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N.B.: De rubriek "Wie maakt me 
wijzer" komt dit keer te vervallen en 
wordt opgenomen in het september 
nummer.

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.

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.
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In Memoriam Bert Oling

Willem Logt - Voorzitter Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen

3 KLuPActief

Op 19 februari jl. is ons bestuurslid Bert Oling overleden. In december vorig jaar werd na diverse 
medische onderzoeken longkanker geconstateerd. Door complicaties werd het fatale proces van die 
ziekte nog eens versneld. Bert was een zeer enthousiast lid van ons bestuur die altijd klaar stond als er 
werkzaamheden voor de postactieven moesten worden verricht. Omdat hij in Breda woonde, was hij 
onze directe ingang bij het hoofdkwartier van de KLu in die stad. Ook wierp hij zich altijd vol overgave 
op de verwerking van onze administratie met behulp van de benodigde softwareprogramma's.
Op 26 februari hebben wij tijdens zeer indrukwekkende afscheidsdiensten in de Bcthlehemkerk en in 
het crematorium van Breda afscheid van Bert moeten nemen. Wij missen in Bert een goede vriend die 
vooral opviel door zijn immer opgewekte humeur, zijn gevoel voor humor maar vooral ook door de 
interesse die hij altijd toonde voor zijn medebestuursleden en de leden van onze contactgroep.
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I ioo jaar luchtvaart op en boven 
Gilze en Rijen
Dit jaar bestaat het vliegveld 
Gilze-Rijen 100 jaar. Het Defensie 
Helikopter Commando (DHC) 
zal hier gedurende dit jaar op 
verschillende momenten en op 
verschillende manieren aandacht 
aan besteden. Om daar iets meer 
over te zeggen is het natuurlijk 
goed om eerst kort iets te vertellen 
over de historie van het vliegveld.

Geschiedenis in vogelvlucht
In juni 1909 vloog het eerste 
vliegtuig in Nederland, een 
Wright van een Franse graaf. 
Dit gebeurde in de buurt van 
Etten-Leur. Na dit voor die tijd 
bijzonder spectaculaire evenement 
richtten een paar zakenlieden 
en luchtvaartenthousiastelingen 
de Eerste Nederlandsche 
Vliegvereeniging (ENV) op. Ze 
kochten daarvoor een stuk grond 
van de Molenheide, gelegen aan het 
Molenpad tussen de dorpen Gilze en 
Rijen, en bouwden er een vliegveld 
met een windzak (Vliegkamp 
Molenheide) en een hangaar voor 
reparatie. Het vliegend materieel 
bestond uit een in Frankrijk gekochte 
Blériot. In augustus 1910 stelde 
de vereniging voor het eerst haar 
terrein open voor het publiek voor 
een vliegdemonstratie en in 1911

Viering 100 jaar Vliegveld 
Gilze-Rijen
Op 11 maart 1910 is het 
Koninklijk Besluit ondertekend 
voor de oprichting van de Eerste 
Nederlandsche Vliegvereeniging 
Daarom werd op 11 maart jl. een 
monument ter gelegenheid van 
dit jubileum onthuld op het plein 
nabij het bedrijfsrestaurant. Bij 
de ceremonie waren vertegen
woordigers aanwezig van alle 
op de vliegbasis gestationeerde 
squadrons, staven, veteranen, 
postactieven en medewerkers 
van de traditiekamer. In een 
toespraak haalde de commandant 
Defensie Helikopter Commando, 
commodore Theo ten Haaf, in een 
vogelvlucht de geschiedenis van 
de vliegbasis aan. “Vliegbasis 
Gilze-Rijen behoort nu tot de 
modernste vliegbases van Europa."

de Elementaire Vliegeropleiding 
(EVO) met de Fokker S-11 op Gilze- 
Rijen geplaatst. In de zeventiger- en 
tachtiger jaren waren er voornamelijk 
squadrons met NF-5's gevestigd en 
in de negentiger jaren ook F-16's. 
Gedurende dit straaljagertijdperk 
‘logeerden’ er ook regelmatig 
Amerikaanse gasten voor kortere of 
langere tijd met als bijzonder type 
de F-117 Stealth bommenwerpers 
van 415th Fighter Squadron. In de 
tweede helft van de negentiger jaren 
verdwenen de straaljagers en namen 
helikopters hun plaats in. Eerst 
kwamen de Bölkows en Alouettes 
van de GPLV, later Apaches van 
de ondertussen opgerichte THG 
(Tactische Helikopter Groep). Bij 
de oprichting van het Defensie 
Helikopter Commando in 2008 
kwamen ook de Cougars en 
Chinooks naar vliegbasis Gilze-Rijen.

vormde dit veld al een tussenstop 
voor een grote Europese rondvlucht. 
Verder was het veld vooral in gebruik 
als opleidingsveld voor aankomende 
militaire- en burgervliegeniers. In de 
lokale krant stonden toen blijkbaar 
nog wel eens belangwekkende feiten 
te lezen als: "Heden passeerde een 
vliegmachien onze gemeente. Het 
verdween in noordelijke richting...". 
In de Eerste Wereldoorlog 
vormde het vliegveld een 
belangrijke ondersteuning voor 
de grensbewaking langs de 
zuidgrens. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vormde het 
ondertussen sterk uitgebreide 
vliegveld, toen geheten Fliegerhorst 
Gilze-Rijen, de startplaats voor 
veel bombardementsvluchten 
boven Engeland. Hierom voerden 
de geallieerden zelf ook veel 
bombardementen uit op Gilze-Rijen. 
Dit leidde vaak tot veel materiële 
schade, maar soms ook tot veel 
burgerslachtoffers in de omringende 
woonkernen. Na de bevrijding van 
de gemeente Gilze-Rijen in oktober 
1944 maakten de geallieerden het 
veld binnen een paar dagen al weer 
operationeel om te kunnen dienen 
als basis voor vluchten boven het 
front.
Na WOU vervolgden diverse 

vliegopleidingen hun 
activiteiten op het veld. Ook 
nu werden militaire vliegers 
en waarnemers opgeleid. 
De Rijksluchtvaartschool, 
die later naar Eelde bij 
Groningen verhuisde, 
deed dat met toekomstige 
verkeersvliegers. Dit alles 
gebeurde onder andere op 
de Harvard, de Tiger Moth, 
de Anson en de Beechcraft. 
In de zestiger jaren was ook
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Tevens bracht hij de felicitaties 
over namens de commandant van 
het Apachedetachement in Tarin 
Kowt, luitenant-kolonel Carlo van 
Tartwijk, en van het personeel van 
Maritiem Vliegkamp de Kooy. Na 
de toespraak nodigde ten Haaf de 
kunstenares van het monument, 
Ellen Brouwer, uit om het monument 
te onthullen. De glasplaat van het 
monument is gemaakt naar een 
initieel ontwerp van luitenant-ter-zee 
der tweede klasse oudste categorie 
Dick Kamstra. Na de ceremonie 
is was een saamhorigheidslunch 
georganiseerd voor al het personeel 
van vliegbasis Gilze-Rijen.

Gedenksteen
’s Middags onthulden de 
Commandant Luchtstrijdkrachten, 
Luitenant-generaal Jac Jansen en 
de burgemeester van gemeente 
Gilze en Rijen, René Roep een 
gedenksteen die de toegangspoort 
van voormalig 'Vliegveld Molenheide' 
markeert.
Staatssecretaris van Defensie 
Jack de Vries benadrukte in zijn 
toespraak de belangrijke taak die de 
Nederlandse luchtmachthelikopters

hebben. Luitenant-generaal Jansen 
noemde het belang van een goede 
relatie met de omgeving van de 
vliegbasis. Bij de viering van dit 
jubileum waren naast een aantal 
hoogwaardigheidsbekleders 
van Defensie, de Provincie en 
omringende gemeentes ook een 
aantal oud-commandanten te 
gast op de vliegbasis. Apache 
gevechtshelikopters, Cougar en 
Chinook transporthelikopters 
alsmede Alouette-III’s en vliegtuigen

van de Stichting Koninklijke 
Luchtmacht Historische 
Vlucht verzorgden een 
flyby.

Fototentoonstelling
Een week eerder, op 
dinsdag 2 maart is de 
fototentoonstelling ‘Een 
eeuw in beeld' officieel 
geopend door commodore

Theo ten Haaf, commandant 
DHC. De tentoonstelling geeft een 
impressie van de vliegbasis in de 
afgelopen 100 jaar. Verschillende 
thema’s passeren om de twee 
weken de revue om zo een compleet 
beeld van de vliegbasis te laten 
zien. Door de werkgroepvoorzitter 
kapitein-luitenant-ter-zee Jos 
Bloemen werd de titel van de 
tentoonstelling uitgereikt aan ten 
Haaf. Vervolgens hebben Leo Klerks 
van de traditiekamer, en ten Haaf 
de titel bevestigt op de fotowand 
waarmee de opening van de 
tentoonstelling officieel werd. De 
fototentoonstelling is van maart tot 
aan de Luchtmachtdagen in juni 
te bewonderen in de gang van het 
bedrijfsrestaurant. We beginnen 
daarbij met de vooroorlogse jaren, 
maar besteden ook aandacht 
aan thema's als het vliegveld en 
de omgeving en diverse (vredes) 
missies die vanaf deze basis zijn

uitgevoerd. Daarna wordt er tijdens 
de Luchtmachtdagen een compilatie 
van de tentoonstelling verspreid over 
het veld tentoongesteld.

Teksten: Kapitein-luitenant-ter-zee 
Jos Bloemen en Sectie Voorlichting &
Communicatie Vlb. Gilze-Rijen
Foto’s: Leonie Voets - van Helmond, 
Arnoud Schoor en Joris van Boven 
en Ruud Utermöhlen

té
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(door Ed de Bruijn)

KLuPActief

Luchtmachtdagen Gilze Rijen 
18 en 19 juni 2010
Op 18 en 19 juni 2010 vinden de 
Luchtmachtdagen plaats op de 
Vliegbasis Gilze Rijen. Vanwege de 
langdurige verbouwingen om het 
terrein opnieuw in te richten voor 
de komst van de helikopters van 
Soesterberg heeft Gilze Rijen een 
aantal jaren moeten wachten op 
deze Luchtmachtdagen. Allereerst 
wil ik u een globaal beeld geven 
van wat er zoal komt kijken bij 
de organisatie van het vliegend 
gedeelte van de Open Dagen. De 
show wordt zorgvuldig voorbereid 
waarbij de veiligheid voorop staat. 
Een team van vijf zeer ervaren 
display directors zorgt er voor 
dat de deelnemers ruim vooraf 
uitgebreid worden gebrieft over alle 
zaken die met de airshow te maken 
hebben. Zes weken vooraf ontvangt 
men de "Display Order", waarin alle 
bijzonderheden over de basis Gilze 
Rijen, procedures, reglementen 
en dergelijke worden uitgelegd. 
Daarnaast moeten de deelnemers 
een generale repetitie vliegen 
waarbij de diverse vliegprogramma’s 
worden beoordeeld door de 
display directors. Naast en 
achter deze toezichthouders, 
met vergaande bevoegdheden,

staat het Display Safety Team de 
Display Directors met raad en 
daad terzijde. Op alle vliegdagen 
worden de deelnemers via een 
PowerPoint presentatie nogmaals 
van alle zaken op de hoogte 
gesteld. Daarnaast zijn de Militaire 
Luchtvaart Autoriteit, de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat alsmede de 
Marechaussee en Luchtvaartpolitie 
bij de voorbereiding en het toezicht 
betrokken.

Het programma
Op vrijdag zijn zowel de Red Arrows 
als Patrouille de France aanwezig. 
De ‘Reds’ vliegen op vrijdag in, 
vliegen hun demo en vertrekken 
na de show weer naar Engeland. 
Patrouille de France vliegt op vrijdag 
en vertrekt zaterdag naar de Open 
Dag van de Franse Luchtmacht in 
Orléans. De historie van Gilze Rijen 
is onlosmakelijk verbonden met de 
NF-5. Maar liefst 10 ex KLu NF-5’s 
zullen op Gilze Rijen te bewonderen 
zijn en gevlogen worden door 
de Turkish Stars. Nederland 
heeft helaas geen Grasshoppers 
demoteam meer, maar we zijn er 
in geslaagd om het enige nog 
in Europa vliegende helikopter

demoteam binnen te halen in de 
vorm van Patrulla ASPA van de 
Spaanse Luchtmacht. Natuurlijk zijn 
ook de vaste bezoekers, de Royal 
Jordanian Falcons, op Gilze Rijen 
aanwezig.
Helikopters zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd. Met trots heeft 
het Commando Luchtstrijdkrachten 
het Apache Demoteam nieuw leven 
ingeblazen. Deze demo heeft 5 
jaar geleden grote prijzen binnen 
gesleept bij de grootste Europese 
vliegshows en zal de toeschouwers 
versteld doen staan. Daarnaast 
zal het DHC een fly-by van alle 
helikoptertypes uitvoeren, gevolgd 
door een search en rescue en 
bambi bucket demonstratie. In 
deze laatstgenoemde demo is 
ook voor de Kustwacht Dornier en 
het NLR een rol weggelegd. Ook 
zal de Tsjechische Luchtmacht 
de MI-24 Hind voorvliegen en de 
Finse Luchtmacht komt zo goed als 
zeker met de allernieuwste NH-90 
helikopter.
Natuurlijk geeft het Royal 
Netherlands Air Force F-16 
Demoteam met de Orange Lion 
weer een demonstratie. Ditmaal 
gevlogen door Tobias "Hitec"
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Schutte en de komende twee jaar 
opererend vanaf de Vliegbasis 
Leeuwarden. Naast de Nederlandse 
F-16 geeft een F-16 van onze 
zuiderburen acte de présence. Op 
vrijdag zal ook de Royal Air Force 
Eurofighter Typhoon zijn kunnen 
vertonen. Uit Spanje komt de 
EF-18. De Hawker Hunter van de 
Dutch Hawker Hunter Foundation 
zit in de categorie '"'Classic 
Jets", maar is daardoor zeker 
niet minder spectaculair. Tevens 
zal een replica van de Blériot de 
100 jarige geschiedenis van Gilze 
Rijen symboliseren. De meeste 
aandacht zal echter uitgaan naar 
de Avro Lancaster van de Battle of 
Britain Memorial Flight. De Stichting 
Koninklijke Luchtmacht Historische 
Vlucht met als thuisbasis Gilze 
Rijen zal zowel in de static als de 
vliegshow aanwezig zijn, waarbij in 
ieder gaval de Spitfire de show zal 
stelen, ditmaal gevlogen door Air 
Commodore Chris Loraine.
Oom vindt er dit jaar weer een Air 
Power Demo plaats waarin het 
Commando Luchtstrijdkrachten haar 
capaciteiten zal tonen. Naast de 
F-16’s geven alle helikopters van het 
Defensie Helikopter Commando een 
staaltje van hun kunnen weg, dit in 
combinatie met de KDC-10 en de 
C-130 Hercules van de Vliegbasis 
Eindhoven.
Eigenlijk zit het vliegprogramma vol 
hoogte punten, maar de organisatie 
is er bijzonder trots op dat de US 
Air Force een vliegdemonstratie zal 
geven met de welbekende Boeing

C17. Deze unieke demo is voor 
de eerste maal in Nederland te 
bewonderen. Echter, ook in de static 
show is er veel te zien. Naast de 
E-3A Awacs staan er talloze andere 
vliegtuigen en helikopters. De 
Poolse Luchtmacht vliegt een MIG- 
29 Fulcrum in evenals een SU-22. 
Deze types worden op niet al te 
lange termijn uitgefaseerd, dus is 
het waarschijnlijk de laatste keer dat 
ze in Nederland aanwezig zijn.

Met de cateraar is afgesproken 
dat de munten die u elders 
op het terrein heeft gekocht 
ook in "onze Tent” ingeleverd 
kunnen worden. Koffie/thee zijn 
gedurende deze dagen in de 
"De Tent" gratis voor de KLu- 
Postactieven en de Doelgroepen. 
Voor deze Doelgroepen zal in de 
aangekoppelde tweede tent dit 
jaar ruimte, programma en verder 
ondersteuning worden verzorgd 
voor kinderen met ouders en/ 
of begeleiders van kinderen die 
de Scholen Gemeenschap “De 
Keyzer" in Goirie bezoeken en voor 
kinderen die Diabetespatiënt zijn 
bij de St. Elisabeth-afdeling van 
het "Twee Steden" hospitaal in 
Tilburg Per dag verwachten we 250 
kinderen met ouders/begeleiders, 
waarbij voor de bezoekers in 
beide tenten (PA en kinderen) 
voldoende sanitaire voorzieningen 
aanwezig zijn. De kinderen zijn met

OOK DE KLU-POSTACTIEVEN 
ZIJN WEER ACTIEF
(door Harry Out)
Natuurlijk wordt ook weer het 
ontmoetingspunt voor postactieven 
van de Koninklijke Luchtmacht 
ingericht, (zie voor plattegrond 
van het tentoonstellingsterrein 
de achterpagina van deze 
KLuPActief). De opzet en indeling 
van “onze TENT” heeft in de 
afgelopen tijd een min of meer 
vaste vorm met een feestelijke 
inrichting gekregen, hoewel ook 
vanwege de bezuinigingen van 
enige versobering sprake zal zijn. 
Ook nu weer bestaat “de Tent” 
uit twee gedeelten, namelijk het 
ontmoetingspunt voor de KLu- 
Postactieven met het bekende 
en alom gewaardeerde grote 
reüniegehalte. Ook is er de 
mogelijkheid om postactieven, 
die niet op de hoogte zijn van het 
KLu-postactievenbeleid, hiervoor 
enthousiast te maken en zich te 
laten registreren, indien aan de 
definitie van "Klu-Postactieve" wordt

voldaan. Noot: hoewel de nieuwe 
Raamregeling Faciliteiten bij het ter 
perse gaan van dit blad nog niet 
officieel bekend is gemaakt, wordt 
er al wel in de geest van de nieuwe 
regeling gewerkt ten aanzien van 
de Klu-Postactieven, te weten:
a. met leeftijdsontslag

respectievelijk met FLO, FPU of 
pensioneringsontslag zijn, of:

b. ten minste 12 jaar hebben 
behoord tot het beroeps- of 
reservepersoneel, of een vaste 
aanstelling als burgerambtenaar 
hebben gehad.
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ouder(s) en/of begeleiders op één 
van deze dagen de gast van de 
Koninklijke Luchtmacht en zullen 
door ons vanuit “De Tent” worden 
verzorgd om een onvergetelijke 
dag te beleven. Met de uitvoering 
en coördinatie van de taken in de 
twee tenten is belast de Centrale 
Coördinator Postactieven KLu 
(CCPKLu), hierbij ondersteund 
door het Bureau Luchtmachtdagen 
Vlb. Gilze Rijen en de Werkgroep 
Tentoonstelling. Ook moet de inzet 
niet worden vergeten van een grote 
groep enthousiaste bestuursleden 
en leden van de Contactgroep 
Postactieven Regio Gilze Rijen 
(CGPA Gilze Rijen). Beide 
Luchtmachtdagen draait “De Tent” 
weer op Klu-Postactieven, waardoor 
een ieder zich weer kan voelen tot 
één team te behoren.

Toegang
Onze "Tent" en het terras zijn 
toegankelijk voor Klu-Postactieven 
en hun partners/begeleiders, 
waarbij de term begeleiders slaat 
op het feit dat een minder goed 
ter been zijnde postactieve wordt 
begeleid door een begeleider 
indien er onverhoopt geen partner 
meekomt. De toegang is op vertoon 
van de KLu-Postactievenkaart 
of de nog in gebruik zijnde pas 
"gewezen KLu-militairen/burgers" 
(zogenaamde "bruine pas"). Bij 
binnenkomst krijgt u een blauwe 
“Luchtmachtdagen Koninklijke 
Luchtmacht Postactieve" armband. 
Natuurlijk zullen er ook vanuit de 
KLu, personen kennis met ons willen 
maken of zich als KLu-Postactieve 
willen registreren. Zij zijn uiteraard 
van harte welkom. Dit geldt evenzo 
voor de pers en de eventuele VIP's 
(herkenbaar aan de VIP-pas). Zij

die door de verandering in het 
kaartensysteem (nog) niet over 
een postactievenkaart beschikken 
kunnen zich eveneens aanmelden 
bij de toegang. Zij krijgen dan ook 
een blauwe herkenningsband. Het 
is niet de bedoeling er een "family 
social" van te maken. Gezien 
de locatie van “de Tent” en de 
grootte van het terras, wil ik er 
met nadruk op wijzen en dringend 
verzoeken "De Tent” als een 
ontmoetingspunt voor postactieven 
te beschouwen. Geef elkaar de 
kans, ruimte en uitzicht! Bovenal, 
gun bij grote drukte anderen 
ook een zitplaats (zeker als deze 
slecht ter been zijn).

Verkeer en vervoer
De locatie Gilze Rijen heeft zijn 

beperkingen, vandaar de oproep 
zoveel mogelijk met openbaar 
vervoer of eigen vervoer naar 
Tilburg Centraal station en 
Breda Centraal station te komen. 
Hiervandaan rijden bussen u 
rechtstreeks naar de vliegbasis. In 
de periferie van de basis worden 
verder op diverse plaatsen (goed 
aangegeven) parkeervelden 
in gebruik genomen. Vanaf de 
parkeervelden gaat u dan te voet 
naar het opengestelde gedeelte 
van de vliegbasis dan wel met 
een bus als de afstand te voet 
te groot is, maar de organisatie 
geeft dit aan als dit zo is. Dit geldt 
voor parkeerplaatsen aan de 
Molenschotkant met de nummers 
5,6 en 7. Komt u op de fiets dan 
is het uiteraard nog gemakkelijker. 
Als de afstand dit noodzakelijk 
maakt is ook vanaf fietsenstallingen 
busvervoer aanwezig. Ten aanzien 
van collectief vervoer voor de leden 
van de erkende Contactgroepen

Postactieven is door mij aan uw 
bestuur gevraagd om bussen 
te laten rijden op één dan wel 
beide dagen, als uw contactgroep 
meerdere bussen laat rijden. Verder 
is verzocht aan de contactgroepen 
om met bussen niet allemaal op 
dezelfde dag te komen om een 
zekere spreiding in werklast, 
maar ook in het verkeersaanbod 
te bereiken. Deze bussen zullen 
via een nader bekend te stellen 
aanrijpunt naar de basis komen. 
Deze bussen kunnen de vliegbasis 
op en u kunt in de nabijheid van "De 
Tent" uitstappen. De bussen worden 
elders op de basis geparkeerd. Na 
het einde van de vliegshow moet 
u zich dan weer ruim op tijd bij het 
opstappunt vervoegen. De bussen 
kunnen maar een zeer beperkte 
tijd bij het opstappunt wachten. 
Indien u te laat bent, is het helaas 
niet uit te sluiten dat uw bus weg is 
zonder u en wij kunnen u dan geen 
alternatief bieden.
Kortom dames en heren, de KLu 
maar ook uw collega’s rekenen 
erop dat u dit jaar weer met velen 
aanwezig zult zijn. Het is de moeite 
meer dan waard om weer eens 
kennis te maken met het "bedrijf", 
waar wij zo lang deelgenoot van 
zijn geweest en kom gerust in 
uw "Tent" op de (gratis) koffie of 
voor een andere versnapering, 
waarvoor u per persoon één 
consumptiebon krijgt. Alles is klaar 
om u op één of beide dagen te 
ontvangen. Zowel de vrijdag als 
de zaterdag zijn VOLLEDIGE 
LUCHTMACHTDAGEN.
Mocht u in de komende periode 
alvast kennis willen nemen van wal 
er allemaal te gebeuren staat, kijk 
dan op www.defensie.nl/luchtmacht, 
klikken naar Luchtmachtdagen 2010!

■

i

http://www.defensie.nl/luchtmacht
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Als jong meisje had ik al een fascinatie voor mensen, voor 
wat ze deden, en waarom, voor het leven en vooral de 
vragen die ons juist bezighouden als dat leven ons tegenzit. 
Het is om die reden ook dat ik psychologie ben gaan 
studeren. Ik stelde me zo voor dat ik na mijn studie een 
leuke baan zou vinden, misschien een eigen praktijk zou 
opzetten waarbij ik mensen mocht gaan helpen. Daarnaast 
zou ik natuurlijk de man van mijn leven tegen komen, 
kinderen krijgen en een kalm maar tevreden leven leiden. 
“Life is what happens while you’re busy making other 
plans".
Ofwel, het leven is dat wat je overkomt terwijl je andere 
plannen maakt. Dit schreef John Lennon in het lied 
‘beautiful boy’ voor zijn zoontje Sean. Ik denk dat ook zijn 
leven niet gelopen is zoals hij zich dat had voorgesteld. 
Eerst het megasucces van de Beatles, en na 40 jaren zijn 
plotselinge gewelddadige dood. Zoiets verzin je toch met? 
Ik schat dat de meesten van u, lezers van Clubachtig, over 
de 50 zijn. Dan kun je ervan uitgaan dat er al een flink stuk 
levenservaring in uw rugzak zit. Is uw leven gelopen zo als 
u het zich had voorgesteld? Hoe bent u omgegaan met de 
onverwachte successen? Hoe bent u omgegaan met de 
tegenslagen? Was het leven de moeite waard tot nu toe? 
Mijn leven is in ieder geval heel anders gelopen dan het 
bovengeschetste ‘ideaal’-plaatje. Al tijdens mijn studie 
kenmerkte mijn leven zich door bijzondere ontmoetingen, 
veel reizen, veel vriendschappen, maar nooit die vaste 
basis. Een spannend en interessant leven, maar nooit 
het huisje boompje beestje. Tot mijn grote verbazing 
werd ik ondanks mijn jonge leeftijd toch aangenomen als 
raadsvrouw. Mijn tijd bij de Marine is een heerlijke geweest, 
het leven aan boord had ik niet willen missen. De overstap 
naar de luchtmacht betekende dat ik meteen mee naar 
Afghanistan mocht. Nooit gedacht dat ik ooit mijn werk zou 
moeten doen met een scherfvest om en met gewapende 
beveiliging aan mijn zijde.

Enkele jaren geleden ontmoette ik mijn huidige man, 
Patrick. We zijn gaan samenwonen in de buurt van Breda 
en tijdens de koop van ons huis kregen we de kat erbij 
cadeau. Helaas was ons geluk van korte duur. Na een jaar 
genieten van het normale leven, kreeg hij midden in de 
nacht een epileptische aanval. Een maand later kregen we 
van de neuroloog te horen dat het ernstig was, Patrick had 
een hersentumor van de hoogste graad. Hij zou niet oud 
worden. Inmiddels zijn we een dik jaar verder. Patrick is 
geopereerd, bestraald, heeft verschillende soorten chemo 
gekregen en is compleet van uiterlijk veranderd. Hij is zijn 
baan kwijt geraakt en zijn energie en concentratie zijn 
behoorlijk afgenomen. Praten gaat steeds moeizamer. En 
toch, nooit heb ik hem horen klagen.

In de afgelopen tijd heb ik mogen ervaren wat het is om 
aan de andere kant te staan. Normaal begeleid ik mensen 
in dit soort situaties, nu ben ik het zelf die wel wat hulp kan 
gebruiken om dit allemaal te verwerken. Het is erg vreemd 
om dit mee te maken. Het maakt me bescheidener. Opeens 
moet ik mijn eigen adviezen opvolgen en dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Aan jezelf denken, hoe doe je dat 
eigenlijk in een situatie als deze? Dezelfde vragen die ik 
mijn cliënten wel eens hoorde stellen komen nu van mijn 
lippen en mijn persoonlijke antwoorden zijn opeens niet 
meer afdoende. Waar is dit allemaal goed voor? Wat is dit

voor een rotleven? Waarom moet 
je iemand verliezen waar je zoveel 
van houdt? Waarom moet hij dit 
meemaken? Waarom moeten wij dit 
meemaken? Waarom mag hij geen 
lang en gelukkig leven hebben? 
Ik ben mijn antwoorden nog aan het 
zoeken.
Gelukkig zijn er een heleboel dingen 
waar we wel antwoorden op hebben. 
Wat te doen met de tijd die we 
hebben? Zo hebben we een heerlijke 
vakantie geboekt op Madeira, en 
wanneer het ook maar kon hebben we dubbel genoten van 
de familie en vrienden om ons heen.
Afgelopen augustus zijn we getrouwd en hebben we een 
groot feest gegeven. Daar is wel de nodige kritiek op 
geweest. Zo zou het te druk zijn voor Patrick om heel veel 
mensen uit te nodigen. Wij waren eigenwijs en daar hebben 
we geen moment spijt van gehad. Het was een geweldig 
feest en de les die ik eruit heb geleerd is dat je nooit bang 
moet zijn om risico's te nemen. Angst is slechts in sommige 
gevallen een goede raadgever. Liefde is meestal een veel 
betere.
Ik ben van mening datje in mijn beroep nooit vragen moet 
stellen als je zelf niet bereid bent ze te beantwoorden. 
Op de vraag hoe ik omgegaan ben met onverwachte 
successen? Ik heb me erover verbaasd, maar er vooral van 
genoten.
Het is een cliché, maar de tegenslagen horen helaas ook 
bij het leven. Een collega zei laatst nog tegen me dat 
deze er juist voor zorgen dat je de meevallers meer kan 
waarderen. Net zoiets als dat je alleen maar kunt weten 
wat licht is omdat er ook duisternis bestaat. Zover ben ik 
op dit moment nog met. Wel hoop ik dat ik uit deze periode 
het maximale mag leren om het later weer ten goede te 
kunnen gebruiken. Bovendien vind ik dat ik dat Patrick wel 
‘verschuldigd' ben.
Of het leven de moeite waard was tot nu toe?
JA! Ik had vooral de laatste periode graag anders gezien, 
maar ook deze donkere tijd heeft ons veel goeds gebracht. 
De steun en de liefde die we hebben mogen ontvangen van 
de mensen om ons heen heeft ons erdoor heen gesleept 
en ons regelmatig onze zorgen doen vergeten. Dat is een 
cadeau dat niemand ons meer afneemt. Na zijn laatste 
plotselinge ziekenhuisopname in maart zijn de artsen tot de 
conclusie gekomen dat de tumor in zijn hoofd weer is gaan 
groeien en dat er geen middelen meer voorhanden zijn. 
Uitbehandeld. Na nog wat dure en intensieve alternatieven 
te hebben overwogen heeft Patrick besloten zich erbij neer 
te leggen. Geen ziekenhuisbezoeken meer, geen naalden, 
geen chemo meer... gewoon geen gedoe meer aan zijn lijf. 
Alleen nog genieten van wat er nog over is aan levenstijd. 
Zoals hij het zelf zegt, hij wil de tijd die hem nog rest leven 
in plaats van overleven. Kwaliteit dus voor kwantiteit. Een 
dappere keuze.
We wilden al heel lang nog familie bezoeken en een 
rondreis maken door Zweden. Dat gaan we nu dus ook 
meteen maar doen. Of dat verstandig is? Ach, we zijn 
gewoon wat eigenwijs.

Marieke van Veen
Stafluchtmachtraadsvrouw

r
LIFE IS WHAT HAPPENS WHILE YOU’RE BUSY MAKING OTHER PLANS
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Eindelijk was het dan zover, we 
gingen terug naar Agadir van 
woensdag 24 februari t/m 1 maart 
2010. Ruud Utermöhlen (67) samen 
met Piet Brok (68) en ongeveer 130 
oud-marinemensen.

Op de rede van Agadir aangekomen 
werd je meteen geconfronteerd met 
de ondraaglijke stank van lijken. We 
werden in groepen verdeeld om hulp 
te bieden, maar het begrip hulp was 
hier niet meer van toepassing. Het 
werd zeulen met opgezwollen lijken 
in de hitte en dat alles met de blote 
hand en zonder noemenswaardige 
uitrusting, zeker in de zestiger jaren.

puinhopen vandaan haalt. 
De totale hulpverlening was 
gebrekkig, ondanks dat de Fransen, 
Engelsen en Spanjaarden ook 
aanwezig waren. Van de buurlanden 
kon je niks verwachten, want die 
waren ook arm. Na twee dagen 
hielden wij het voor gezien, toen 
kwamen de Amerikanen met groot 
materieel, die spoten er ongebluste 
kalk overheen waarna de rest met 
bulldozers werd dichtgeschoven als 
een groot massagraf. Het nieuwe 
Agadir is niet herrezen op de oude 
plaats maar ernaast, uit respectvoor 
de vele doden. Na mijn overstap in 
1972 van de Koninklijke Marine naar 
de Koninklijke Luchtmacht werd er 
wel eens over gepraat en werd mij 
de vraag gesteld: "wat is jou nu het 
meest bijgebleven”? Dan is steevast 
mijn antwoord: “de geur van de lijken, 
die daar opgestapeld lagen, dat 
zijn beelden, die je nooit vergeet" 
Niet dat ik er traumatische dan wel 
psychische problemen van heb 
overgehouden. Ook bij vele anderen 
van je toenmalige collega's heeft 
het toch een onuitwisbare indruk

Tegenwoordig zijn de hulpinstanties 
er voor uitgerust en beschikken over 
het juiste materieel. Het enige wat wij 
hadden was een in dettol gedrenkte 
zakdoek voor je mond en neus. 
De wijk waar wij werden ingedeeld 
was Founty, de armste en tevens 
de oudste wijk van Agadir. Daar 
waren ook de meeste slachtoffers. 
Als je de beelden op de TV ziet 
van de concentratiekampen en de 
Holocaust, dan kun je gerust een 
vergelijk maken, de lichamen lagen 
opgestapeld op het plein. Zo'n 
beeld zal altijd in je hoofd blijven 
zitten. Ondanks dit alles zijn er ook 
"mooie" momenten, als je ondanks 
deze treurnis nog levenden uit de

De uitnodiging kwam van de 
Reünistenvereniging Agadir 1960 
-2010. Drie marinemensen uit Gilze- 
Rijen deden vijftig jaar geleden wat 
ze konden. Pubers waren we nog, 
met Hr.Ms. De Ruijter lagen wij bij 
Gibraltar toen het commando kwam 
om op te stomen richting Marokko. 
De foto's van de rampspoed die ze 
aantroffen, deden denken aan het 
Haïti van nu. De recente beelden 
hebben weer veel opgerakeld. Het 
was 29 februari 1960, de fatale dag 
waarop de toen 50.000 inwoners 
van Agadir werden opgeschrikt 
door een aardbeving. De gevolgen 
waren vernietigend, geen steen 
bleef er overeind. Smaldeel 1 met 
vlaggenschip en verder bestaande uit 
de schepen Drenthe, Gelderland, de 
Bitter, Limburg en Zwaardvis ging op 
koers richting Agadir.



Na deze treurnis is er gelukkig ook 
een vrolijke kant van het verhaal, 
namelijk onze reünie naar Agadir. 
De vereniging Agadir 1960 - 2010’ 
onder leiding van de hr. M.C. Sporken, 
J. Verf, H. Scharloo en met hen 
nog vele anderen, hebben het toch 
maar mooi voor elkaar gekregen dat 
er voor ons een groots onthaal te 
wachten stond in Agadir! Er was een 
officieel programma (herdenking) 
in aanwezigheid van prinses 
Malika (zuster van Koning Hassan 
de Tweede) en de burgemeester 
van Agadir. Tevens werden wij bij 
aankomst in Agadir verwelkomd door 
de Nederlandse ambassadeur en de 
Militaire Attaché.

Nu ik weer terug ben in het 'Gilze 
gebeuren' kan ik samen met mijn 
oude marinemaat Piet Brok (Henk van 
Es ging helaas niet mee) terugkijken 
op een grandioos gebeuren. Wellicht 
is er over enkele maanden (weer) 
een bijeenkomst in Bronbeek, waar 
we gaan napraten over het verblijf 
in Agadir en foto’s en DVD’s gaan 
uitwisselen. Niet te vergeten wacht 
ons daar de bekende "Blauwe Hap".

I

I

achtergelaten. Pas op een reünie 
ervaar je weer hoe sommige oud- 
collega's er aan toe waren, helemaal 
doorgeslagen. Vijftig jaar geleden 
waren we jongens van 16, 17 jaar.  
en nu komen we op het punt waar 
dit verhaal eigenlijk om gaat, wat 
deed zoals gewoonlijk de politiek? 
Juist ja, niets dus je moest niet 
zo zeuren want het was je werk, 
punt uit. Pas na veertig jaar, in 2000, 
werd er een draaginsigne in het 
leven geroepen, nog niet eens een 
herinneringsmedaille, toen heb ik voor 
de eer bedankt.
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Voor dit epistel gaan we maar weer 
eens terug in de tijd en wel naar 
het jaar 1964 en SMLM betekent 
niet Super Militaire Luchtvaart 
Maatschappij maar simpelweg 
Sergeant Majoor Luchtmacht als ik 
het me goed herinner maar als ik het 
fout heb hoor ik dat natuurlijk graag. 
In de zomer van 1964 dus zat ik 
volop in m'n militaire basisopleiding 
op de LKS in Schaarsbergen. 
Dat hield in studeren op 
Krijgstucht, dienstcorrespondentie, 
wapentechniek en ceremonieel 
etc. En niet te vergeten exercitie, 
heel veel exercitie. Deze les werd 
gegeven door zoals hij zichzelf 
noemde een "Sergeant der Eerste 
klasse der Koninklijke Luchtmacht" 
en niet gewoon sergeant. De beste 
man op zich was niet zo groot maar 
een geluid dat er uit die mond 
kwam!
Als hij op het exercitieterrein naast 
de kantine bij de vlaggenmast stond 
en hij fluisterde een commando, 
dan nog konden we dat over het

I 
i j

I 
i
■

De goeie ouwe tijd
F r

schapen - wij dus - voorhanden 
waren twee vliegen in één klap! 
En zo kwam het dus dat wij keurig 
opgesteld stonden evenwijdig 
aan het kantinegebouw naast de 
toegang naar het exercitieterrein 
en zo’n oude Sgt 1 voor ons kwam 
staan. Onze drilsergeant had zich 
opgesteld bij z’n favoriete plek naast 
de vlaggenmast zodat hij een goed 
overzicht had. De bedoeling was 
dan ook dat wij voor hem langs 
moesten marcheren en bijna bij hem 
aangekomen “hoofd rechts” zouden 
maken.
Het eerste commando vergeet ik 
nooit meer!
In plaats van het gebruikelijke: 
"klas,,, geef...acht” zette hij ons in 
de houding met "meute., stao.... 
stief”. En zowaar, als één blok 
stonden we stief. En toen ging het 
goed fout.
Een luid "Voorwaarts...mars" en ook

hele terrein 
moeiteloos 
volgen. En wij deden onze 
stinkende best want dan maakten 
we hem trots en ziels gelukkig. En 
nog véél gelukkiger als we bij het 
geven van acht slechts drie of vier 
stampjes lieten horen want één 
stamp was in die dagen alleen 
voorbehouden aan het spookpeloton 
en dat niveau zouden wij onder 
zijn bezielende leiding toch nooit 
bereiken dus.......met drie was hij
blij en wij ook want na 10x was het 
wel "geeeeef tachtig".
In dezelfde periode waren op 
de LKS een stuk of veertig, in 
onze ogen stokoude, sergeanten 
eerste klas die een cursus (SMLM) 
moesten volgen om vervolgens 
sergeant-majoor te kunnen 
worden. En wat deze gepokt en 
gemazelde techneuten ook weer 
moesten leren, want daar kom je 
mee verder binnen de Klu, was het 
geven van, u snapt’m al, exercitie 
en omdat er toch genoeg makke
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dat deden we keurig ook al vonden 
we het wat vreemd want meestal 
was het rechtsom, voorwaarts 
mars, hoofd der colonne links en 
dan langs de naar de gebouwen 3 
en 4 omhoog lopend kant richting 
boerenland naast de kaderschool. 
Maar niks van dit al. We stevenden 
recht op onze “instructeur” af, die 
de bui al zag hangen om vertrapt 
te worden door zo’n stelletje 
snotneuzen. Links uit de flank moest 
zijn redding worden maar als je met 
de neuzen naar elkaar toestaat is 
links rechts en rechts automatisch 
links voor hem en ook voor ons. Het 
gevolg was dan ook dat we keurig 
netjes de zandheuvel naast het 
terrein op marcheerden. Maar dat 
lukt je nooit netjes in de pas in dat 
zand en als er dan ook nog eens 
iemand achter je staat te gillen dat 
je terug moet komen!
Hoe het voor de SMLM-er is 
afgelopen weet ik niet, maar onze 
exercitieles was rap afgelopen. 
Een aantal weken nadien komt 
onze klassencommandant ( Elt. 
Aad) naar ons toe. Hij heeft een 
stuk of twaalf jongens nodig want 
de SMLM-club is op eindbivak en 
die moeten ’s nachts aangevallen 
worden. Vrijwilligers genoeg, en

zo gingen we 
dus rond negen 
uur ‘s avonds 
in het groen met 
Uzi + terugstootversterker en 
zakken vol losse flodders, rook- en 
traangasgranaten alsmede een 
heuse lichtkogel in een DAF op pad 
richting Loenen. Omdat het nog 
veel te licht was stopten we maar 
even bij een herberg bij Loenen in 
de buurt om een”versnapering” te 
nuttigen. Of waren het er nou twee, 
of misschien wel drie, ik weet het 
niet meer. Wat ik nog wel weet is 
dat Elt Aad vond dat we allemaal 
wat witte smoeltjes hadden die in 
het donker teveel zichtbaar zouden 
zijn, dus we kregen een doosje met 
camouflagestiften. Tegenwoordig 
hebben ze daar prettiger spul voor 
maar vroeger was het nog net 
Wasco. Je kreeg het er moeilijk op 
maar nog veel moeilijker vanaf maar 
wie dan leeft die dan zorgt. Ziet u 
het voor u? Een zonnig terrasje op 
een mooie zomeravond met nogal 
wat toeristen, waar een zooitje 
groene pakken zich zitten op te 
maken met zwarte, groene en bruine 
make-up. De mensen zullen wel 
gedacht hebben moeten we daar 
nou de oorlog mee winnen?

Toen het eindelijk duister genoeg 
was, en de glazen leeg en de 
blazen redelijk vol, was het tijd om 
naar het strijdtoneel te vertrekken, 
eerst nog een stukje met de DAF 
en daarna lopen. Tijdens het 
rijden legde Elt Aad de strategie 
uit. Het te veroveren doel was hun 
messtent. Die stond een beetje op 
een heuveltje en de oude knarren 
hadden zich daarom heen in 
gegraven in schuttersputjes. Wij 
zouden vanuit een halve cirkel 
aanvallen. Als de luit de lichtkogel 
hoog de lucht in joeg hadden wij 
even tijd om de putjes te lokaliseren, 
dan traangas gooien, even wachten 
tot het gas z’n werk deed en met 
veel geknal door hun linies breken. 
Eitje toch!
Na veel gesluip en getijger en 
nijdige takken in het gezicht omdat 
we ons midden in een soort bos 
bevonden, waren we de vijand tot 
op zo’n 150 meter genaderd. Het 
was aardedonker, geen zuchtje wind 
en doodse stilte nou ja, af en toe 
meenden we aan de overkant iets

I
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wat op gevloek leek te horen maar 
dat kon haast niet want dat doen 
fatsoenlijke militairen nooit! 
Plotseling een scherpe knal en 
toch gevloek maar dan vanaf onze 
kant. En vlak boven onze hoofden 
vanuit een boom een prachtig wit/ 
groenachtig licht wat niet de vijand 
maar alleen ons duidelijk zichtbaar 
maakte. Ja, als je een lichtkogel 
wilt benutten moet je er wel zeker 
van zijn dat ie ook echt de lucht 
in gaat en niet 3 meter boven je in 
een boom blijft steken. Traangas 
gooien en wachten op de kreet 
‘'aanvallen!" Deze kreet bleef echter 
uit en een witte nevel van traangas 
verspreidde zich door het bos en 
omdat het windstil was bleef het 
keurig tussen de bomen hangen. 
"Gas gas gas" hoorden we aan 
de overkant schreeuwen en ik kon 
me voorstellen hoe ze daar snel 
het gasmasker K over hun hoofd 
trokken. Maar wij hadden geen 
gasmaskers en zaten er toch ook 
mooi midden in! Het liefst zou ik 
zo snel mogelijk rechtsomkeert 
benen maken maar waar ik al 
bang voor was gebeurde natuurlijk. 
"Aanvalleh!!!", en we vielen aan. We 
zagen door alle gas geen ene moer 
meer, hoorden door het enorme 
geknal niet wat er geschreeuwd 
werd en liepen daardoor pardoes 
in de putjes van de vijand die 
zich met hun gasmaskers op

zaten te bescheuren om zo veel 
amateurisme. Kotsend en stikkend 
werden we meegetroond naar hun 
messtent. Na de ogen met water 
te hebben uitgespoeld was er ook 
genoeg ander vocht om de kelen 
goed te spoelen. En een grote pan 
soep en veel rijk belegde broodjes 
en tevens nog wat alcoholisch 
spul wat gezien de banderol uit 
Duitsland was meegebracht. Het 
leek er toch verdacht veel op dat er 
op ons gerekend was. Dat het toch 
nog een gezellige avond werd laat 
zich raden! Meteen maar even goed 
kennis gemaakt met "meute stao 
stief". Hij kwam van de vliegbasis 
Twente. Toen ik daar later was voor 
het volgen van de MTU F-104 heb ik 
nog regelmatig een biertje met hem 
gedronken.

In 1982 kwam toch nog vrij 
onverwacht de grote schrik. Ik was 
nu blijkbaar zelf een ouwe knar 
want ik moest naar de HOOG in 
Schaarsbergen om sergeant-majoor 
te kunnen worden. De gedachte dat 
ik nu zelf exercitieles moest gaan 
geven deed me griezelen maar 
van dit onzalige gedoe was men 
afgestapt.
Nu kreeg je les in hoe men zich had 
te gedragen als leidinggevende. Dit 
hield ondermeer in dat je bij Rinus 
(inderdaad die van de namen en 
registratienummers welke hij van

de meeste nog aardig wist) in de 
oude toren een fiets moest ophalen 
en dan de poort uit om buiten te 
gaan observeren. Stralend mooi 
weer dus niks mis mee als je er 
maar niet bij hoefde te trappen. 
Nou, dat was niet nodig want na 
de poort rechtsaf en na 500 meter 
uitspanning Koningshoek met een 
aantrekkelijk terras en lekker koud 
bier. Waar kon je beter dan daar 
observeren. Het zat er dan ook al 
snel vol met klasgenoten en voor het 
hek een aardige fietsenstalling.

Nog zo’n prachtige les: LEPRA. 
Op de kop van Deelen was een 
parcours aangelegd met de 
meest waanzinnige toestanden. 
Wat is het nut om een te grote 
vrachtwagenband door een te klem 
raam te persen, ook nog eens over 
een z.g. sloot, waar je niet in mocht 
vallen, en dit alles met behulp 
van te korte balken en te korte 
touwtjes terwijl je ook nog eens 
een paar invalide collega's mee 
moest sleuren en als je iets roods 
aanraakte was je af! Net Artis! 
Leiderschap Praktijk door leprozen, 
maar wel lachen. Ik weet echt niet 
of dat nu nog bestaat. En oh ja, 
onze instructeur heeft inderdaad 
ergens ver uit het zicht heel even 
geprobeerd of wij nog konden 
exerceren. De uitkomst houd ik 
maar voor mezelf.
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De beeldjes
(door Nico Bak)
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De C-1 zou vanaf Woensdrecht begeleidt worden 
door twee NF5's van de vliegbasis Eindhoven. Het 
ontmoetingspunt zou op Fl 120 plaats vinden. Dit 
was voor ons eerst rekenen geblazen. De vliegtijd van 
Le Bourget naar Soesterberg was te doen in 1.10 uur Dit 
hield in een starttijd van 10.40 uur op Le Bourget. Een 
goed uur om daar te taxiën en de passagiers aan boord 
te nemen e.d. kwam op een landmgstijd van 09.40 uur. 
Om helemaal safe te zijn moesten we dus om 0.800 uur 
starten van Ypenburg. Dit was wel vroeg want we 
moesten weer een half uur eerder klaar staan maar het 
hoorde erbij. We waren dus ruim op tijd op Le Bourget 
en hadden volop tijd om uit te boeken. Het weer was 
echter niet zo goed rond Parijs en ook wij hadden bij het 
aanvliegen vrij veel ijs gehad, hetgeen betekende dat er 
'gekillfrost' moest worden (bespuiten van het vliegtuig 
met een alcohol/glycerine product) Het gebruik van dit 
middel hield in dat men de tijd kreeg om binnen een half 
uur na hel opbrengen van het spul moest zijn gestart.
Dit hield weer in dat ons toestel om 10.15 uur behandeld 
moest worden, dan waren de ergste druppels van het 
vliegtuig afgedrupt en kwam het gezelschap netjes aan 
boord.

En nu maar wachten. De killfrost auto was op tijd en 
deed zijn werk schitterend. Met hoge druk werd de 
vloeistof met een hoge temperatuur over het vliegtuig 
geneveld en binnen vijf minuten was de klus geklaard. 
Wat een verschil met Ypenburg, daar liepen twee 
monteurs met landbouwspuiten op de rug al pompend 
een half uur langs, op en over het vliegtuig en hadden 
we maar een kwartier beschikbaar om weg te wezen. 
(Ik denk dat het pas begin van de jaren '80 was dat we 
een modern apparaat op Soesterberg kregen) Nu maar 
wachten.

Bladerend in mijn logboek kwam ik bij een van de eerste 
trippen bij het 334 Squadron een vlucht tegen die ik 
mij nog goed herinner. Op 11 oktober 1967 werd ik 
ingedeeld met Florentinus om op Parijs de Koninklijke 
familie van Thailand op te halen, te weten Koning 
Bhumibol en Koningin Sirikit (nu ik dit schrijf de langst 
levende regerende vorst.) Zoals gebruikelijk werd er 
gevlogen met de C-1 en hadden we als stewardess 
Rita v.d. Bosch. De fax vertelde heel wat. Aankomst 
Soesterberg moet zijn exact om 12.00 uur op het 
platform. Dat hield in dat we om 11.50 uur moesten 
landen, waar dan H.M. Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard 
het Koninklijke gezelschap zouden ontvangen om 
vervolgens met de Koninklijke trein naar Baarn te reizen.

Terwijl we het er nog over hadden stopte er een 
hofauto bij ons gebouw en werd er voor de crew een 
pakketje afgeleverd van Koning Bhumibol. Natuurlijk erg 
nieuwsgierig naar de inhoud, openden we het. Er bleken 
twee ivoren beeldjes in te zitten! Alle vijf crewleden 
vonden ze mooi maar Florentinus, niet voor niets gezag
voerder, gaf het Salomonsoordeel. De beeldjes konden 
met gescheiden worden. Hij zou ze onder beheer 
houden en als hij er op uitgekeken was gaf hij het aan 
de volgende door. We hadden ons erbij neer te leggen.

Het geheel werd vergeten tot ergens in de jaren 1986 
of 1988, toen ik mij tijdens een praatje met Floor de 
afspraak herinnerde. Hij wist het nog en zei: "Ik ben er 
op uitgekeken, dus ik breng ze mee voor jou".

De eerstvolgende keer toen we met ons 'Oude Lullen 
Clubje' bijeen waren, (elk jaar komen we nog steeds 
vier maal per jaar bij elkaar) kreeg ik ze, zo te zien nog 
verpakt in hetzelfde papier. Ze sieren nog steeds in ons 
huis want alle crewleden van toen zijn helaas overleden.

Wij hadden gevraagd of het 
gezelschap om 10.30 uur 
aanwezig kon zijn en dat was 
akkoord bevonden. Het werd 10.30 
uur maar er was in geen velden 
of wegen een spoor van het 
gezelschap. Het werd 10.45 uur, 
en nog steeds was er niemand te 
zien. De killfrost-tijd was verlopen 
en er zat niets anders op dan de 
auto opnieuw bij het vliegtuig te 
laten komen. Om goed elf uur 
kwam het gezelschap met de 
auto's aangereden; men had een 
koffer vergeten en was terug naar het hotel gereden. Bij 
uitzondering mocht het gezelschap instappen, en daarna 
zou er gekillfrost worden.

Ons Rita ging aan de slag met de koffie. Om 11.20 uur 
hingen we in de lucht en de motoren bleven op 14.100 
R.PM. maar veel inhalen op een uur vliegen is er niet bij. 
De NF-5's vingen ons bij Woensdrecht op en we vlogen 
gezamenlijk naar Soesterberg. Hoe goed we ook ons 
best hadden gedaan we waren ruim een half uur te 
laat. We werden bedankt voor bewezen diensten en 
vlogen terug naar Ypenburg. De andere dag kregen we 
de krant onder ogen waar met grote letters stond: "De 
regeringsfriendship was weer een half uur te laat".

i
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Hoor & Wederhoor
(door Piet H.B. Michielsen)

KLuP Actief

Terug van weg geweest. Eindelijk! Met mijn 
welgemeende excuses voor de onverwachte 
afwezigheid. Omdat er soms zelfs in het warme en 
vriendelijke zuiden wel eens iets vreselijk uit de 
hand kan lopen. Omdat er somtijds ook een stevig 
gebouwde en goed gecondontioneerde Brabander 
omvalt en het loodje dreigt te leggen. En omdat 
diezelfde Brabander ‘t eeuwig vertikt z’n eige te late 
koeienere en z’n eige de les te laote leze ‘ettie z’ne 
kop mar wir t’rug om’óóg gestoke en lopt t’ie wir 
gewóón in de rondte assof tie nooit niks g’ad ét! 
Maar hij heeft ook heel goed geluisterd naar de goed 
gemeende raad vanuit het noorden: “Hold altied de 
kop d’r veur, Piet!” En daar heb ik me aan gehouden, 
’n Ouwe soldaat krijge z’ommers zo mar niet kapot!

De Noordelijk Piet Mi* kon dan wel geen hemels gebrul 
vanuit het noorden willen laten horen, zoals hij in zijn 
laatste verhandeling in deze KLuPAktief suggereerde 
als reactie op mijn altijd ware woorden; zijn kreet was 
bijna letterlijk bewaarheid geworden, al vraag ik me nog 
altijd af of echte luchtmachters wel in het Goddelijke 
hiernamaals op hun plaats zijn; al zijn we natuurlijk wel 
degelijk te vergelijken met onze gevleugelde collega's uit 
dit hemelse Godsrijk.

I I I
L

Genoeg geleuterd echter over hiemamaalse geheimen 
en terug naar de orde van de dag, naar aardse dingen 
zoals bijvoorbeeld het verschil in noord en zuid, waarbij 
de eerdere opkomst van de zuidelijke Piet Mi ongetwijfeld 
anders is gelopen dan die van mijn noordelijke makker. 
Als jong kulleke werd ik bij het inboeken in Nijmegen 
altijd even extra aangestaard als ik de eerste cijfers van 
mijn kostbare registratienummer
op verzoek oplepelde. Kunt u het zich voorstellen? Bij het 
"Drieëndertig” stopte steevast het schrijfhout en werd ik 
indringend aangestaard. We schreven immers 1951, het 
jaar waarin het gebruikelijke reg. nr. begon met gewoon 
"Dertig", hooguit "Eenendertig”.
Maar “Drieëndertig”? Een enkeling achter de inboektafel 
durfde zelfs een blik op de onderkant van m'n broek te 
wagen; of hij de luier zag zitten. Maar och, . . . alles went 
tenslotte, want na enige jaren LSK was ook mijn reg. nr. 
een heel simpele reeks geworden.
Dat ik, net als mijn noordelijke collega uit die andere 
Luchtmacht, zo gemakkelijk in het systeem rolde was met 
helemaal waar. Toen de Nijmeegse ‘drillparty’ eindelijk 
achter de rug was, bleek de Luchtmacht niet op mij 
gerekend te hebben en was er op het ‘concentratiekamp’ 
Deelen, toen het domein van overste De Haas, de eerste 
drie maanden geen plaats. In afwachting opleiding naar. 
. . Valkenburg. Als manusje van alles bij de in oprichting 
zijnde TransVA (Transport Vlieg Afdeling) en als gast 
gelegerd tussen de matrozen, wat één groot voordeel 
had: voedsel in overvloed! Dit in tegenstelling tot de vier 
simpele keiharde boterhammen afkomstig uit de militaire 
bakkerij in Deventer; altijd minstens een week oud!
En. . . er was de eerste kennismaking met mijn nieuw 
gekozen werk, namelijk rondlopen tussen vliegtuigen: 
een Spifire, een Domini en de allereerste Dakota! 
Getooid met geelachtige woestijnkleuren die wij met 
z’n drieën handmatig schoon konden wassen met. . . 
thinner! Hoezo giftig? Maar we waren wel zo trots als een 
aap met zeven staarten. Deze eerste ‘dakoto’, de Z-1, 
heeft jarenlang voor de luchtmacht rondgevlogen met 
allerhande VIP’s en - waar nodig - ook wel eens vracht! 
En dan, eindelijk de lang verwachte overplaatsing naar 
Deelen. Op naar de zo broodnodige opleiding MM-II, 
waarna we in aanmerking kwamen voor de begeerde 
Technische Toelage, waarmee ons salaris een sprong 
maakte van maar liefst 100 %; van ƒ 45, - naar ƒ 90, 
- waardoor we ons echt rijke stinkerds voelden! Een 
goede basis om na zes maanden Deelen handmatig

■ Mud PM M M M

. ___________ ...... ------
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Daar kan mijn noordelijke kompaan, Piet Mi, alleen 
maar van dromen. Het onregelmatige gepruttel van het 
op z’n kop hangende vier cilindertje is hem voor altijd 
onthouden! Hij verzeilde meteen tussen het gegier 
van de gehoorvernietigende jets van de F.A.F. (Frisian 
Airforce). Edoch, het zij hem vergeven! Uit het Friese 
volk tenslotte is Marijke Meu ontsproten en daar zijn wij 
als Brabanders weer aan geofferd. Gelukkig maar! Ware 
dit niet gebeurd, hadden we elkaar nooit gekend en dat 
zou een waar gemis zijn geweest.
Na een drietal maanden echter kon de grasmat van 
Woensdrecht weer worden ingeruild voor (alweer) 
Deelen; de cursus MM-G (Gloster Meteor) werd 
mijn deel waarna een plaatsing op. . . de SMW 
(Straal Motoren Werkplaats) op Woensdrecht. Een 
splinternieuwe werkplaats met Tlt Mostert (op 
Leeuwarden méér dan bekend) die mij na een paar 
maanden ‘op transport’ zette naar Tukker Airbase. Een 
terechte, misschien inderdaad wat brutale opmerking 
mijnerzijds was oorzaak van de straf overplaatsing. 
Maar het aangedane verdriet en de frustratie was 
al snel vergeten toen ik mijn opwachting maakte op 
Noord en hangarchief Timo Pijpers mij al snel in het 
oor fluisterde dat de JVS in 1956 naar het nieuw aan te 
leggen banenstelsel op Woensdrecht zou vertrekken; ik 
voelde me weer als herboren! Het vrije leventje tussen 
het voortdurende gegier van de straalmotoren, de 
indringende onvergetelijke peutlucht en onophoudelijke

aan de slag 
te gaan met m’n nieuw 

verworven vliegtuigtechniek: aan de ver 
vooroorlogse linnen tweedekker, de Tiger Moth van 
de E.V.O. (Elementaire Vlieger Opleiding). Starten met 
een slinger aan de houten propeller en tanken vanaf een 
laddertje uit een emmer via een trechter door een vies 
geworden zeemleren lap in het schamele 20-liter tankje 
tussen de ‘upperwing’!
Een zalige tijd om op terug te zien; niemand zal mij dit 
ooit nog afnemen.

En toen ik ’n jaartje later als kwartiermaker naar 
Woensdrecht werd gestuurd met een stuk of tien 
dienstplichtigen kon ik mijn geluk niet op! Ik marcheerde 
met ‘mijn’ tien ondergeschikten uitdagend langs de 
ramen van de SMW waarachter ik Tlt Mostert wist zitten; 
een zalig moment was dat. Om van de poepmoderne 
hangar op het Woensdrechtse ‘Zuid’ en de fraaie 
dispersals temidden van mijn groen beboste West 
Brabant nog maar te zwijgen; dat was nog eens wat 
anders dan het verre kille Tukker A.B. of - veel erger 
nog - F.A.B., waar m’n goeie maat Piet Mi altijd zo trots 
op is geweest. Met het in 1957 geformeerde stuntteam 
‘Whisky’, later uitgegroeid tot hét nationale demo team 
‘Whisky Four’ hebben we Leeuwarden voor altijd en 
eeuwig voorbij gestreefd; daar kunnen 322 sqn. (na 
de oorlog als eerste op Wdt geland én gestationeerd 
geweest!) én het al even befaamd 323 sqn niet aan 
tippen.
Overigens met alle respect voor de noordelijk Piet Mi. 
Hij heeft er nooit een echte klacht over geuit. Sterker 
nog: als een echte koppige Fries is hij, tot op de dag van 
vandaag, de loftrompet blijven steken over zijn eigenste 
Ljouwert (heb ik het wel goed geschreven Piet?) !
Allez Pjeer, goeie geesten komme n’altijd t’rug ziede wel!

taxiënde Gloster
‘viertjes’ en ‘duals’
op een geweldig vliegtuigenveld
deden mij weer volop genieten van de zo 
aparte squadron sfeer!

Groetjes uit het oplichtende zuiden. 
Graag tot de volgende KluPAktief!
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Verschillende van ons hebben 
ooit hun werk gedaan bij het 
toenmalige CTL in de bunkervilla 
aan de Breullaan te Driebergen- 
Rijsenburg, maar wat was er 
67 jaar geleden aan vooraf 
gegaan? Voor een aantal van ons 
misschien wel bekend maar velen 
zullen het ook niet weten, vandaar 
dit korte stukje geschiedenis.

De historie gaat terug tot 1943, 
het jaar waarin de bezetter 
opdracht gaf tot de bouw van de 
bunker Caesar. De bijzonderheid 
hieraan was dat op de betonnen 
buitenmuren vensters en balkons 
moesten worden geschilderd om 
het een aanzien te geven van 
een buitenhuis zoals die er wel 
meer in de omgeving stonden. 
Dezelfde bedrieglijke schijn 
dus als op Fliegerhorst Deelen. 
Deze bunker was bedoeld als 
onderkomen voor het operationele 
hoofdkwartier van Stab/Jagdkorps 
van de Luftwaffe, dus van het 
Duitse luchtverdedigingstelsel 
in Nederland. De eerste 
Nachtjagdgeschwader

(L/NJG 1) werd gevormd op 
de vliegbasis Deelen, waar 
ook de commandopost, ofwel 
Gefechttsstand (de latere 
OO-mess) was gepositioneerd met 
2-motorige dagjagers, te weten de 
Messerschmidt BF 110.
De Kommandeur liet het oog vallen 
op Zeist als vestigingsplaats voor 
zijn divisiestaf en “Slot Zeist” werd 
tot officiershotel gebombardeerd, 
terwijl de Blitzmadel hun 
onderkomen vonden in seminarie 
Rijsenburg. In korte tijd ontwikkelde 
Kommandeur Kammhuber hier zijn 
plannen omtrent de verdediging 
van West Europa waarbij hij in ons 
land Luftflotte 2 (Diogenes 2) tot zijn 
beschikking had. Niet gehinderd 
door voortdurende wijzigingen in de 
commandostructuren 
maakte de nachtjacht op geallieerde 
bommenwerpers een onstuimige 
ontwikkeling door en had de Stab 
1 Jagddivision de beschikking 
over 233 stuks 2-motorige 
Messerschmidt Bf 110 nachtjagers. 
Dit aantal toestellen stond in schrille 
tegenstelling met de dagjagers,

waarvan er begin 1943 slechts 36 
beschikbaar waren.

Het gebruik van boordradar in 
de jagers en de invoering van 
gevechtsleidingsradar vanuit 
de Diogenes bunkers en lange 
afstandsradar maakten een 
revolutionaire ontwikkeling door, 
wat voor de geallieerden grote 
verliezen opleverde. De starheid in 
de organisatie van Generaal- 
majoor Kammhuber begon echter 
ernstige scheuren te vertonen 
wat niet in goede aarde viel, 
zodat er koppen gingen rollen 
in de hogere Duitse Luftwaffe 
leiding. Commandowisselingen 
waren aan de orde van de dag 
en veel leidinggevenden werden 
‘weggepromoveerd’. Zo werd een 
General-Oberst, een rot in het 
militaire vak van het bouwjaar 1888, 
zelfs door Göring benoemd tot de 
hoogste baas van de Luftwaffe. 
Dit alles gebeurde begin 1944. 
Het commando van de Luftwaffe 
bevond zich in de Casar bunker 
op het landgoed Katwijk-De Breul.

I

De voormalige Luchtmachtbunker in 
Driebergen- Ri j senburg
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Dit commando had de totale 
zeggenschap over de luchtoorlog 
boven geheel West-Europa, en daar 
ging in de communicatie nog wel 
eens wat mis.
Deze Casar bunker stond tussen 
bunker De Breul en Bornia 
ten westen van de weg Zeist- 
Driebergen en ten zuiden van de 
spoorlijn Arnhem-Utrecht. Ook 
deze bunkers werden geschilderd 
in een dusdanige decoratie, dat 
ze het aanblik hadden van een 
dure villa. De bunker was de 
helft kleiner dan de Diogenes 
bunker te Schaarsbergen. Om 
te zeggen dat dit het werkelijke 
Luftwaffe zenuwcentrum was, is 
wel te veel van het goede want 
vanuit de Diogenesbunker In 
Schaarsbergen werden de Duitse 
dag- en nachtjageroperaties 
van het luchtverdedigingstelsel 
daadwerkelijk geleid. Hier liepen 
de meldingen direct binnen van de 
waarnemingsposten en kon men 
direct ingrijpen maar van de Casar 
bunker en De Breul kon men dat 
niet.

Dat de Diogenes bunker te 
Schaarsbergen bunker nooit is 
aangevallen moge blijken uit het feit 
dat de luchtlandingen bij Arnhem- 
Oosterbeek op 17 september 1944 
op slechts enkele kilometers van dit 
zenuwcentrum werden uitgevoerd, 
terwijl het nog volledig in tact en 
in vol bedrijf was. Deze blunder 
werd mede de doodsteek voor de 
gehele Arnhem onderneming. De 
bunker werd op de18 september 
1944 opgeblazen door de Duitsers 
zelf nadat het gehele personeel was 
vertrokken.

De Bornia bunker is begin 1944, 
toen het bijna klaar was, hals 
over kop verlaten door het I. 
Jagdkorps die richting Duitsland 
(Braunschweig) verkaste. Als reden 
hiervoor zijn ooit genoemd:
- Het zou te dicht bij de 

Noordzeekust liggen in geval van 
een landing uit zee;

- Men zag het als van levensbelang 
om kortere communicatielijnen 
met de hoofdstad Berlijn te 
hebben.

Men was toen schijnbaar al bezorgd 
over de toekomst, want de meisjes 
van de Luftwaffe, de zogenaamde 
Nachrichtenhelferinnen, kregen zelfs 
schietopleiding, terwijl zij nog nooit 
een wapen hadden gedragen of een 
opleiding daartoe hadden gekregen. 
De exacte datum van vertrek is niet 
bekend, maar tijdens de landing in 
Normandië was de commandopost 
van het Jagdkorps al neergestreken 
in hun laatste locatie: Treuenbrietzen, 
ten oosten van Maagdenburg. Toen 
de geallieerden in april 1945 De 
Breul en omgeving in hun bezit 
hadden, waren de Luftwaffe vogels 
dus allang gevlogen.
Een bijzonder facet in dit verhaal is 
dat de voormalige commandant van 
de bunker in Driebergen, Generaal 
Majoor Josef Kammhuber, in februari 
1957 als inspecteur van de ‘nieuwe’ 
Luftwaffe, een kijkje nemen in het 
CRC/SOC te Nieuw Milligen. Hij 
betrad daarmee voor het eerst 
de bunker, die oorspronkelijk was 
bedoeld om tijdens de oorlog hem 
en zijn staf een veilig onderdak te 
bieden.
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Sinds de tijd dat de eerste 
atoombommen werden afgeworpen 
boven Japan met als gevolg het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
en de atoomproeven die door 
Amerika en Rusland werden 
uitgevoerd in de jaren *50 en *60, 
waren diverse Europese (Engelse, 
Noorse en Zweedse) overheden, 
in navolging van Amerika, 
geïnteresseerd in de gevolgen 
daarvan. Ook in Nederland 
wilde men op de hoogte worden 
gehouden over de eventueel 
aanwezige radioactiviteit in de 
atmosfeer. Bij de proeven met 
atoom- en waterstofbommen 
werd met de "paddestoelwolken", 
die hierbij ontstonden, grote 
hoeveelheden radioactieve stof 
de lucht ingestuwd. Die stoffen 
verloren hun radioactiviteit over het 
algemeen vrij snel, maar een deel 
ervan bleef lang genoeg bestaan 
om in de hogere luchtstromen (10- 
20 km) rond de aarde te circuleren. 
Een deel van dit radioactieve stof 
kwam uiteindelijk naar beneden. 
Hoewel deze deeltjes slechts 0,005 
mm groot waren vond de Dienst 
voor de Volksgezondheid het toch 
raadzaam een wakend oog te 
houden op deze concentratie.
Op de grond werd dit al op diverse

plaatsen her en der verspreid over 
Nederland gedaan door middel 
van zogenaamde snuffelpalen. 
Echter, de concentratie in de hogere 
luchtlagen van de dampkring 
was voorheen alleen bekend uit 
gegevens van buurlanden om ons 
heen.
Om die reden werd in 1957, met 
behulp van het Medisch Biologisch 
Laboratorium, de Rijks Verdedigings 
organisatie en TNO, speciale 
apparatuur ontwikkeld door het 
Nationaal Luchtvaart Laboratorium 
(tegenwoordig het Nationaal Lucht
en Ruimtevaart Laboratorium) 
voor gebruik onder een 
straalvliegtuig. Het apparaat werd 
in een door Fokker omgebouwde 
vleugelbrandstoftank geplaatst 
en omvatte een kokervormige 
filterbus. De lucht stroomde door 
een opening aan de voorzijde van 
de tank, waarvan de omtrek door 
middel van een bolklep gesloten 
kon worden, de brandstoftank in 
om vervolgens de tank aan de 
onderkant te verlaten. Daarbij 
bleven de zeer kleine deeltjes, waar 
onder de radioactieve deeltjes, 
in het filter achter. De klep ging 
automatisch open, door middel 
van een "baroswitch”, wanneer de 
geplande hoogte werd bereikt en

sloot zich weer wanneer de daling 
werd ingezet. De meting van de 
concentratie van de radioactiviteit 
en de eveneens opgemeten 
hoeveelheid lucht, die tijdens de 
vlucht door het filter stroomde, 
gebeurde door middel van een 
Baudouin-recorder, een ingewikkeld 
apparaatje van Franse makelij. 
Door elektrische impulsen werden 
via een spiegelgalvanometer 
door lichtbundeltjes, gegevens 
betreffende de snelheid van de 
doorstromende lucht, de dichtheid, 
de temperatuur en de druk op een 
langzaam draaiende filmstrook 
getekend. Dit instrumentarium en de 
hiervoor benodigde energiebronnen, 
een accu en een cilinder met 
perslucht (die ook in de tank waren 
ingebouwd), waren in beheer bij 
de meteorologische dienst van de 
vliegbasis Leeuwarden.Deze zorgde 
ook voor de ijking en verdere 
voorbereidingen die aan iedere 
snuffelvlucht vooraf gingen. Door de

De Baudouin-recorder. Het lucifersdoosje 
illustreert de geringe om vang van het 
apparaat.

De voor het nageslacht bewaard gebleven "Snuffel Metèt 
op het “Meteor-plein”,vliegbasis Leeuwêr1'

■a

“De Snuffelaar”
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meteoroloog werd de filmstrook na 
de vlucht ter onderzoek opgestuurd 
naar het KNMI. Het filter werd 
opgestuurd naar het Medisch 
Biologisch Laboratorium te Rijswijk 
om vervolgens de hoeveelheid 
“picocurie" te analyseren. Tijdens 
de vlucht ving het filter ongeveer 
600 kg lucht, wat op 42.000 ft vrij 
veel is.

De rol van de KLu
In het bovenstaande werd al 
aangegeven dat de Koninklijke 
Luchtmacht bij dit onderzoek werd 
betrokken. De vluchten werden drie 
keer per maand uitgevoerd met de 
Gloster Meteor Mk-8 op een min of 
meer vaste route boven Nederland. 
De route ging vanaf Leeuwarden 
via Zwolle, Soesterberg, Rotterdam, 
Amsterdam en weer terug naar 
Leeuwarden. Soms werd er nog 
een ommetje gemaakt via Eelde.

De Gloster Meteor was inmiddels 
niet meer operationeel in gebruik 
bij de KLu maar een van de laatste 
exemplaren, de 1-207, werd een 
tweede leven toebedeeld als 
doelsleper bij het 323 squadron 
maar ook als 'snuffelaar' voor eerder 
genoemde doeleinden. De eerste 
proefvlucht vond plaats in mei 
1958 en werd gevlogen door een 
Engelse testvliegen Aan het einde 
van deze vlucht ging het overigens 
bijna mis want de vlieger had 
vergeten het landingsgestel uit te 
doen, maar gelukkig werd dit op tijd 
gesignaleerd door de dienstdoende 
verkeersleider. Tot de uitfasering 
van dit toestel is weinig bekend met 
betrekking tot de snuffelvluchten. 
Wel werd het toestel met een zekere 
regelmaat gebruikt als doelsleper. 
Na een totaal van 1045 uur en 
59 minuten op de klok werd op 
16 september 1959 de laatste

vlucht met dit toestel gemaakt. 
Oorspronkelijk was men van plan 
om het toestel beschikbaar te 
stellen als oefenobject voor de 
brandweer van Soesterberg maar 
gelukkig bleef dit toestel voor de 
vliegbasis Leeuwarden bewaard. 
Na een grondige opknapbeurt, 
waaronder nieuw camouflagejasje, 
werd het toestel, inmiddels ook 
voorzien van de 323 squadroncode 
Y9-15, op een betonnen voetstuk 
geplaatst op de binnenplaats 
(later omgedoopt tot Meteor-plein) 
bij de manschappenkantine. In 
1968 werd het toestel weggehaald 
om te worden gebruikt voor het 
25 jarig jubileum van het 322 
squadron en voorzien van een valse 
squadroncode “3W-22”.
Op 5 november van dat jaar werd 
het toestel overgebracht naar 
Woensdrecht en via Gilze-Rijen 
belandde de Meteor uiteindelijk in

1
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het Militaire Luchtvaart Museum op 
Kamp van Zeist bij Soesterberg. 
Toen de Meteor was uitgefaseerd 
werd de ‘snuffel’-taak overgenomen 
door de Hawker Hunter Mk-4 
en later de Mk-6. Vanaf die tijd, 
begin oktober 1959, werden de 
snuffelvluchten uitgevoerd door het 
324 squadron en in tegenstelling tot 
de Meteor, werden de vluchten nu 
uitgevoerd met diverse toestellen. 
Echt spannend waren deze tripjes 
echter niet want na drie kwartier 
vliegen in de troposfeer werd de 
landing al weer ingezet.

Mijlpaal
Op 18 september 1963 werd een 
mijlpaal bereikt. Die dag hing de 
“atoomlurker", zoals De Vliegende 
Hollander de speciale pylontank 
omschreef, onder de linkervleugel 
van de Hunter Mk-6, de N-273. 
Het toestel stond keurig opgesteld 
tussen een twintigtal andere 
Hunters van het 324 squadron. 
Aanvankelijke bleef het rustig op

de flightline omdat de dag begon 
met laaghangende mist. Maar het 
klaarde enigszins op en eind van 
de morgen startte Kapitein Teun 
de Jager de Avon-motor, taxiede 
naar de kop van de baan en was 
even later op weg, de stralende 
zon tegemoet. Hij klom door tot 
42.000 voet en vloog daarna met 
een snelheid van 900 km/uur de 
driehoek Leeuwarden-Apeldoorn- 
Amsterdam, op zoek naar mogelijke 
radioactiviteit. Overigens werd de 
hoogte waarop gevlogen zou gaan 
worden per vlucht vastgesteld door 
een meteoroloog, aangezien de 
hoogte van de ondergrens van de 
troposfeer per dag kan variëren. 
Na de landing was de 250e 
snuffelvlucht een feit. Zoals eerder 
vermeld werden deze vluchten 
drie keer per maand gevlogen 
behalve wanneer de Russen weer 
een atoomproef hadden gehouden 
boven Nova Zembla, dan werd 
het aantal vluchten verdubbeld.
Dit gebeurde o.a. in oktober 1961

Bronnen: De Vliegende Hollander, 
Archief Leeuwarder Courant, F uil Stop, 
Stand-By-vIb. Leeuwarden.
Foto's: Archief NIMH, Archief 
Leeuwarder Courant

toen de Russen begonnen met 
nieuwe kernproeven. De metingen 
hebben echter nooit belangrijke 
hoeveelheden radioactiviteit 
opgeleverd. De wijzerplaat van het 
horloge gaf waarschijnlijk meer 
straling af!
Tot welke datum deze vluchten 
hebben plaatsgevonden, is niet 
helemaal duidelijk. Wel is duidelijk 
dat de vluchten nooit uitgevoerd zijn 
met de opvolger van de Hunter, de 
F-104G Starfighter. Een vlieguur 
met de “one-o-four” was beduidend 
duurder dan met de Hunter. 
Waarschijnlijk is dat de reden 
geweest dat men is gestopt 
maar ook zal de afname van de 
hoeveelheid atoomproeven mogelijk 
een rol hebben gespeeld.
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Toen begon de “vliegerij”. Mijn instructeur was sergeant- 
majoor Zwaan. Op 21 april kreeg ik mijn introductie in 
de aëronautiek. Ik was nog net achttien jaar. Het geheel 
duurde 10 minuten.En op 23 april de eerste test: deze 
duurde 40 minuten en bestond vooral uit de spin.

Vrolijk aanschouwde ik 
het geheel in het volle 
vertrouwen dat de man 
waarschijnlijk wel wist 
waar hij mee bezig 
was. De aarde tolde op 
ons af maar ik zag nog 
wel dat hij mij meer in 
de gaten hield dan de 
ronddazende planeet. 
Knuppel naar voren en 
vol tegenroer en we 
vlogen weer.
Daarna mocht ik het zelf 

proberen: wat een vreugde. Hoe simpel was alles. 
Pas veel later kwam ik erachter dat in de eerste 
wereldoorlog dit een killer was van de eerste orde tot 
een piloot per ongeluk ontdekte dat alleen al door de 
knuppel naar voren te duwen een behoorlijk soelaas 
geboden werd om aan een spin te ontsnappen. Het 
heeft hem en vele latere maten het leven gered. 
Uiteraard vlogen zij zonder parachute, zoals het kerels 
betaamt, hoewel dit reddingsmiddel al vijf jaar daarvoor 
was uitgevonden en was getest door een vrouw!
Na 13.35 vlieguren mag ik me solo vermaken in het 
circuit.
We spreken dan wel over 3 juni, dus zoveel vloog ik nu 
ook weer niet. Maar laten we niet vergeten dat in de 
eerste wereldoorlog “piloten” met een vlieguur of acht 
al in de kookketel van het front geworpen werden. Geen 
wonder dat van de 40000 “opgeleiden" (we spreken 
alleen over de geallieerde kant) 75% is omgekomen.

Gelukkig konden velen van mijn confraters de weinig 
exacting tasks niet aan en leegde de slaapzaal zich van 
40 man naar ongeveer 15 bewoners hetgeen de rust ten 
goede kwam.

Dagboekfragmenten

Mijn instructeur keek mij van tevoren indringend aan 
met de waarschuwing dat ik met mijn poten, vier stuks 
in getal, overal af moest blijven. Hij vertelde mij hoe een 
spin werkte, rukte de neus van het tuigje op, nam de 
knuppel in zijn buik en gaf vol voetenstuur aan een kant.

Een helse herrie, gebonk 
en gedraai.

DE FOKKER S-11
Op 22 januari 1954 vervoegde ik mij in Nijmegen om 
deel te hebben aan de vliegerij en betreed aldus de 
vliegarena 50 jaar na de eerste vlucht van de Wnght 
brothers.
Ik was in het bezit 
van HBS-b en had 
al vier maanden bij 
Philips gewerkt op 
het Natuurkundig 
laboratorium. In die tijd 
moest ik voor dienst 
gekeurd worden in 
’s Hertogenbosch en 
gaf daar te kennen 
dat ik wel vlieger 
wilde worden omdat 
het binnenzitten op 
het laboratorium mij 
toen niet erg beviel. 
Dat beviel uiteraard 
mijn bazen daar niet 
toen ik aangaf dat ik ontslag nam nadat de oproep 
was binnengekomen, zeker omdat ik al 3 dagen verlof 
opgenomen had om de keuring te ondergaan. That was 
just not done!
Maar wees altijd lief voor je ondergeschikten. Later zal 
ik de zoon van mijn toenmalige baas, dr. Haaymans, als 
leerling aanlreffen op een van de practica die ik leidde 
op de Universiteit van Utrecht.
Ik was dus gewogen en niet te licht bevonden en even 
later was ik TIJDELIJK RESERVE SOLDAAT zonder 
vooruitzichten. Voor f 70, - netto per maand zouden meer 
slagen om de arm beledigend geweest zijn.
Let wel: we moesten toch in dienst en dan was het wel 
leuk om iets te proberen waar je elders geen kans voor 
kreeg. We waren dus niet bijzonder gedreven maar wel 
uiterst praktisch.
Na 3 weken werden we overgeplaatst naar Woensdrecht 
en deed iedereen zijn best om een geoefend soldaat van 
mij te maken. Maar daar ging het mij niet om.
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Het museum is voor elke KLu-er, hetzij in actieve 
dienst of reeds met FLO, natuurlijk een begrip. Naast 
een aantal beroepskrachten draait dit museum op 
een groot aantal vrijwilligers. Een gesprekje met 
Lt.kolonel bd. Gerard Kuppen, wnd. directeur van het 
MLM en Annemieke Ciliacus, coördinator vrijwilligers, 
maakte me duidelijk hoe belangrijk deze, op dit 
moment ongeveer zeventig, vrijwilligers zijn voor het 
dagelijkse reilen en zeilen van het museum. Zo zijn ze 
bijvoorbeeld actief als toezichthouder, bemensen de 
museumwinkel of begeleiden het educatieve aanbod 
zoals het geven van rondleidingen, workshops en 
begeleiden ze kinderfeestjes. Ook treden sommige 
vrijwilligers op als ‘simulatorinstructeur’ op de F-16 
flightsimulator. Weer anderen brengen geïnteresseerden 
de eerste beginselen van het zweefvliegen bij op 
de zweefvliegsimulator. Ook assisteren vrijwilligers 
bij grotere evenementen en beurzen, soms op de 
voormalige Vliegbasis Soesterberg.
Zijn er op dit moment nog nieuwe vrijwilligers nodig? 
Kuppen antwoordde daarop: "Jazeker, mede omdat we 
op een aantal punten de ambities hebben verhoogd 
zijn op dit moment voor al deze activiteiten nog steeds 
mensen nodig. Het verhogen van de ambities komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in ons plan om in de nabije 
toekomst meer de nadruk te leggen op "het Geleide 
Wapen gebeuren" in al haar facetten. We zijn daarom 
ook op zoek naar vrijwilligers met een GGW-achtergrond 
zowel op het operationele vlak als ook op technisch 
gebied. Ook streven we ernaar om vanwege de grote 
belangstelling voor de flightsimulatoren van de F-16 en 
de zweefvliegsimulator deze elke dag "operationeel”

Met functioneel leeftijd ontslag maar hoe nu verder? 
Natuurlijk is het even wennen wanneer je voor de 
laatste keer de deur op je werkplek voor de laatste 
keer dicht trekt. Toch vinden we allemaal na verloop 
van kortere of langere tijd een nieuwe bezigheid 
of, zo u wilt, een nieuwe uitdaging. Sommigen rond 
huis en tuin en weer anderen vinden hun draai in het 
bedrijfsleven in de meest uiteenlopende functies. 
Ook zijn er collega’s die als vrijwilliger een link met 
het militair bedrijf houden waar men zoveel jaren met 
zoveel plezier heeft gewerkt. Het Militaire Luchtvaart 
Museum is zo’n instelling waar een flink aantal ex- 
KLu’ers weer actief worden en op die manier hun 
steentje bijdragen aan de samenleving.

te hebben. Echter, voor dit alles hebben we man-(en 
vrouw)kracht nodig. We willen daarom graag het aantal 
vrijwilligers uitbreiden tot ongeveer 100".
Naast vrijwilligers voor de wat meer specifieke taken 
zoals hiervoor is aangegeven is er dus nog de nodige 
ruimte voor mensen die multifunctioneel inzetbaar zijn. 
De vrijwilligers blijken niet alleen vanuit de omgeving van 
Soesterberg te komen maar komen uit het hele land 'hun 
diensten draaien”. Kuppen duidde het als volgt aan: "Ze 
komen van Assen tot Edam”. Overigens krijgt men voor 
hun inzet een onkostenvergoeding.

Hoe word je vrijwilliger?
Kuppen zegt: “We beginnen altijd met het houden van 
een selectiegesprek om te vernemen waar iemand goed 
in is en waar zijn of haar interesses liggen. Kortom, het 
is de bedoeling om uit te vinden wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Na indiensttreding wordt men 
ingedeeld in een rooster”.
Annemieke Ciliacus: "Hoe vaak men wil worden 
ingedeeld is voor iedere persoon verschillend. Er zijn

(door Ko Norg)
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Vrijwilliger in het Militaire 
Luchtvaartmuseum
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Concentratie in de zweefvliegsimulator 
(LS-4)
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Het museum straalt een grote mate van dynamiek uit, 
je zou haast zeggen: "hoe kan het ook anders met de 
militaire luchtvaart als basis". Deze dynamiek komt 
ook tot uiting bij het opleiden van vrijwilligers. Zo is er 
niet alleen alle ruimte tot interne bijscholing, maar kan 
ook van buiten deskundigheid worden ingehuurd om 
bijvoorbeeld rondleiders op te leiden in didactiek en 
presentatietechnieken. Het museum wordt, dat zal u niet 
verbazen, druk bezocht door (oud) militairen en in de 
luchtvaart geïnteresseerde bezoekers. Maar ook veel

bijvoorbeeld vrijwilligers die alleen op een bepaalde dag 
kunnen worden ingedeeld. Dit alles is geen probleem 
en met de wensen wordt zoveel als mogelijk is, rekening 
gehouden bij het maken van de roosters. Wat opvalt, is 
dat men soms gaandeweg de interesses van vrijwilligers 
ziet veranderen. Zo begint men als toezichthouder, maar 
voelt men zich na enige tijd meegedraaid te hebben 
meer thuis als rondleider van groepen. Weer anderen 
worden graag ingezet bij het geven van van workshops 
of het begeleiden van kinderfeestjes"

De vrijwilliger aan het woord
“Hoe bevalt het nou om vrijwilliger in het MLM te zijn?” 
Deze vraag en nog enige andere vragen stelde ik 
aan Theo van den Biggelaar en Rick Piet, beiden zijn 
al jaren geleden met FLO gegaan, na een veelzijdige 
carrière bij de KLu waar ze, naar hun zeggen, goede 
herinneringen aan hebben. Rick: "Maar ook dit is 
geweldig leuk om te doen. Je voelt je niet bepaald alleen 
maar toezichthouder, maar eigenlijk meer gastheer 
van het museum. Gelukkig is dan ook de taak van 
toezichthouder uitgebreid naar het gastheerschap. Je 
ontmoet veel leuke mensen en natuurlijk ook veel oud- 
collega’s, en je krijgt de meest uiteenlopende vragen. 
Sommige komen met echte vragen, maar ook komen 
mensen naar je toe om iets te vragen, waarbij al snel 
blijkt dat de mensen hun verhaal kwijt willen. Men kan 
hier immers ongestoord met collega’s over vroeger 
praten want thuis heeft moeder de vrouw al die verhalen 
al tot in den treure moeten aanhoren. Soms ook krijg 
je vragen waar je geen antwoord op weet. In dat geval 
moet je dit ook eerlijk toegeven."
Zijn er wel eens voorvallen die je echt bij blijven?
Theo: "Er zijn inderdaad van die speciale dagen die je

scholen weten de weg te vinden. Tevens is het museum 
erg favoriet bij kinderfeestjes. Om van dit laatste een 
voorbeeld te geven: het museum is al een half jaar van 
tevoren volgeboekt voor dit soort evenementen.
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echt een grote voldoening geven zoals de zogenaamde 
“Verwendagen” van de stichting 'De Opkikker’.
Deze stichting bezorgt gehandicapte kinderen een 
onvergetelijke dag en is regelmatig te gast bij het 
museum. Laatst lieten we een groep van deze kinderen 
vliegen in de flightsimulators. Het enthousiasme straalde 
er vanaf en ze voelden zich op dat moment 'echte 
vliegers'. Dit soort evenementen geven je echt het 
gevoel bij het naar huis gaan dat je deze dag nuttig hebt 
besteed. Rick zegt: "Zo hadden we enige tijd geleden 
een groep blinden en slechtzienden. Het is dan zaak 
om je echt te verplaatsen in de (on)mogelijkheden van 
deze mensen. Je moet als het ware proberen beeldend 
uit te leggen, en ze te laten voelen, bij voorbeeld een 
vleugelprofiel. Het maakt natuurlijk een groot verschil of 
men altijd al blind is geweest of ooit heeft kunnen zien". 
Theo: "We zeiden al, je maakt van alles mee. Zo schiet 
me te binnen dat we laatst een groep mensen uit 
Vught op bezoek hadden die de 2e wereldoorlog nog 
hadden meegemaakt en kennelijk veel V-Ts hadden 
zien overvliegen. Toen men bij een tentoongestelde 
V-1 aankwam kreeg men te horen hoe de Spitfires de 
overvliegende V-1’s met een vleugeltip een klein duwtje 
gaven, waardoor de koers van de raket veranderde of 
de raket neerstortte. Een van de bezoekers herinnerde 
zich toen het schietgebedje die men in Vught deed 
als er een V-1 overkwam, het luidde aldus: "Onze lieve 
vrouwke, geef hem even een douwke, maar doe dat niet

te vlug, want anders valt hij alsnog op Vught”.
Rick vertelde dat er nu alweer een tijdje geleden een 
groep leerlingen op bezoek was uit een wat behoudende 
deel van het land. Toen men bij de blauwe Alouette lil 
kwam zei ik: "Dit toestel kennen jullie natuurlijk allemaal 
van de TV op Koninginnedag". De unanieme reactie van 
de groep was: "Wij kijken geen TV meneer".
Zijn er ook minder leuke ervaringen?
Beiden zeggen daarover: “Die zijn er natuurlijk wel, 
maar zijn eerlijk gezegd ver in de minderheid. Je krijgt 
vaak leerlingen op bezoek met een “schoolproject”, 
waarbij de leerlingen echt geïnteresseerd zijn, dat 
merk je aan de vragen die ze stellen. Echter, je hebt 
ook schoolklassen die een totale ongeïnteresseerdheid 
uitstralen. In die gevallen is het geven van een 
rondleiding een regelrechte uitdaging".

Tot slot
Kortom, ik trof in het Militaire Luchtvaartmuseum 
dynamische mensen die veel voldoening beleefden aan 
hun bezigheden voor het museum, hetgeen onder meer 
bleek door de enthousiaste verhalen, getuige dit artikel. 
Bent u door dit te lezen geïnteresseerd geworden en 
denkt u als vrijwilliger iets voor het MLM te kunnen 
betekenen? Neem dan contact op met de Coördinator 
vrijwilligers Annemieke Ciliacus, tel: 0346-35 60 03 
(maandag t/m donderdag) of mail naar: 
info@militaireluchtvaartmuseum.nl

mailto:info@militaireluchtvaartmuseum.nl
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GINGSAGENDA 2010 (Voor zover bij de redactie bekend)

ActiviteitMaand Datum CGPA

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP

Noot: Uiterste inleverdatum wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aanleveren van kopij !!!

Najaarssocial
Najaarssocial
Grote Social/reunie

Nummer 3
Nummer 4

Medio september in de bus 
medio december in de bus

Rhenen
Nw. Milligen
Allen

Allen
Eindhoven
Arnhem
Nw Milligen
Gilze Rijen
Nw. Milligen
De Peel

Den Haag
Volkel

Soesterberg
Leeuwarden

Soesterberg
Eindhoven
Gilze Rijen 
de Peel

Nw Milligen
Den Haag
Leeuwarden

Algemene Ledenvergadering 
Social

Zeilcruise "Willem Barentsz" Lelystad - Enkhuizen v.v. 
Busreis

Bingo
Jaarvergadering + social en maaltijd
Uitje (Optioneel)
Busreis naar ???? Plus maaltijd
Battlefieldtour Walcheren

Najaarsbijeenkomst
Bezoek museum "Bevrijdende Vleugels" te Best
Winterkostsocial

Uiterste inleverdatum kopij is 30 juli 2010 
Uiterste inleverdatum kopij 30 oktober 2010

Mossel-, kaas-, en wijnmiddag 
Reunie/maaltijd
Social met Indische maaltijd 
Najaarsbijeenkomst 
Wouda-gemaal te Lemmer 
Bijeenkomst plus maaltijd 
Social

Excursie, nader te bepalen
Bingo
Uitstapje
Bingo plus Kerstmaaltijd
Kerstdiner

18 cq 25
25

Klootschieten
Luchlmachtdagen Vlb Gilze Rijen
Camingweekend Lemelerveld/Stokkum
Verjaardag Koninklijke Luchtmacht
Zomersocial en BBQ
BBQ
Fietstocht/BBQ
Bus- en boottocht naar Rotterdam

Bijeenkomst "Na de vakantie" plus maaltijd
Jaarlijkse bustocht
Bezoek Paleis Soestdijk
BBQ

VERE
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VERENIGINGS NIEUWS
(door Jan Dam,

(door Jan van Rossumj

KLuPActief

CGPA Arnhem houdt traditie hoog 
■
Op 26 maart heeft de CPA regio Arnhem 
de traditionele paasbingo gehouden. Op 
dit evenement waren ongeveer tachtig 
personen afgekomen en voor velen was 
dit niet tevergeefs. De prijzentafel was 
zoals gewoonlijk weer gevuld met arti
kelen van uiteenlopende aard. Natuurlijk 
hoorden daar ook verschillende paasarti- 
kelen bij. Chocolade eitjes en dozen met 
scharreleieren inbegrepen. Daar Hans 
afwezig was, werd de bar gerund door 
Nico, geassisteerd door het drieman
schap. Dit hield in dat Jan de open plaats 
naast Willy aan de bingotafel innam. Na 
de opening werd er gelijk gestart met een 
viertal bingoronden bestaande uit een-

Donderdag 18 februari 2010 vertrokken 
we met 60 personen in 2 bussen naar 
Steenhuffel in Belgie voor een bezoek 
aan de Palm brouwerij van de familie 
van Roy. 5 personen hadden zich helaas 
ziek afgemeld, ze hebben een heel leuke 
dag gemist, volgende keer beter. Na een 
voorspoedige reis, geen file bij Antwerpen, 
kwamen we omstreeks half 12 aan bij de 
brouwerij alwaar we werden ontvangen in 
het brouwershuis voor een warme lunch 
met, hoe kan het ook anders, rijkelijk Palm. 
Ik heb eigenlijk niemand horen klagen 
over het vroege tijdstip voor bier! De lunch 
was voortreffelijk van smaak. Na de lunch 
werden we ingedeeld in 2 groepen, waarbij 
de eerste groep eerst een film ging kijken. 
De film ging over de geschiedenis van Palm 
en de beroemde Belgische trekpaarden 
van het zogenaamde Vosse-type. Deze 
huid van deze paarden doet denken aan de 
kleur van het Palmbier en de witte manen 
aan het bierschuim. Deze paarden worden 
nog steeds door de familie van Roy gefokt. 
Tot slot zagen we een reclame filmpje,

waarna we doorgingen naar de eigenlijke 
brouwerij. De tweede groep begon eerst 
in de brouwerij waar op zeer humoristische 
wijze uitleg werd gegeven over het gehele 
brouwproces, het vullen van de flessen, 
nadat deze eerst werden gereinigd en dan 
verder werden getransporteerd naar de 
expeditie. Dit alles was zeer goed te zien 
en te volgen, alles was volop in bedrijf.

voudige begmspelletjes gevolgd door een 
volle kaart. De winnaar van een begmspel 
mocht een kaarsje met een haasje kiezen 
en op de onderkant van het kaarsje stond 
een nummer dat correspondeerde met de 
gewonnen prijs. Hetzelfde was het geval 
met de volle kaart, alleen moest daar een 
eierdop met ei worden gekozen. Men wist 
dus niet van te voren om welke prijs er 
werd gespeeld. Hierna volgde de eerste 
pauze waarin er loten konden worden 
aangeschaft voor de verloting.
Vervolgens weer vier ronden bingo 
waarbij de beginspelletjes bestonden uit 
enigszins afwijkende figuren, bijvoorbeeld 
een piramide en een letter K. Hierna

Ten slotte gingen we met zijn allen naar 
het Brouwerijcafé om er nog een paar te 
nemen. Je kon kiezen uit 6 verschillende 
bieren gebrouwen door Palm. Zo ongeveer 
half 4 was het alweer tijd om huiswaarts 
te keren na een heel gezellige dag. De tijd 
was omgevlogen op deze zeer interessante 
en gezellige dag, we kijken alweer uit naar 
de volgende happening.

weer een pauze en ten slotte de drie 
afsluitende bingo's. De loterij begon met 
het trekken van de hoofdprijs, een tuinset 
bestaande uit een tafel en twee opklap
bare stoelen. Tiny, die dit lootje mocht 
trekken, kreeg later tot haar verrassing 
te horen dat deze prijs op haar lot was 
gevallen. Al met al weer een genoeglijke 
avond in ons verenigingsgebouw.

t i
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'door Ludo Damen^

'door Cees Huisman,
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CGPA Soesterberg viert zonnige 3e Paasdag 
I

Op woensdag 24 maart jl. hield de CGPA 
regio Eindhoven haar jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, de 8e alweer, gevolgd 
door een social en diner. Zo’n kleine 100 
leden hadden acte de présence gegeven 
en waren er getuige van dat de agenda 
voor deze vergadering in een vlot tempo 
werd afgewerkt. De heer Jan van Eek las 
het verslag van de kascontrolecommissie 
voor en stelde voor naar aanleiding hier
van het bestuur te dechargeren hetgeen 
door middel van een applaus geschied
de. Voorzitter Fer Logister bedankte 
Jan van Eek en de leden. Nu volgde de 
verkiezing van leden van het bestuur. De 
heren Herman van Soest, Henk Sepers 
en Cock Hoogenraad werden herkozen 
en dhr Frank Nagel werd gekozen als 
nieuw bestuurslid.
Fer gaf aan dat hij zich niet herkiesbaar 
had gesteld, niet omdat hij het niet naar 
zijn zin had, integendeel, maar hij vond 
het na bijna zeven jaar de voorzitters
hamer te hebben gehanteerd, het tijd 
worden dat een jongere voorzitter de 
honneurs ging waarnemen met wellicht 
nieuwe ideeën en een nieuw elan. Hij 
bedankte de leden en het bestuur voor 
het in hem gestelde vertrouwen geduren-

De dinsdag na het paasweekeinde was 
voor de Soesterbergers dit jaar 
de dag voor de jaarlijkse excursie. Het 
weer was tijdens de paasdagen niet zo 
bijzonder, maar de dag na Pasen was het 
heerlijk zonnig met een graad of 17. Kort
om; het weer wat nodig is voor een excur
sie, maar ook het weer dat wij verdienden! 
Het midden van het land werd weer 
geteisterd door een groot aantal files, 
zodat een paar mensen wat later aankwa
men bij het Officierscasino. De drie (ja, u 
leest het goed: drie)bussen gingen dan 
ook wat later van start dan de bedoeling 
was, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Een echtpaar dat klemvast stond in de 
Veluwse files, draaide maar om en ging 
rechtstreeks naar Luttelgeest, want zo'n

leuk dagje uit met je collega's wil toch 
niemand missen! Uiteindelijk arriveerden 
er 137 personen bij de Orchideeënhoeve 
in Luttelgeest, waar we werden ontvangen 
met koffie/thee en gebak. Daarna bezocht 
iedereen op eigen gelegenheid de Taiwa
nese-, de Maleisische-, de Tropische- en 
de Vlindertuin. Nadat we uitgebreid had
den genoten van de kleurenpracht van de 
vele bloemsoorten, de koikarpers en de 
vlinders waren we wel toe aan de lunch 
die op hetzelfde complex kon worden 
gebruikt. Na de lunch brachten de bus- 
sen ons naar Giethoorn, het Venetië van 
het noorden. Nadat de bussen verkeerd 
waren gereden (en gedraaid op een paar 
vierkante meter), arriveerden we bij de 
boten. Een prachtige rondvaart volgde

de de bijna zeven jaren van zijn voorzit
terschap en overhandigde de microfoon 
aan de nieuwe voorzitter de heer Karei 
Smit. Karei bedankte Fer voor zijn nooit 
aflatende inzet voor de belangen van de 
vereniging en liet het bedankje vergezeld 
gaan van een fles vloeibare versnapering. 
Ook werd zijn echtgenote Fine niet ver
geten. Karei bedankte haar voor het tal
loze malen belangeloos uitlenen van haar 
man aan de club. Hij liet het dankwoord 
vergezeld gaan met een prachtig boeket. 
Hierna was het woord aan de heer Jan 
Vermeulen. Als vertegenwoordiger van 
het Van Weerden Poelmanfonds gaf hij 
een uiteenzetting van het reilen en zeilen 
van dit fonds en haar doelstellingen. Het

door de nauwe grachtjes en over het 
meer; dit alles onder een prettig zonnetje! 
Ten slotte werden er op het terras van 
Restaurant de Grachthof nog wat biertjes 
en wijntjes genuttigd en werd er ook volop 
gekeuveld. Jammer dat om kwart over vijf 
de bussen alweer vertrokken naar Soes
terberg, waar na aankomst iedereen nog 
werd verrast met een presentje van de 
Orchideeenhoeve: uiteraard een orchidee. 
Al met al weer een bijzonder geslaagde, 
zonnige excursiedag.

was voor velen een verrassing te horen 
dat dit fonds ook voor postactieven in 
voorkomend een rol kan spelen bij het 
oplossen van vooral financiële proble
men. Nu was het tijd voor de social en 
in aangename ambiance en een gezel
lige kout onderhielden de leden zich met 
elkaar. Ook kon er worden gekeken naar 
de door Herman van Soest gemaakte 
DVD waarop alle foto’s stonden, die 
vanaf de oprichting van de vereniging 
waren gemaakt gelardeerd met passende 
muziek. De social werd besloten met een 
uitgeserveerd diner van Indische signa
tuur, dat erg gewaardeerd werd.
Na een laatste kopje koffie kon men 
terugzien op een geslaagde middag.
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(door Jan Dam}

(door Ton Lelie}
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Het eerste kwartaal van dit jaar kwam rustig 
op gang, de nieuwjaarsreceptie verliep als 
vanouds en de eerste inloopmiddag stond 
halverwege maart gepland, een happening 
om naar uit te zien. Net als de Europeanen, 
die zich er niet van bewust waren dat een 
vulkaantje op Ijsland letterlijk roet in het 
eten zou gooien, waren wij ons niet bewust 
van grote veranderingen die stonden te 
gebeuren. Totdat begin maart een e-mailtje 
van onze eigen CCPKLu al de besturen van 
de CGPA’s wakker schudde. Wat was er 
aan de hand? Wel, de postactievenkaarten, 
te weten de bruine zonder pasfoto en de 
nieuwe met pasfoto, moesten vervallen. 
Een nieuwe kaart zou worden ingevoerd en 
moest de standaard voor alle postactieven 
van Defensie worden. Tot dat moment

Aanwezig waren 98 leden, die na 
ontvangst in de multifunctionele ruimte "de 
Schuttershof' op de vliegbasis Woensdrecht 
met koffie en cake, op 25 maart een 
levendige vergadering bijwoonden. De 
hoogtepunten van het afgelopen jaar 
kwamen voorbij en er werd een moment 
stilte gehouden voor de overledenen van 
het afgelopen jaar. Het financieel verslag 
en boekhouding werden op advies van 
de kascontrolecommissie goedgekeurd, 
waarna het bestuur door de vergadering 
werd gedechargeerd.

Vanwege het overlijden van Sjoerd Heringa 
was behoefte ontstaan aan een nieuwe 
penningmeester. Door het bestuur werd 
Max Limburg voorgesteld, de Algemene 
ledenvergadering ging hiermee akkoord, 
waardoor Max met onmiddellijke ingang 
deze taak op zich nam en onder applaus 
zijn plaats in nam achter de bestuurstafel. 
Na de sluiting van de vergadering was 
er een lezing over de inzet van de KLu 
in Afghanistan door Kolonel-vlieger 
Chris Lorraine, die op een levendige- en 
humorvolle wijze uitleg gaf over de inzet van 
onze mannen en vrouwen in Afghanistan en 
over de gevaren en de problemen met het 
materieel ter plaatse.

Een lezing, die wij eenieder zeer kunnen 
aanbevelen. Na afloop van de lezing 
was er nog een gezellig samenzijn, dat

zou de oude toegangsregeling van kracht 
blijven, namelijk met geldig legitimatiebewijs 
melden bij de poort, een bezoekerspas 
ontvangen en onder begeleiding naar de 
plaats van bestemming gaan.
Moeilijk te realiseren, zeker wanneer er 
bij een activiteit op het onderdeel zo'n 
honderd deelnemers zouden komen. 
Gelukkig is er een betere (tijdelijke) regeling 
ontworpen en de daar deel van uitmakende 
deelnemerslijstprocedure heeft bij de 
Algemene Ledenvergadering op 6 april zijn 
nut al bewezen.

Onze eerste inloopmiddag werd gehouden 
op 16 maart. De majoor "Roy” Pijffer, 
Commandant van de SAR, verzorgde een 
boeiende lezing over helikopteroperaties.

werd besloten met een voortreffelijke 
rijstmaaltijd, op uitstekende wijze verzorgd 
door Paresto.

Dat operaties in Afghanistan hierin een 
voorname plaats innamen maakte de 
toehoorders duidelijk dat operationele inzet 
daar ter plekke heel iets anders is dan de 
oefeningen in ons eigen landje.
De tweede helft van de middag werd 
besteed aan het bijwerken van de sociale 
contacten. Aan het geroezemoes in de 
zaal was te horen dat dit altijd weer een 
enerverende bezigheid is. Een drankje en 
wat hapjes maakten de middag compleet. 
Een goed concept, voor herhaling vatbaar.

Algemene ledenvergadering CGPA Woensdrecht
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'door Frans van Beersj

(door Theo Deckers)
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Voorjaarsbijeenkomst CGPA Den Haag

Op donderdagmiddag 22 april kwamen 
wij weer bijeen voor onze jaarlijkse reünie. 
Voor de geïnteresseerden, was er om 13.30 
uur een briefing over de ferry flight van 
18 F-16's naar Chili, welke gegeven werd 
door majoor vlieger Charles Dalloyaux, 
voor ingewijden Rudder. Om 13.00 uur 
werden wij in de Spitfirezaal ontvangen 
met een kop koffie met vruchtencake. 
Daarna begon Rudder met 55 aandachtige 
luisteraars aan zijn, voor ons toch wel heel 
bijzonder interessante briefing. De uitleg 
van Rudder was ook voor de aanwezige 
echtgenoten goed begrijpbaar. Tijdens de 
lezing kwamen wij steeds meer onder de 
indruk van de problemen en het kiezen van 
de juiste route, waar tegen Rudder aanliep. 
Vooral het veiligheidsaspect werd niet uit 
het oog verloren en alleen al het vinden van 
mogelijkheden, om in noodgeval te diverten,

Op woensdag 21 april jl. vond in het 
Bedrijfsrestaurant en de Officiersmess 
van de Binckhorsthof in Den Haag de 
voorjaarsbijeenkomst en algemene 
ledenvergadering van de CGPA regio 
Den Haag plaats. Na een kopje koffie 
bij binnenkomst, kon secretaris Theo 
Deckers om 15.30 uur 120 leden, 
waaronder een aantal nieuwe gezichten, 
welkom heten. In een korte inleiding 
gaf hij vervolgens uitleg over de 
afwezigheid van voorzitter Martin Halma 
en het geplande programma voor deze 
bijeenkomst. Hij gaf verder aan dat hij, 
met penningmeester Eric Goedheer 
aan zijn zijde, het voorzitterschap voor 
de algemene ledenvergadering op zich 
zal nemen. Na opening werden de 
aanwezige leden verzocht om staande 
een moment van stilte in acht te nemen, 
om een viertal collegae die sinds de 
vorige algemene ledenvergadering waren 
overleden, te gedenken. Bij het punt 
mededelingen werd nog even ingegaan 
op de voor 2010 resterende activiteiten 
van onze Contactgroep, en werd 
aandacht gevraagd van de vergadering

leverden veel kopzorg op. Uitemdelijk kon, 
na de nodige slapeloze nachten, de flight 
plaatsvinden. Wij weten allemaal, dat het 
een geslaagde overvlucht is geworden. 
Wij hebben tijdens de lezing ons respect 
zien groeien en hebben vol bewondering 
geluisterd, naar wat er allemaal door 
Rudder is gedaan om dit mogelijk te 
maken. Ik had deze briefing absoluut niet 
willen missen en wil via deze weg majoor 
Dalloyaux nogmaals van harte bedanken. 
Terwijl wij naar de briefing luisterden 
kwamen onze andere leden om 15.00 
uur naar de reünie, alwaar zij net als wij, 
ontvangen werden met een heerlijk kopje 
koffie met vruchtencake en slagroom. Na 
de koffie werd onder het genot van een 
drankje de middag gezellig voortgezet met 
een praatje hier en daar en een handje 
schudden van mensen, die je toch al weer

voor een tweetal zieke collega’s. Ook 
memoreerde de voorzitter de afwezigheid 
van de heer de Boer en het feit dat dit 
lid binnenkort zijn 100e jaardag hoopt 
te bereiken. Na vaststelling van de 
gebruikelijke (jaar)verslagen, verleende 
de vergadering het bestuur decharge 
voor het in 2009 gevoerde (financieel) 
beleid. Zoals in de aankondiging voor 
de vergadering al aangegeven, stelde 
het zittende bestuur zich tot aan de 
volgende algemene ledenvergadering 
opnieuw beschikbaar. Aangezien er 
geen tegenkandidaten waren, kon de 
vergadering zich er unaniem in vinden

de huidige bestuurssamenstelling te 
handhaven. Na een dankwoord voor de 
inzet van het bestuur van de heer No 
Dörenberg, werd onder dankzegging van 
de aanwezigen voor de belangstelling en 
het vlotte verloop van de vergadering - 
na nog wat huishoudelijke mededelingen 
- tegen 16.00 uur de bijeenkomst 
afgesloten. Hierna volgde in de 
Officiersmess een zeer gezellige social, 
met om half zes een voortreffelijk Grieks 
buffet. Met een kopje koffie werd de 
traditionele voorjaarshappening van de 
CGPA regio Den Haag afgesloten. We 
kijken uit naar de volgende bijeenkomst.

een tijdje niet gezien had. Om 16.30 uur 
was de lezing afgelopen en mengden ook 
wij ons onder het al gezellige gebeuren 
in de mess. Vervolgens konden wij aan 
tafel en mochten wij genieten van een 
overheerlijke rijst maaltijd. De bar was tot 
19.00 uur open en een enkeling maakte 
daar als afsluiting nog graag gebruik van. 
Al met al was het, met ruim 150 aanwezigen, 
een weer zeer geslaagde middag.



Varia

I

I

32KLuPActlof

Belangrijk:
In verband met de toegang tot de basis is het voor 
ons noodzakelijk te beschikken over een namenlijst 
van de deelnemende personen aan deze bijeenkomst. 
U kunt u voor deelname aanmelden bij: J.v.d.Poel, 
Basiliusstraat 6, 5042 HD Tilburg.
Tel: 013-4675445, E-mail: poelekes@zonnet.nl.
Vervolgens krijgt u een uitnodiging met antwoordstrook 
(voor zover nog niet ontvangen). Deze antwoordstrook 
dient u volledig in te vullen en voor 1 augustus a.s. op te 
sturen naar bovenvermeld adres.
Met vriendelijke groet: E.Ceton, J.Bongers, P.Mol en 
J.v.d.Poel.

Bij deze nodigen wij u dan ook van harte uit voor een 
gezellig samenzijn in de Korporaals-Mess van de 
vliegbasis Gilze Rijen op vrijdag 17 september 2010. 
Aanvang 12.00 uur. (Einde ca 20.00 uur).
Tevens wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen 
aan een avondmaaltijd in het bedrijfsrestaurant “de 
Molenwiek ". De kosten van de maaltijd zijn uniek laag 
en kunt u bij binnenkomst voldoen, zijnde € 12.50 p.p. 
(Incl. 2 consumpties)
N.B.: Aangezien onze lijst met namen van oud-collega’s 
enigszins verouderd is willen we deze graag weer 
up-to-date brengen, wij vragen uw hulp daarbij, door 
gegevens van oud-collega’s die u kent aan ons door te 
geven.

Op vrijdag 22 Oktober 2010 wordt er in een hangar 
op de vliegbasis Volkel de 2e grote jachtvliegers 
bijeenkomst gehouden. Vanwege de sfeer en de 
nostalgie in een hangar met de vage geur van kerosine 
en olie, met geïmproviseerde barretjes en de traditionele 
"blauwe hap"! Daaraan voorafgaande een vliegdemo 
voor fijnproevers van props & jets, geplande aanvang 
16.00u. De 1e Fighter Pilots Call op - toen nog - 
Vliegbasis Soesterberg op 8 september 2006, was 
een groot succes. Hier kwamen tegen de 700 actieve 
en postactieve vliegers naar toe, zowel van de KLu 
als ex-jachtvliegers van de MLD, de mannen die op 
Seafury's en Seahawks vlogen. Het was een geweldig 
samenzijn, met veel kameraadschap maar ook met 
serieuze momenten. In de hangar was een model van 
de gedenkzuil opgesteld voor luchtvarenden, fase I, van 
1945-heden, met 267 namen van omgekomenen. Een 
soort laatste afscheid van onze maten. De onthulling 
daarvan gebeurde reeds een jaar later, namelijk op 
14 september 2007. De onthulling van fase II, 
betreffende de gehele vaderlandse militaire luchtvaart 
vanaf 1913 vond plaats op 27 mei dit jaar.
Een ander positief resultaat van die Pilots Call betreft 
de verzameling van jachtvliegerverhalen om een boek 
van de schrijver over zelf meegemaakte spannende 
belevenissen aan te vullen. Verhalen die anders alleen 
aan de bar loskomen. Het zou immers zonde zijn als al 
deze verhalen van op het nippetje goed afgebrachte 
missies, soms bizar, soms onthullend, vaak met veel 
humor gebracht, voor de geschiedenis verloren zouden 
gaan? Zie www.jachtvliegers.com voor meer informatie. 
Van het enorme aantal (digitale) inzendingen komen er 
170, aangevuld met ongeveer het zelfde aantal - vaak 
unieke - foto's in een boek van ca. 375 pagina's dat aan 
alle deelnemers van de Pilots Call op 22 Okt. 2010 zal 
worden uitgereikt. Het boek wordt daarna overigens ook 
via boekwinkel of internet verkocht. Een voorinschrijving 
met 20% korting voor defensiepersoneel en luchtvaart 
buffs start per 1 augustus a.s. Het advies voor 
geïnteresseerden is: volg de informatie op websites, te 
weten jachtvliegers.com en jachtvliegersboek.nl 
Deelname Fighter Pilots Call 2:
(Ex.) jachtvliegers kunnen zich voor deelname aan de 
bijeenkomst 22 okt. a.s. inschrijven per e-mail aan: 
PilotsCall2@gmail.com. S.v.p. Vooraf even de website 
raadplegen voor details!
Steve Netto, Cdre-vlieger b.d.

Reünie Aan en Afvoergroep Zuid 
(AAGZ)
Beste oud-collega’s en chauffeurs van deze groep, 
Vele van U hebben misschien toch de afgelopen jaren 
nog wel eens terug gedacht aan die jaren bij het MT 
op Gilze Rijen. Enkele oud-collega’s hebben hier ook 
aan terug gedacht en proberen samen met U nog eens 
een reünie te houden op de Vliegbasis Gilze Rijen. Na 
jaren van stilte kunnen we dan nog eens bijpraten over 
wat er in de afgelopen jaren is gepasseerd. En dat is 
nog al wat. Als we dan alleen al kijken naar de enorme 
verbouwingen op de vliegbasis die het Brabantse 
vliegveld tot het grootste helikopterveld van Europa 
moet maken. Of het er beter op wordt, wie zal het 
zeggen. Een ding is zeker, de Luchtmacht van onze tijd 
is definitief verdwenen.
Maar wellicht is het ook wel aardig om eens te horen 
wat de nieuwe Luchtmacht denkt te gaan worden. 
Immers, de totaal veranderde politieke situatie om ons 
heen en met name de uitzendingen vragen van de 
mensen van nu een andere op- en instelling. Kortom, 
gespreksstof genoeg bij een lekker glaasje bier of 
borreltje, en er zal ook een stukje gegeten kunnen 
worden. Ook willen wij proberen een rondrit over de 
nieuwe vliegbasis te organiseren en ook eventueel nog 
een bezoek te brengen aan de Traditiekamer. (Graag 
mobiliteit vermelden)

M i -
' '^12e Grote Fighter Pilots Call, jl 

deze keer op Vliegbasis Volkeil 
Oproep aan alle Nederlandse (post-) en actiè! 
jachtvliegers.

deze keer op Vliegbasi

r.wi

mailto:poelekes@zonnet.nl
http://www.jachtvliegers.com
jachtvliegers.com
jachtvliegersboek.nl
mailto:PilotsCall2@gmail.com
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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.

Naam
Bakhoven, J.W.
Berends, H.A.
Ijzebaart, RJ.
Lelieveld, F.T.
Swaab, B.J.
Ritsema, E.R.J.
Tjho, F.T.RL.

Adres
Slochterenweg 96
Prinsegracht 232
Gaffelstraat 41
Carrer Mont Cortes 15 Buzon 21
Berberisstraat 15
Heliotroopdijk 33
Paulus Potterlaan 48

Plaats
Arnhem
Den Haag
Den Haag 
lloret de Mar
Den Haag
Roosendaal
Helmond

Golftoernooi voor houders Groot 
Militair Brevet
Op vrijdag 25 juni a.s. wordt de 17e editie van het Groot 
Militair Brevet golftoernooi gespeeld op de golfbaan "de 
Gelpenberg" in Aaiden. Het toernooi staat open voor 
iedereen met een Groot Militair (vlieg)Brevet (of Marine 
equivalent) met ten minste een GVB. De inschrijving 
start op 1 april en sluit op 31 mei. Voor inlichtingen en 
inschrijving wordt verwezen naar de website: 
www.gmbtrophy.nl
Belangrijk: De website is bij het verschijnen van deze 
KLuPActief reeds gesloten voor inschrijvingen, maar 
op individuele basis kan men zich nog telefonisch 
alsnog aanmelden bij de LtKol vlieger bd. G.M.M.A. van 
Bemmelen middels tfn: 026-8444268.
N.B.: Om alvast te noteren voor het jaar 2011 en de 
daaropvolgende jaren: Het toernooi wordt standaard 
gespeeld op de laatste vrijdag van juni en de inschrijving 
start jaarlijks op 1 april.

Reünie KLu Verb/CIS officieren 
(herhaalde aankondiging)
Op zaterdag 16 oktober 2010 wordt van 14.00 
tot 21.00 uur een reünie voor (oud) KLu Verb/CIS 
Officieren (en partners) gehouden in de Kumpulan/ 
Bronbeek te Arnhem. Ook oud Elek Offn (en partner) 
met affiniteit voor Verb/CIS zijn welkom.
Info: aartvandenberg@tiscali.nl.

Postcode
6835 Dw 
2512 GH 
2584 SJ 
17310
2565 WT 
4706 JM 
5702 CW

Tijdelijke regeling voor 
Postactieven KLu
Omdat een definitieve regeling voor de nieuwe algemene 
Defensiepassen nog niet is afgeprocedeerd is, een 
tijdelijke regeling van kracht voor de Klu-Postactieven 
die niet in het bezit zijn van een toegangsbewijs, 
totdat de algemene Defensiepas met hierop van 
toepassing zijnde voorwaarden wordt aangemaakt en 
verstrekt. Deze tijdelijke regeling in de vorm van een 
deelnemerslijstprocedure is alleen geldig voor C-LSK 
onderdelen en ziet er als volgt uit:
1. De Postactieve dient zich aan te melden bij 
het bestuur van een Regionale Contact Groep 
Postactieven (CGPA) bij voorkeur in zijn of haar regio. 
Dit bestuur maakt vervolgens een bezoekerslijst
op nadat de Database Postactief hiervoor is 
gecontroleerd op juistheid van gegevens. Deze lijst met 
persoonsgegevens wordt door het lokale Regionale 
Postactievenbestuur aangeboden bij het lokale 
Kantoor Veiligheid (vragen over deze procedure, de 
noodzakelijke gegevens, een eventueel format en/of 
verwerkingstermijn kunnen worden gesteld bij het lokale 
Kantoor Veiligheid).
2. Het Kantoor Veiligheid zorgt voor de distributie van de 
lijst naar de wachthebbende instantie.
3. Postactieven worden na verificatie van de 
deelnemerslijst en hun geldig Nederlandse 
identiteitsbewijs zelfstandig toegelaten tot de bases. 
Dit tijdelijke beleid treedt na lokale afstemming 
tussen het Postactievenbestuur en het kantoor Veiligheid 
in werking en is van kracht totdat de algemene 
Defensiepassen worden geïmplementeerd of totdat de 
Beveiligingscoördinator (BC) namens C-LSK anders beslist. 
N.B.: Als Postactieven van bovenstaande regeling gebruik 
maken en eenmaal binnen op de basis onverhoopt 
worden aangesproken wie zij zijn (zij krijgen immers 
geen bezoekerspasje), dienen zij te verwijzen naar het 
dienstdoende wachtpersoneel.
De Centrale Coördinator Postactieven Klu, 
Lt-Kol. bd. H.P. Out

http://www.gmbtrophy.nl
mailto:aartvandenberg@tiscali.nl
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Apotheose
(door Karei Wennekendonk)

KLuPActief

i
1

wiedeweerga en heel kort door de 
bocht het hazenpad gekozen en al 
zigzaggend tussen de bomen over 
de horizon verdwenen. Klaarblijkelijk 
waren wij foto’s aan het maken van 
een nuclear depot waar hele zware 
jongens waren opgeslagen. Het is 
nog een hele rel geworden.

"3

' , 3 ;ƒ Dit verhaal terzijde, zich van 
kleren te ontdoen in een kleine 
cockpit is niet zo gemakkelijk. 
Toch verstond ik de kunst om dit al 
vliegend te doen om dan gekleed 
in trouwring en helm voor de 
verkeerstoren te hangen, heli”venten 
dus Na een vriendelijke groet te 
landen en streakend, maar wel met 
de helm op een tactische plaats, de 
waarheid is niet altijd even mooi, het 
vluchtgebouw in te rennen.

(2) In de vorige editie van de 
KluPactief vertelde Ko Norg over 
hoe erg hoge nood kan zijn tijdens 
een vlucht. . In mijn geval, veel koffie 
vooraf, koude voeten en steeds 
groter wordende nood op een lange 
vlucht in een Piper Het was mij al 
eens eerder overkomen maar toen 
was het onbemande en verscholen 
in de bossen vliegveldje Oldenbroek 
een uitkomst. In de overall gezocht 
naar een zakje, gevonden en de 
nood geledigd. Maar bij het naar 
buiten gooien kwam de inhoud door 
kleine perforaties in de zak terecht 
op de schoot van de achterin 
zittende leger, luchtwaarnemer. 
Die man heeft een uur gevloekt, 
gepoetst en geweigerd om verder 
deel te nemen aan het verloop 
van de vlucht, maar gelijk had hij, 
toch?.

(4) Op deze manier een paar 
kilometer mee gesurft op de 
open laadbak van een kleine 
vrachtauto behorende aan het KLu 
detachacement op Vlieland. Ik 
zag de auto rijden op het strand 
met daarin bekenden van mij. 
Stiekem van achter benaderd en 
het neuswiel op de bak gezet. 
De chauffeur, ik had hem al 
gebrieft, hield mooi de gang erin 
Zijn passagiers, konden dit wel 
waarderen en voor mij was het een 
goede oefening voor de vaste hand.

1 b In de afgelopen jaren heb 
ik in dit blad mogen vertellen over 
avonturen binnen en buiten de 
cockpit. Als afsluiting nog een mix 
van kleine verhalen over, voor mij 
althans, bijzondere gebeurtenissen 
in de lucht om hierna de vertelsels 
af te sluiten. Natuurlijk heb ik er 
nog een paar zoals die van de 
vibracopter maar die houd ik onder 
de pet om straks te vertellen in de 
grote crewroom, tenminste als ik 
door de ballotage kom en als ik 
de kans krijg dan nog iemand een 
knal voor de kop te geven zal ik dat 
doen Waarom? Dat zal blijken na het 
lezen.
Om te beginnen, bijna afgeschoten 
door eigen vrienden. Met Arie 
Kraak, de bekende luchtfotograaf 
uit die tijd op foto missie ergens 
in Duitsland. Op zijn aanwijzing 
naar het doel gevlogen, een 
Amerikaans kamp zo te zien. De 
zijdeur open en Arie mooie kiekjes 
maken. Tot mijn verbazing begon 
het in het kamp erg onrustig te 
worden, stellingen werden bezet 
en lopen van afweer geschut in 
onze richting te wijzen. Als de

(5) Deelen. Ik heb niet zo’n 

goede herinnering aan dit veld.
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Open dag, gevierd met een grote 
air show. Wij, d.w.z. de Kap Atze 
v.d.Meulen als bijzitter en coach 
en mijn persoon mochten met door 
hogerhand goed gekeurde demo 
meedoen met de grote jongens. 
Tot mijn grote verbazing, woede en 
helemaal uit mijn concentratie werd 
ons na twee minuten al verzocht 
terug te keren naar het dispersal. 
Was dit te wijten aan een regie fout 
of had het een andere reden?

laag gevlogen zou hebben, met 
waar dus. Zonder mogelijkheid tot 
verweer mijnerzijds standrechterlijk 
en meteen en onder begeleiding 
te melden bij de bak om 7 dagen 
streng uit te zitten Als ik echt had 
willen laagvliegen had ik dit op heel 
andere plek gedaan, ik ben toch 
niet gek. Als ik had geweten wie de 
vlieger in de Hiller was geweest, 
geen vriendelijke groet gebracht 
maar de bekende middelvinger uit 
het raam gestoken.

Ten slotte
Verdrietig was ik in de laatste 
seconden van mijn vliegerij, op 31 
januari 1985 15.45. Op finals voor 
de allerlaatste touch-down besefte 
ik dat het over en uit was, en na 
uitstappen zelfs de kist niet meer 
mocht aanraken. Achter mijn vizier 
heb ik echt gehuild, het deed pijn 
kan ik U verzekeren.

Het heeft nog lang aan mij 
geklaagd, het was een domme 
streek

Mocht mij nog een spannend 
avontuur te binnen schieten, volgt er 
een pee-esje, maar voor nu Amen, 
Is getekend, Karei Wennekendonk, 
ex-MLD-vlieger, ex- sproeivlieger, 
ex-vliegende krantenbezorger, 
ex-GPLV en, ex-SAR vlieger, maar 
vooral ex-vlieggek!

(6^ Verder heb ik nog een zure 

herinnering aan Deelen: net gestart 
met een Piper en 
zuid daarvan zag ik ergens in een 
bosje op de Posbank, onbewoond 
gebied, wat bewegingen. Ook in 
het bezit van de aantekening Leger 
Lucht WAARNEMER, besloot ik 
een kijkje te gaan nemen. Even 
van het gas af en een honderd 
voetjes gezakt bleek dat het niet de 
moeite waard was. Dus weer naar 
de voorgeschreven vlieghoogte 
geklommen en vriendelijk gezwaaid 
naar een voorbij vliegende Hiller. 
Na de landing moest ik mij en van 
geen kwaad bewust melden bij 
een commandant uit het 'hogere 
echelon'. Ik was door de vlieger 
in de Hiller, een gastvlieger, 
gerapporteerd omdat ik ZEER

Waar ik niets trots op ben 
is het volgende. Onderweg naar 
een dinghy drill op de Noordzee 
moest een pakje naar de Vliehors 
Range worden gebracht. In de 
toren zag ik een paar heel mooie 
vrouwenogen naar me kijken. Om 
die van nog dichterbij te zien een 
pirouette gedraaid om de toren en 
en passant de antenne van het dak 
van het dieselhok geveegd met een 
wiel. Na inspectie de reis voortgezet 
met dien verstande dat die middag 
al het schietgebeuren op de range 
gecancelled moest worden. Voor 
het zelfde geld was de antenne in 
de rotor gekomen met alle gevolgen 
van dien en door mijn macho 
gedrag heb ik de veiligheid van mijn 
bemanning op spel gezet.
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Vanaf welk moment betaalt u een eigen 
bijdrage?
• U betaalt een eigen bijdrage vanaf de 

eerste dag dat u in de AWBZ-instelling 
wordt opgenomen,

• Of vanaf de dag waarop u de sleutel 
krijgt van uw kamer,

• Of vanaf de datum dat het Centrum 
voor indicatiestelling Zorg (CIZ= 
indicatieorgaan) heeft vastgesteld dat u 
naar het verpleeghuis kunt, terwijl u in 
het ziekenhuis ligt.

De eigen bijdrage bij logeeropname
Het is mogelijk om een aantal dagen 
per week opgenomen te worden in een 
AWBZ-instelling. Dit wordt logeeropname 
genoemd. Ook hiervoor betaalt u een 
eigen bijdrage. U betaalt dan geen 
volledige eigen bijdrage, maar alleen 
voor de dagen dat u in de zorginstelling 
verblijft. De zorginstelling geeft via het 
zorgkantoor aan het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK) het aantal dagen door. Op 
basis daarvan berekent het CAK de eigen 
bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage
Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: 
een lage- en een hoge eigen bijdrage. 
De lage eigen bijdrage is minimaal 
€ 144,40 per maand en maximaal 
€ 758,60 per maand.
De hoge eigen bijdrage is maximaal 
€ 2081,60 per maand. Voor deze eigen 
bijdrage is geen minimum.

De eigen bijdrage bij vakantie of 
tijdelijke opname in het ziekenhuis
U betaalt de eigen bijdrage ook als u 
tijdelijk niet in de zorginstelling verblijft. 
Bijvoorbeeld als u wordt opgenomen in 
het ziekenhuis, als u het weekend naar 
huis gaat of als u met vakantie gaat. De 
plaats in de zorginstelling blijft dan voor 
u gereserveerd. Daarom moet u ook voor 
deze dagen de eigen bijdrage blijven 
betalen.

Moet u de hoge- of de lage eigen 
bijdrage betalen?
• De eerste 6 maanden van het verblijf 

in een zorginstelling betaalt u de lage 
eigen bijdrage.

• Bent u ongehuwd en heeft u een 
indicatie voor tijdelijk verblijf langer dan 
6 maanden dan betaalt u eveneens de 
lage eigen bijdrage.

• Bent u gehuwd (of hiermede 
gelijkgesteld) en uw partner woont thuis, 
u en/of uw partner hebben een indicatie 
voor tijdelijk verblijf langer dan 6

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?
De hoogte van de eigen bijdrage hangt 
af van uw inkomen, uw gezinssituatie 
en uw indicatie van het CIZ. Met het 
inkomen wordt bedoeld het definitieve 
verzamelinkomen of belastbaar loon. 
Hebt u een partner, dan hangt de 
eigen bijdrage af van het gezamenlijk 
verzamelinkomen. In 2010 wordt 
uitgegaan van het verzamelinkomen 
over 2008. De belastingdienst stelt 
het verzamelinkomen vast. Het 
verzamelinkomen over 2009 staat op 
de definitieve belastingaanslag. Als de 
belastingdienst nog geen definitieve 
gegevens heeft, ontvangt u van hei CAK 
een voorlopige beschikking.

maanden, uw partner verblijft het eerste 
jaar in een ziekenhuis/een instelling voor 
revalidatie/een instelling in verband met 
een psychiatrische aandoening, dan 
betaalt u de lage eigen bijdrage.

• In alle andere gevallen betaalt u de 
hoge eigen bijdrage.

Bij het verzamelinkomen wordt gekeken 
naar de volgende inkomsten: inkomsten 
uit werk en woning, inkomsten uit een 
uitkering of pensioen, inkomsten uit 
aandelen en dividenden, opbrengsten 
uit beleggingen en opbrengsten uit 
spaartegoeden.

Tegemoetkoming eigen bijdrage Zorg 
met verblijf
Op 1 januari 2009 is de Wet tegemoet
koming chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg) in werking getreden. U ontvangt 
daarom korting op de eigen bijdrage. 
Bent u 65 jaar of ouder: dan gaat de 
eigen bijdrage met 8% omlaag.
Bent u of is uw partner jonger dan 65 
jaar: dan gaat de eigen bijdrage met 16% 
omlaag.

De regeling buitengewone uitgaven voor 
aftrek van de eigen bijdrage is vanaf 2008 
vervallen.

EIGEN BIJDRAGE 2010 ZORG MET 
VERBLIJF IN EEN AWBZ-INSTELLING
Bron: Kon. Ver. Eervol ontslagen Officieren 
(KVEO)
U betaalt een eigen bijdrage als u in 
een AWBZ-instelling verblijft. Een AWBZ- 
instelling is een instelling waar u woont 
en zorg krijgt. AWBZ-instellingen zijn: 
verzorgings- en verpleeginrichtingen, Het 
Dorp te Arnhem, regionale instellingen 
voor beschermd wonen en instellingen 
voor revalidatie. De kosten worden 
betaald uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Met de eigen 
bijdrage betaalt u een deel van de kosten 
zelf. De AWBZ is een volksverzekering 
voor ziektekosten waar u zich niet apart 
voor hoeft te verzekeren. Als u een UKW- 
uitkering of een aanvullend pensioen 
heeft en/of u heeft een AOW-pensioen, 
dan wordt de premie van de AWBZ 
automatisch ingehouden door het ABP en/ 
of SVB. De premie zit opgesloten in de 
loonheffing.

Zorg en Welzijn
(door J.C.J.M.(Jos) Janissen)
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Zelf de eigen bijdrage berekenen
Wilt u weten hoeveel u in 2010 ongeveer 
gaat betalen? Op de website van het 
CAK staat een rekenprogramma om zelf 
uw eigen bijdrage te berekenen. Het 
rekenprogramma berekent wat u ongeveer 
gaat betalen. De uitkomst kan afwijken van 
het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Vrijstelling eigen bijdrage
Maakt u of uw partner gebruik van Zorg 
zonder Verblijf en/of Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), dan hoeft u voor 
Zorg zonder Verblijf geen eigen bijdrage 
te betalen, omdat u al een eigen bijdrage 
betaalt voor Zorg met Verblijf.

Online aanvragen van AWBZ-zorg 
Sinds begin 2010 kunnen mensen 
Online AWBZ-zorg aanvragen. Mensen 
die behoefte hebben aan AWBZ-zorg 
kunnen dit Online aanvragen via de 
website van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). De AWBZ vergoedt 
bijzondere ziektekosten die niet onder 
de zorgverzekering vallen. Het CIZ is 
de instantie die deze zorg toewijst. 
Om de papieren rompslomp voor 
mensen die zorg nodig hebben tot een 
minimum te beperken had het CIZ het 
aanvraagformulier al veel eenvoudiger 
gemaakt. Sinds begin 2010 maakt het 
CIZ het nog gemakkelijker om AWBZ- 
zorg aan te vragen. U kunt deze zorg 
aanvragen via de website www.ciz.nl. 
Ook familie of contactpersonen kunnen 
een aanvraag indienen. Vanaf april 2010 
is het ook mogelijk om in plaats van 
een handtekening te ondertekenen met 
DigiD. De hele aanvraag kan dan snel 
en eenvoudig worden afgerond via het 
internet. Hierna moet de aanvraag nog 
wel worden beoordeeld door het CIZ.

Hebt u vragen over de eigen bijdrage/ 
aanvraag AWBZ-zorg?
Website CIZ: www.ciz.nl
Website CAK: www.hetcak.nl
Telefoon CAK (gratis): 0800-0087

Schriftelijk: CAK, Antwoordnummer 1608, 
2509 VB Den Haag (postzegel niet nodig).

Erg belangrijk is de situatie van degene 
met een beperking die een beroep 
doet op de gemeente. Het gaat om 
het resultaat voor die persoon. Tevens 
vraagt de WMO een andere instelling 
van degenen met een beperking. Een 
cliënt krijgt in plaats van een scootmobiel 
nu het recht op compensatie om zich 
lokaal te kunnen verplaatsen. Hoe dat 
het beste kan is de vraag die een cliënt 
samen met een medewerker van de 
gemeente moet gaan beantwoorden, 
er dient door de gemeente maatwerk 
te worden geleverd! Men moet dus een 
goed beeld hebben van wat men wil 
en hoe men dat kan bereiken. Wat kan 
men zelf doen, eventueel met hulp uit de 
omgeving. Waarbij is hulp nodig? Heeft 
men liever zorg in natura of kiest men voor 
een persoonsgebonden budget (pgb)? 
Cliënten moeten weten dat zij dergelijke 
vragen krijgen te horen bij een WMO- 
gesprek.

Wat is er misgegaan?
Na 1 januari 2007 kozen veel gemeenten 
voor het uitvoeren van de WMO als een 
soort “opgepluste" Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (WVG) en delen uit 
de AWBZ. Deze wetten waren vooral 
aanbod gestuurd. Wat is het zorgaanbod

en wie heeft daar recht op. Er waren 
lijstjes met verstrekkingen die men kon 
toezeggen bij een bepaalde aandoening. 
Er kwamen wel op basis van een 
model van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) gemeentelijke WMO 
verordeningen, maar de werkwijze 
werd slechts mondjesmaat aangepast. 
Daardoor kwamen de gemeenten ook 
niet toe met de door de rijksoverheid 
toegekende WMO-budgetten. Er werd 
geen "maatwerk" aan de WMO-loketten 
geleverd en er werden te gemakkelijk 
toezeggingen gedaan die verder gingen 
dan de wet bedoelde. De WMO benadrukt 
de compensatie bij beperkingen op 
individueel niveau.
Wat is in de situatie van de aanvrager 
nodig om deel te kunnen nemen aan de 
samenleving?
De VNG heeft samen met een aantal 
betrokken patiëntenorganisaties, 
waaronder de ouderenkoepel Centrale 
van Samenwerkende Ouderenorganisaties 
(CSO), een nieuwe modelverordening 
opgesteld, die geheel op de 
compensatieplicht is gericht. Dit project 
wordt de Kanteling van de WMO 
genoemd en wordt gesubsidieerd door 
het Ministerie van VWS. Dat leidde tot een 
aantal proeven bij gemeentes, die nu zijn 
afgerond. Het project loopt en er worden 
al diverse activiteiten uitgevoerd. Maar de 
kanteling werkt alleen als de gemeente en 
lokale belangenbehartigers samenwerken. 
De lokale organisaties moeten erbij 
worden betrokkenen om de cliënten 
duidelijk te maken dat “compensatie 
vragen" iets anders is dan "rechten 
uitoefenen". Ook vrijwilligersorganisaties 
zullen de procedures moeten kennen. 
Vooral omdat het ondersteunen van 
vrijwilligers en mantelzorgers onderdeel 
is van de WMO. Juist daarom moeten 
degenen die betrokken zijn bij de 
lokale organisaties van vrijwilligers en 
mantelzorgers en wellicht ook bij de lokale 
WMO-raad zich in deze kantelingaspecten 
verdiepen. Over enkele jaren zullen er 
te weinig professionals en financiële 
middelen zijn om alle vragen om 
compensatie door bijvoorbeeld ouderen 
adequaat te beantwoorden. Een groter 
beroep op vrijwilligers en burenhulp is 
dab onvermijdelijk.

Informatie over dit project is te verkrijgen 
op de website: www.invoeringwmo.nl of 
bij het bureau van het project “kanteling" 
postbus 1038, 3500 BA Utrecht.

Opvragen van gegevens
Het CAK mag van de wet uw 
inkomensgegevens opvragen bij 
de belastingdienst. Deze gegevens 
gebruikt het CAK voor het vaststellen 
van uw eigen bijdrage. Wilt u met dat uw 
inkomensgegevens worden opgevraagd 
bij de belastingdienst, stuur dan een 
duidelijk onderbouwde brief naar het 
CAK.

DE KANTELING VAN DE WMO
Bron: NVOG
Op 1 januari 2007 is de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
in werking getreden. De wet beoogt 
dat mensen die door een beperking 
met normaal kunnen meedoen in de 
samenleving door de gemeente worden 
gecompenseerd. Deze compensatieplicht 
moet ervoor zorgen dat niet alleen 
mensen met een fysieke beperking, een 
psychisch of psychosociaal probleem in 
de maatschappij kunnen blijven meedoen, 
maar ook mantelzorgers en vrijwilligers. 
Meedoen betekent biivoorbeeld het voeren 
van een huishouding, mobiliteit in en om 
de woning, het zich kunnen verplaatsen 
via een vervoermiddel of openbaar 
vervoer op lokaal en regionaal niveau. 
Het betekent ook mee kunnen doen in 
de samenleving door medemensen te 
ontmoeten en daardoor sociale contacten 
te maken en onderhouden Dit vereist een 
grote creativiteit van medewerkers van 
de gemeentelijke WMO-loketten.

http://www.ciz.nl
http://www.ciz.nl
http://www.hetcak.nl
http://www.invoeringwmo.nl
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Eindhoven
CGPA regio Eindhoven 
Voorzitter K.A. Smit, 
Petrus Donderstraat 55, 
5613 LR Eindhoven, Tel.: 040-211 7518, 
email: karel.smit@planet.nl, 
Secretaris: L.A Damen
Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven

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. vd. Ven
E-mail: secretaris@cgpagzrij.nl
Penningmeester: EH.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Lid: C.G.M. van Gageldonk,
C. Nieuwenhuyse

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voorzitter: J.A. Roos
Wilgenkamp 40, 7581 HC Losser

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

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

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

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn
TeL: 055 57 90 936

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
Rigoletlostraat 18, 3816 TR Amersfoort 
E-mail: timoreno@casema.nl
Leden: M.H. Vervoorn, Vrijheidslaan 111 
3621 HL Breukelen, TeL: 0346-263 838
E-mail: mvervoorn@planet.nl 
M.P van der Wijst
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg
E-mail: tinyvanderwijst@casema.nl 
Ledenadministrateur: J.H. van derTogt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg 
E-mail: jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl
Postadres CGPA SSB: postbus 22, 
kamer 328, 3769 ZG Soesterberg 
TeL: 0346 33 89 76, fax: 0346 33 89 72 
Website: www.cpa-soesterberg.nl
Erelid: Willem Aben

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

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
Lid F Nagel, Vlinderstraat 83, 
5345 EB Oss, tel. 0412-640 230, 
E-mail: fgnagel@hotmail.com 
Website: www.CGPA-Eindhoven.nl

E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 159 
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
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CCPKLu:
KLuPActief:

MILITAIR POSTADRES 
(Alleen vanaf militaire 
onderdelen)

Luchtmachtplein 1
4822 ZB Breda

Hoofdkwartier CLSK
CLSK/Kabinet/Postactieven
MPC 92A

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 33 van dit blad.

Volkel
CGPA regio Volkel
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel

POSTADRES tevens 
REDACTIEADRES

CLSK/Kabinet/Postactieven
Postbus 8762
4820 BB Breda

E-mail: jaroos@solcon.nl
Secretaris EA.J. van Beers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo
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
Umbnalaan 13, 7577 KA Oldenzaal 
Tel.: 0541-516 304
E-mail: mvandrunen@home.nl

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
Leden: H. Geurts, T. Roosenboom, 
Mw. M. Cornelisse-Spoor, K. Mars 
Girorekening: 2641799
t.n.v CGPA Regio Volkel te Uden

KLuPActief
Verzoeke bij verhuizing uw nieuwe adres 
aan ons door te gevent (GEBRUIK 
HIERVOOR UW ADRESSTROOK). Als u 
de KLuPActief om wat voor reden ook niet 
meer wilt ontvangen, geef dit dan door aan 
CLSK/KAB/Administratie Bureau 
Postactieven. Deze zal de mutatie 
vervolgens in de database invoeren.

Bergen op Zoom. Vervoerscoördinator:
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

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

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.

Commando Luchtstrijdkrachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter: H.F 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 M. Limburg,
Tel.: 0113-251 556,
E-mail m.limburg@hotmail.com, 
Bankrekeningnummer 499 82 2617 t.n.v.
Contactgroep Postactieven te

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

Harry Out
Ko Norg

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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