betaalt u 
belasting in Nederland? Dan kunt u in elk 
geval specifieke zorgkosten aftrekken van 
de belasting.
Kan ik een voorschot krijgen op de 
algemene tegemoetkoming?
U kunt geen voorschot krijgen op de 
algemene tegemoetkoming. De uitkering 
van het CAK komt achteraf, vanaf 
november 2010 voor het eerst. Was u 
gewend een voorschot te krijgen van de 
belastingdienst? Dan moet u dus langer 
wachten. Daar staat tegenover dat de 
tegemoetkoming definitief is. Op het 
voorschot van de belastingdienst kon een 
jaar later nog een correctie volgen. Verder 
wordt de korting op de eigen bijdrage 
voor zorg met verblijf direct verrekend. 
Ook verandert de AOW meteen vanaf 
januari 2009, net als de inkomensgrens 
voor ouderen bij de huurtoeslag. En bij 
de nieuwe fiscale regeling voor specifieke 
zorgkosten blijft een voorlopige teruggaaf 
mogelijk.
Kan ik in 2009 nog kosten voor een 
bril aftrekken?
Bij de aangifte over 2009 kunt u alleen 
nog specifieke zorgkosten aftrekken, 
bijvoorbeeld kosten voor het aanpassen 
van uw woning of reiskosten voor het 
bezoek van zieke gezinsleden.
Kan ik de eigen bijdrage over 2008, 
die ik in 2009 heb betaald, nog 
aftrekken ?
Ja, u kunt de eigen bijdragen over 2008 
ook aftrekken als ze in 2009 zijn betaald. 
Dit geldt voor eigen bijdragen voor zorg tot 
en met 2008, waarvan u de factuur hebt 
gekregen tussen december 2008 en 31 
december 2009.

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 Post- 
actievenkaart(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.

MEDISCHE ZELFTEST
Bron: Min van VWS
De markt van de medische zelftest is sterk 
in opkomst. In Nederland is er echter 
niemand die de betrouwbaarheid van 
deze zelftests waarborgt. Ook is het voor 
de consument niet altijd even duidelijk 
hoe zo'n zelftest gebruikt moet worden. 
Het gevolg is dat men onterecht gerust 
wordt gesteld of juist onterecht ongerust 
wordt gemaakt. Het Rathenau Instituut 
pleit voor een keurmerk en ziet graag 
dat consumenten begeleid worden bij 
het thuisgebruik. Ter zake wordt door 
de politiek aandacht gevraagd voor de 
medische zelftests en de betrouwbaarheid 
daarvan. Hel Rathenau Instituut is een 
onafhankelijke organisatie die zich 
bezighoudt met vraagstukken op het 
gebied van wetenschap, technologie en 
samenleving en die de politiek daarvan 
tijdig en op doordachte wijze informeert. 
Medische zelftests die je kunt kopen via 
de drogisterij, apotheek of via internet 
zijn sterk in opkomst. Voorbeelden 
hiervan zijn bloeddrukmeters, 
bloedsuikerwaardemeters of zelftests om 
te zien of je darmkanker, een SOA, HIV of 
een te hoog cholesterolgehalte hebt. 
Maar hoe weet je als consument dat de 
uitslag van deze tests wel klopt?

interpreteert, loopt kans zich onnodig 
zorgen te maken, of juist een belangrijk 
waarschuwingssignaal over het hoofd 
te zien. Wanneer de apparatuur zelf 
met eens goed werkt, dreigen er extra 
problemen. Zo is in 2007 een HIV- 
thuistest verboden door de Inspectie voor 
Volksgezondheid omdat niet zeker was 
dat de test betrouwbaar was, Gebruikers 
konden er niet op vertrouwen dat de 
uitslag klopte. Dat is niet alleen een 
gevaar voor de gebruiker, maar ook voor 
de volksgezondheid, wanneer mensen 
ongemerkt met een besmettelijke ziekte 
blijven rondlopen.
Het Rathenau Instituut noemt twee 
manieren om tol een kwaliteitswaarborg te 
komen t.w.
a Er is een keurmerk nodig voor medische 

apparatuur die door consumenten en 
patiënten wordt gebruikt, zodat zij op de 
kwaliteit daarvan kunnen vertrouwen. 
Producenten van zorgtechnologie 
kunnen zelf zo’n keurmerk in het leven 
roepen. Dit sluit aan bij een advies van 
de Gezondheidsraad uit 2008. Daarin 
riep de Raad al op om voor zelftests en 
screenmgs een keurmerk te scheppen. 
Daarnaast kan de overheid bijsturen via 
haar subsidies voor de ontwikkeling van 
nieuwe zorgtechnologie.

b Mensen bij hel gebruik van dergehjke 
zelftests en apparatuur begeleiding 
krijgen, zodat zij de apparatuur 
correct kunnen bedienen en weten 
wat ze aan bijvoorbeeld lestuitslagen 
hebben. Deze begeleiding kan 
gedaan worden door een combinatie 
van consumentenorganisaties, 
patiëntenorganisaties en mensen die in 
de zorg werken.

Er is bij de Minister van VWS 
aangedrongen dat er aandacht komt voor 
medische zelftests en de betrouwbaarheid
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(1) Van het een kwam het ander.
Het liep al tegen einde dienst toen 
van Wing Ops het verzoek kwam om 
naar de Noord Duitse basis Nordholz 
te vliegen. Er stond daar een vlieger 
te wachten omdat zijn F-16 stuk was 
en hij wilde eigenlijk wel naar huis. 
Schrijver dezes werd aangewezen en 
ging op weg. Op de terugvlucht klapte 
het weer onverwacht in elkaar, bijna 
geen voorwaarts zicht meer bij een lage 
wolkenbasis en door de lage hoogte 
geen radiocontact meer Wat nu?? Wel, 
doorduwen en stapvoets verder gaan 
dus met de gerede kans de heli toch aan 
de grond te moeten zetten. Dit allemaal 
in het niemandsland rond de Dollard. 
De nacht te moeten doorbrengen voor 
of achter de dijk zonder wein, weib und 
gesang met zo’n aantrekkelijk idee. 
Dus maar gekozen voor de optie om 
de wolken in te klimmen, net zolang tot 
iemand ons op de radar had voor een 
koers naar Leeuwarden. Onze Alouette 
was niet uitgerust voor dit soort werk, 
geen navigatie apparatuur behalve onze 
ogen, maar daar heb je niets aan in 
de wolken De heli was ook met rijkelijk 
uitgerust met blmdvlieg instrumenten, 
maar wat moet je anders.
Op 3000 toet maakten we contact met 
Dutch Mill en kregen we een mooie vector 
naar huis. Maar wij waren er nog niet, nog 
steeds in de wolken begon de lucht heel 
onrustig te worden: stevige turbulentie 
gepaard met bliksem, klaarblijkelijk waren 
we een donderwolk ingevlogen. Er was 
dus werk aan de winkel 'in het kantoor'. 
Maar onder het motto, kalm blijven en 
het principe, de vleugels recht houden, 
in ons geval de rotor horizontaal en 
go with the flow, kwamen we wat later 
weer in rustiger vaar(vlieg)water terecht. 
De inmiddels gealarmeerde GCA van 
Leeuwarden heeft ons naar beneden 
gepraat met een mooie let-down. 
Aangekomen op een donker en verlaten 
vliegveld in stromende regen de heli in 
de hangaar gezet. Einde deel 1, maar

nu nog naar huis. Wat ik trouwens nooit 
heb begrepen dat niemand ons heeft 
gewaarschuwd voor dit onweersfront. 
Even te voren had een zware bui in de 
buurt van Rotterdam een F-28 te pakken 
gehad. Met een afgerukte vleugel was 
deze bij de Moerdijk neergestort. Wij zijn 
dus een broertje of zus van deze wolk 
tegen gekomen

Mijn passagier bood aan mij met zijn auto 
naar huis te brengen, ik was namelijk 
met de fiets. Deze auto was echter van 
het soort, berucht om het niet willen 
starten bij nattigheid, deze dus ook. Na 
flink wat duwwerk van mijn kant kwam 
dit vehicle met veel geknal tot leven om 
toch later helemaal de geest te geven. 
Om een lang verhaal kort te houden, ik 
ben teruggegaan naar de basis, heb 
mijn fiets gepakt en ben naar mijn huis 
gegaan. Thuisgekomen heb ik mijn 
eigen auto gepakt en ben terug naar de 
basis gereden om vervolgens de ander 
op sleeptouw te nemen en naar huis te 
slepen. Om een uur of elf zat ik pas aan 
de warme hap en borrel. Toch gaf het 
een voldaan gevoel de eer van onze SAR- 
service hoog te hebben gehouden en 
een sociaal gebaar te hebben gemaakt 
naar een medemens, ja toch?
Confucius zou gezegd hebben, pas op, 
ongeluk komt altijd met z'n tweeën maar 
nooit alleen!
(2) Op verboden terrein.
Tijdens een stand-by dienst op 
Terschelling t.b.v. schietoefeningen op 
de Jackpot range werden wij verzocht 
naar Vlieland te gaan voor het een en 
ander.Op weg daarheen zagen wij op 
de spathoek twee figuren lopen. Er werd 
nog volop geschoten en was dus een 
gevaarlijke situatie. De d.d. vuurleider 
ingelicht en zelf op onderzoek gegaan 
wie deze onverlaten waren. Tot mijn 
verbazing bleek het te gaan om twee 
schaars geklede dames, mij welbekende 
inwoonsters van Terschelling.Zij hadden 
dus beter moeten weten en vluchten
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kon niet meer. Wij hebben hun dan ook 
gestraft door al piroueterend de dames in 
te pakken in wolken van striemend zand. 
Toen zij weer zichtbaar werden, nogal 
pissig en met de bekende middelvinger 
omhoog, het duo toch maar aan boord 
genomen en snel op een veilige plaats 
er weer uitgegooid, maar zodanig dat 
het nog een heel eind lopen was richting 
Brandaris
(3) Laat maar waaien....
Op mijn ontdekkingsreis door de wondere 
wereld van helicopters, heb ik, behalve 
ermee te kunnen vliegen in bijna alle 
dimensies, ook mogen ontdekken dat in 
een rotor systeem leuke mogelijkheden 
verborgen lagen.
Soesterberg, een mooie zomerochtend. 
Net voor het uit taxiën voor een test- 
vluchtje, ik was toen werkzaam bij het 
O&M Sqn als technisch vlieger, kwam er 
een lijntje kort gerokte en hooggehakte 
nieuwbakken Luva.s zich op de flight-line 
melden. Waarschijnlijk voor het eerst op 
excursie en met een kloppend hart in 
afwachting van wat sensatie. Ik zag een 
mogelijkheid en al rijdend voor hun langs, 
trok ik een flinke hoeveelheid 'collective' 
en hiermee een heel valse wervelwind 
genererend. Het spectakel was aan ons, 
een mooi gezicht uit ons kantoor. Een 
aantal dames die handen te kort kwamen 
om de rok naar beneden en de muts op 
het hoofd te houden. Sommigen waren 
toch te laat en onze vette grijns is hun 
ontgaan denk ik.
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Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
Postadres: Contactgroep Postactieven
Regio Gilze-Rijen
Postbus 49, 5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij.nl
Voorzitter: W.H.J. Logt
E-mail: voorzitter@cgpagzrij.nl
Secretaris: L.J. v.d. Ven
E-mail: secretaris@cgpagzrij.nl
Penningmeester: EH.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Leden: E.B.H. Oling, 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

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

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voorzitter: R.P Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mail: robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46, 5702 CW Helmond
Tel.: 0492 54 05 16
E-mail: a.hussaarts@chello.nl
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts 
Gasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond 
E-mail: fred.boogaarts@chello.nl
Penningmeester: Herman 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

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden
Voorzitter: E.RW Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden 
Tel.: 058 216 5409
E-mail: epw.wiener@xs4all
Secretaris: P 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

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

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Bantuinweg 50, 3911 MZ 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, Vnjheidslaan 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 der Togt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg
E-mail: jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl 
Postadres CGPA SSB: postbus 22, 
kamer 328, 3769 ZG 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: jwgroelofs@tele2.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

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

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-Eindhoven.nl

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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Harry Out 
Ko Norg

Luchtmachtplein 1
4822 ZB Breda

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 36 van dit blad.

MILITAIR POSTADRES 
(Alleen vanaf militaire 
onderdelen)

POSTADRES tevens 
REDACTIEADRES

CLSK/Kabinet/Postactieven
Postbus 8762
4820 BB Breda

Hoofdkwartier CLSK
CLSK/Kabinet/Postactieven
MPC 92A

Leden: H. Geurts,
T Roosenboom, A. Boender, K. Mars 
Girorekening: 2641799
t.n.v. CGPA Regio Volkel te Uden

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.

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 Stroink 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

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.

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

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

Commando Luchtstrijdkrachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

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

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 
correspondentieadres: CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel
Penningmeester: R. Postma

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

Fax: 076 544 71 37
E-mail CCPKLu: postactieven.clsk@mindef.nl
E-mail redactie KluPActief: konorg@planet.nl
MULAN: Out

Ramawadhdoebe
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