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“And when the last great scorer comes 
to write against your name
He’11 ask not
Ifyou won or lost
but HOW you played the game"
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Geachte lezer,
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ook doen. Ook in 2010 hebben we als Koninklijke Luchtmacht 
weer laten zien dat we met ons materieel en vooral ook door 
de inzet van ons personeel onze taak op professionele wijze 
aankunnen.

Ook het komende jaar zal Defensie, dus ook de 
Luchtstrijdkrachten, als gevolg van de internationale 
financiële situatie en de nieuwe kabinetsplannen, te maken 
krijgen met bezuinigingen en veranderingen. De "paarse" 
invloeden zullen merkbaar zijn. Dit zal de komende jaren 
voelbaar zijn voor het personeel van LSK. Echter, net zoals 
dit in andere jaren is gebeurd, ben ik ervan overtuigd dat ons 
personeel, flexibel zoals ze is, hierop passend zal reageren. 
Hierbij valt de nadruk op personeel, omdat het toch altijd 
van de mensen moet komen om samen teamtaken waar te 
maken, waarbij het materieel slechts een hulpmiddel blijft. 
Eigenlijk is het ook nooit anders geweest.

Het maakt grote indruk op mij dat dit jaar bij de 
Luchtmachtdagen bij DHC/Vliegbasis Gilze Rijen de 
postactieven van onze KLu in grote mate hebben bijgedragen 
aan het wederom organiseren en bemensen van "De Tent” 
voor postactieven en voor de doelgroepen. Door deze 
activiteiten tonen de KLu én de KLu-postactieven hun 
maatschappelijke betrokkenheid. De vrijwilligers van de 
Regionale Contact Groep Gilze Rijen gaven blijk van een grote 
flexibiliteit die aangeeft dat dit van alle tijden is, en hoort 
bij personeel wat zich ooit heeft ingezet voor de Koninklijke 
Luchtmacht. Wat dat betreft kan men de lijn doortrekken van 
het postactief personeel naar het personeel van de huidige 
luchtmacht, omdat zoals hierboven al gezegd flexibiliteit en 
inzet voor een teamtaak typerend is voor ons personeel.
De Luchtmachtdagen van 2011 zullen, zoals u hebt vernomen, 
worden gehouden op 16 en 17 september op de vliegbasis 
Leeuwarden. Ik ben ervan overtuigd dat ook het komende jaar 
weer veel moeite zal worden gedaan om de successen van de 
afgelopen jaren met "De Tent” te evenaren. De in 2010 ingang 
gezette versobering van de Luchtmachtdagen in het algemeen 
en dus ook die van de "De Tent” en alles wat daarbij hoort zal 
worden doorgezet in 2011. Ondanks dat ben ik ervan overtuigd 
dat de erkenning en waardering voor de postactieven van de 
KLu goed merkbaar blijft.
De KLu blijft u dankbaar voor uw inzet en wil deze 
waardering graag kenbaar blijven maken met een goed 
geborgd postactievenbeleid. Uw voorzitters zijn inmiddels 
ingelicht over de nieuwe "paarse” Raamregeling Faciliteiten 
Defensie voor de postactieven, hetgeen een stap vooruit 
is. Aan een nieuw beleid en regeling voor de zogenaamde 
postactievenpas wordt hard gewerkt. Tot die tijd blijft de 
huidige interim regeling van kracht.
Ten slotte wil ik u en de uwen Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Het is al weer het derde jaar in mijn functie als Commandant 
Luchtstrijdkrachten dat ik mij langs deze weg tot u mag 
wenden aan het einde van het jaar. Een jaar, waarin ook nu 
weer veel is gebeurd. Vele KLu-militairen, ook degene die bij 
de zogenaamde paarse onderdelen werkzaam zijn, hebben 
onverminderd hun inzet getoond bij zowel kleinere als 
grotere missies. Door de vele aandacht zowel in de media 
als daarbuiten wordt wel eens wat minder aandacht besteed 
aan de zogenaamde 'kleinere’ missies, maar de invloed 
en consequenties ervan zowel op de werkvloer als in de 
persoonlijke situatie zijn er niet minder om.
Natuurlijk is er veel aandacht gegaan naar de politieke 
besluitvorming die heeft geleid tot het officieel afsluiten 
van de missie in Afghanistan, en als gevolg daarvan, 
voorde terugtrekking van personeel en materieel. Veel 
militairen zijn nog bezig met de afhandeling van zaken in de 
RedeploymentTask Force. Niet alleen langs deze weg, maar 
ook via andere fora zal ik nog mijn dank uitspreken aan alle 
militairen, burgers én hun partners die hebben bijgedragen 
om de Nederlandse deelname aan de International Security 
Assistance Force tot een succes te maken. Hierbij wil ik aan 
hen die op een of andere manier persoonlijk letsel hebben 
opgelopen mijn medeleven en respect te betuigen. Aan de 
nabestaanden van hen die bij de ISAF-operaties het leven 
hebben gelaten betuig ik mijn respect en leedwezen. Bij 
dit alles spreek ik, als u mij toestaat, ook namens u als 
postactieve KLu-er.
De missie in Afghanistan tot augustus dit jaar en de vele 
andere uitzendingen, meestal in samenwerking met 
personeel van andere krijgsmachtdelen maar ook met andere 
landen, hebben veel van het personeel gevraagd en blijven dit
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Word ik oud? Naast mijn zoon op de bank, TV kijkend naar zijn 
programma's, stuiter ik van de onrust door alle kleuren, beelden, 
geluiden die dwars door elkaar op het scherm voorbij schieten. 
Duizelig trek ik mij na een paar minuten terug in een hoekje met 
de krant, bozig mopperend of de buis wat zachter mag.
Welk beeld zal mijn zoon inmiddels van mij hebben? Zal hij 
me ongezellig vinden, een spelbreker, saai en grijs? Schijnbaar 
heeft hij geen last van het feit dat het ene filmpje nog niet af is 
als het volgende er al doorheen komt. Toch moet ik bekennen 
dat ik iets hiervan tegen kom als ik naar mijn leven en werk van 
overdag kijk. Soms is het daar een aaneenschakeling van flitsen 
en fragmenten. Snelle contacten, korte reacties, hier een lach 
en daar een blik- allemaal flarden van leven. Die zijn ook nooit 
netjes afgerond voordat een volgende ervaring zich aandient. 
Helemaal niet, het is eerder net alsof de hele dag door beelden 
langskomen en ik degene ben die er een verhaal van mag maken. 
Ik mag het ordenen en netjes opruimen. En als de indrukken vele 
zijn, zoals de laatste tijd voorkomt, kan er ’s avonds niets meer 
bij, zo lijkt het, en helpen de meeste TV-programma’s zeker niet 
om bij tot rust te komen.

Herkent u hier iets van? Meer dan ooit heb ik het gevoel dat wij 
ons staande moeten houden in een dolle wereld van beltunes, 
e-mails, schreeuwerige reclames en nieuwsflitsen. De hamvraag 
is voor mij: waar blijf ik, waar blijven wij zelf? Hoe omarm ik 
de ene ervaring en weersta ik de andere? Hoe filter ik uit alle 
indrukken wat ik nodig heb en wat voor mij bedoeld is?

“Maar wij doen toch niet anders dan jij”?, vroegen omstanders 
verontwaardigd. Hij sprak hen tegen en zei:
“Als jullie zitten dan staan jullie
Als jullie staan dan gaan jullie
Als jullie gaan dan rennen jullie
Als jullie eten dan spreken jullie
Als jullie spreken dan vervliegen de woorden".

Tot zover de anekdote die mijn collega vertelde. Het klinkt alsof 
de man in het verhaal ons aanmoedigt om een middelpunt te 
blijven zoeken, als een soort thuisbasis, en steeds van daaruit te 
vertrekken. En zijn we verdwaald in de dingen om ons heen, dan 
is terugkeer naar die basis de eerste stap. Sommigen hervinden 
dat centrum door een wandeling of een gesprek, anderen door te 
bidden. Een vers uit een psalm die mij altijd treft is deze: 
De Heer zegene uw ingaan en uw uitgaan.

Dat gaat er vanuit dat er in elk geval voor ieder mens een 
thuisbasis is, om vanuit te vertrekken en om naar toe terug te 
keren. Mijn centrum, mijn thuis, mijn rustpunt, het oog van 
de orkaan van mijn leven. Weggaan en terugkeren, uitgaan en 
ingaan, zou daar het leven vaak over gaan? Ik geloof dat ik weer 
een beetje ben aangekomen. Nu kan de buis wel weer wat harder.

een man die, bewonderd om zijn rustige uitstraling, daarvoor de 
volgende verklaring gaf:
“Als ik sta dan sta ik
als ik ga dan ga ik
alsikzitdan zit ik
als ik eet dan eet ik 
als ik spreek dan spreek ik”.

Een collega wilde enige rust brengen in de chaos en 
rommeligheid van de laatste weken van haar uitzending in 
Kandahar. Ze vertelde daarom aan haar detachementgenoten van
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Vanaf 1400 tot rond 1850 zijn er drie perioden van extreme 
kou geweest die gezamenlijk, door mij, de Kleine Ijstijd wordt 
genoemd. Sommigen nemen deze periode iets korter omdat 
er tussendoor nog wat warmere decennia waren.
Over het geheel was de zon duidelijk minder actief dat 
daarna in verband werd gebracht met het ontbreken van 
zonnevlekken. En nu vertoont de zon ook weer een grote 
dip in dit verschijnsel met als gevolg een ietwat ouderwetse 
winter. En maak de borst(en) niet nat want het ziet er naar uit 
dat er nog een hele reeks brandstofverslindende winters gaan 
volgen.
Maar wat hebben die zonnevlekken met onze temperatuur 
te maken? Het zijn slechts koelere plaatsen op het 
zonsoppervlak met een intens magnetisme waarvan de 
krachtlijnen tot ver buiten de zon strekken. En dat is de 
clou: hierlangs jagen de ionen die, door de hitte van de 
zon, veel van hun elektronen hebben verloren en daardoor 
aanleiding zijn tot de vorming van machtige elektrische 
stromen. Ampèrages van 50-100 x 106 zijn heel gewoon. 
Als deze krachtlijnen botsen, en hoe kan het anders in zo’n 
kokende gasmassa, ontstaan kortsluitingen die gedurende 0,1 
seconde 50 x 106 graden halen. En dit vele malen per seconde 
boven het zonoppervlak. Ter vergelijking: de bliksem op 
aarde haalt slechts Ampèrages tussen 5000 en 50.000. Geen 
wonder dus dat bij veel vlekken de aarde ietwat meer warmte 
ontvangt. Helaas scheelt dit maar ongeveer 1% op de aardse 
warmtehuishouding, waardoor die Kleine Ijstijd toch iets 
onbegrijpelijker wordt.

En er is een tweede probleem: de Kleine ijstijd heeft vooral 
voor Europa gevolgen gehad.1 Goed, we wisten in het 
begin weinig afvan het Canadese-Amerikaanse deel, maar 
hun geschiedenis verhaalt slechts weinig of niets van het 
gebeuren, evenals het toen beter bekende Zuid-Afrika.

De Kleine Ijstijd en 
straalstromen

Gelukkig kan ik zeggen, voor de doordenkertjes onder u, dat 
ik bij de hachelijke landing beide hoofdwielen tot op het 
canvas heb afgesleten, zijnde nu het enige rubber dat ik die 
nacht verbrand heb. U zult nu wel begrepen hebben dat ik in 
een uitzonderlijk situatie terecht was gekomen, namelijk een 
jetstream die een eind van Zuid naar Noord liep.
Welnu, soms komen er zelfs grotere kinken in de stream 
voor. Als de straalstroom, die normaal Europa nadert opeens 
ombuigt en zelfs tot halverwege Europa en de USA terugkeert, 
om dan via de Middellandse Zee en Noord Afrika zijn weg te 
vervolgen, houdt deze jetstream het mildere westelijke weer 
geblokkeerd waardoor de koude noordoostelijke Siberische 
winden de kans krijgen deze kink in de stream op te vullen en 
daardoor het hele Europese weer beïnvloeden. Dit zou een 
verklaring zijn van de hardheid van de Kleine Ijstijd in Europa. 
Dan blijft natuurlijk de vraag: wat veroorzaakt die kink in de 
kabel?

We missen dus iets
En dat heeft men nu gevonden in de straalstromen 
(jetstreams) die golvend van West naar Oost over de aarde 
waaien. Dit zijn banen van extreem snelle winden, 200 km 
per uur is zeker geen uitzondering, die elke vlieger wel eens 
parten zal hebben gespeeld. Ze zitten veelal tussen 20000 en 
45000 voet. Ze zijn pas ontdekt in de periode dat men nog 
met Super Constellations, dus met zuigermotoren, vloog en 
sommige vliegtuigen uren voor hun berekende aankomst al 
op Schiphol arriveerden vanuit New York. Degenen die zich 
mijn vliegerverhalen herinneren, wil ik wijzen op de donkere, 
koude februarinacht toen onder mij een storm woedde en de 
kleine Cor zich opeens in zijn Sabre 150 kilometer van Den 
Helder bevond en daar wil je zelfs niet dood gezien worden. 
Omdat het krat, ondanks motorkuren, bleef werken ben 
ik die, natuurlijk puissant rijke, struise boerin in de polder 
misgelopen die haar koene birdman aan haar goed gevulde en 
gevormde voorgevel geprangd zou hebben. En daardoor heb 
ik de rest van mijn jaren gewoon moeten werken. Het leven 
kan soms zeer onrechtvaardig zijn! Maar u ziet wel dat het dier 
in mij zelfs in de lucht actief was misschien door doodsnood. 
Wie van u durft de eerste steen te werpen? Maar gooi het er 
dan maar op dat ik na 150 kilometer angst weer boven de 
mensen was.
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Gratie in de creatie?
Vroeger werd wel eens Jupiter, onze grootste planeet, voor 
een mislukte ster uitgescholden. Goed, het monster kan 1000 
aarden bevatten, maar dat is toch te klein om een bruine 
dwerg te kunnen zijn. De ondergrens voor een minister (lees: 
mini-ster, ik doe geen politieke uitspraken want dan worden 
ministers mini-sterren en staatssecretarissen bruine dwergen), 
is toch de grootte van 80 Jupiters! Dan lukt het hen net om 
het fusieproces op gang te brengen. Een bruine dwerg straalt 
ook hitte uit maar alleen maar door het fietspompeffect, 
dus door samenpersing. En het barst van die dwergen met 
kleinheidwaanzin. Nu is er eentje waargenomen op 10 
lichtjaar van ons die steeds aan de aandacht ontsnapt is omdat 
hij maar een oppervlakte temperatuur van +2300C heeft en 
dus alleen zichtbaar is in het infrarode gebied. Men zal nu wel 
wat systematischer gaan zoeken want mislukkelingen hebben 
altijd onze volle aandacht gehad.

Voer voor creationisten
Het menselijk oog is een voorbeeld van een slecht design: 
wie bouwt nou een netvlies waarin de laatste laag de 
lichtgevoelige receptors, staafjes en kegeltjes, bevat met 
daarvoor een wirwar van ondersteunende cellen en bedrading 
waar het licht eerst doorheen moet alvorens zichtbaar te 
kunnen worden. En die bundels bedrading moeten naar 
de hersenen dus weer door het netvlies heen waardoor een 
blinde vlek ontstaat waarin NIETS wordt waargenomen. En 
door die dikke laag zenuwweefsel voor de staven en kegels 
komt het rode licht keurig op de juiste cellaag, dus de 
kegels en de staven, maar het blauwe licht wordt iets meer 
gebroken en komt dus VOOR die laag in een punt bij elkaar. 
Maar nu blijkt dat er een poging ondernomen is om die 
constructiefouten ietwat te verbloemen en te ondervangen: 
het lijken wel mensen daarboven! Let’s make thingsbeteerbutcut 
the costs!
Door de cellagen voor het ziende gedeelte lopen Gliacellen 
(zenuwcellen met een voedende functie) waarvan bepaalde 
Müllercellen worden genoemd. Deze hebben het uiterlijk van 
een wijnglas met de kelk gericht op de lens van het oog, dus 
naar de buitenwereld gekeerd. De lange steel gaat door tot 
op de laag met de kegels (die dus de kleuren waarnemen in

Noot redactie:
Vanwaar de link van jachtvlieger naar wetenschap 
zoals uit dit artikel blijkt? Wel, in 1956 kreeg men te 
weinig aspirant-jachtvliegers binnen. Om dit probleem 
op te lossen stelde men als ‘lokkertje’ in dat de 
reservejachtvliegers de laatste 3 jaar van hun contract 2 
dagen in de week vrij konden krijgen om een studie te 
doen.
Cor van der Mast zegt daarover:

“Zelf heb ik me op de biologie gegooid dat me altijd al had 
gefascineerd. Ik had alleen de woensdagmiddag nodig want de 
studie vond op die middag plaats en dezelfde avond alsmede 
op zaterdag, maar die hadden we al vrij. Ik haalde in 3,5 jaar 
mijn kandidaatsexamen waarvoor de zgn. dagstudenten meer 
dan 4 jaar voor nodig hadden. Ik ben na het doctoraalexamen 
gedoctoreerd plantenfysioloog geworden die later in de 
moleculaire biologie is terecht gekomen. Heerlijk om twee 
geliefde hobby's te hebben gehad".

En dan komen we op terra incognita, al is het alleen maar 
om ons uit de problemen te helpen, namelijk van het 
stratosferische weer dat op 20 tot 50 km heerst. Dit zou 
ontstaan door het UV-licht van de zon waardoor hier meer 
ozon ontstaat dat dan vervolgens verhit wordt door meer 
UV-straling. Dit is aanleiding van noordelijke en zuidelijke 
stromingen in die stratosfeer die in de lagere troposfeer, waar 
het gewone weer heerst, een blokkade voor de straalstromen 
vormt. Het is mij onduidelijk dat zulks geschiedt juist bij lage 
frequenties van zonnevlekken daar waar bij grote zonactiviteit 
die flitsen met temperaturen van 50 x 106 graden worden 
gegenereerd, dus met een hoog UV-gehalte.
Maar het kan zijn dat dergelijke grote flitsen een chaotisch 
systeem oproepen terwijl een steady stream UV nette 
stratosferische winden zou kunnen oproepen. Zal 
ongetwijfeld vervolgd worden, maar het idee is leuk. In ieder 
geval bezitten wij een geslaagde ster. En dat kan niet gezegd 
worden van de Bruine Dwergen. Mislukkelingen in het 
sterrendom.

daglicht omstandigheden). De zeer brede kelken vangen veel 
licht op en leiden dit via de steel naar de kegels en wel steeds 
naar één kegel waardoor geen licht verloren gaat en alles in 
één focus terecht komt. Maar door die brede kelken kan niet 
ieder kegeltje hiervan profiteren.
Duidelijk een lapzwanserige nagedachte!
In ieder geval mogen we dit wel de eerste fibre opties noemen. 
HEBBEN WE DAN NIETS ZELF UITGEVONDEN?
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Tekst: Nico Bak

Kerst- 
vlucht
Het was de dag voor Kerstmis 1982. Een kille 
grauwe nevelige dag, kortom een van de 
donkere dagen voor de Kerst. Het squadron 
was minimaal bezet, Boy Soons zat op Ops 
en als vliegers waren de 2 dichtstbijzijnd 
wonende vliegers beschikbaar Frans Hes en 
ik. Velen waren al met kerstverlof want de 
Kerst viel dit jaar bijzonder gunstig en met 
een paar verlofdagen was men een week vrij. 
De crewroom was gezellig gemaakt en een 
behoorlijk kerstboom met vele lichtjes gaf een 
leuke sfeer.

We klommen naar 14.000 voet en op 12.000 voet kwamen we 
boven het wolkendek uit met een schitterend zicht en straal 
blauwe hemel boven ons. Via Woensdrecht, Brusssel en Parijs 
hadden we het eerste uur erop zitten. Parijs gaf ons over 
naar de Franse militaire verkeersleiding die ons rechtstreeks 
naar het NDB van Saint Yan leidde. Op 1000 voet hadden we 
grondzicht en de baan lag recht voor ons. Op het platform

Wij hadden de koffie nog niet op of Boy riep ons naar Ops. 
Er was een opdracht binnen gekomen vanuit Den Haag dat 
er een Commissie van Onderzoeken Identificatie moest 
worden vervoerd naar het vliegveld Saint Yan, waar dat veld 
lag wist Boy ook niet. De commissie stond onder leiding 
van een kolonel van de Marechaussee of Rijkspolitie, 
er gingen 2 artsen mee en een tandarts, alsmede enige 
personen van de Rijksluchtvaartdienst. Het vliegveld 
bleek een niet meer gebruikt militair veld te zijn met op 
aanvraag brandweerassistentie en geen mogelijkheid om 
te tanken Behalve het NDB waren er geen naderings- of 
landingshulpmiddelen beschikbaar. De radio was beperkt 
tot 2 frequenties. Het grootste dorp in de buurt was Paray 
Le Monial en lag onder Straatsburg tegen de Zwitserse grens 
aan. De landingsbaan was lang genoeg voor ons. Na wat 
telefoontjes bleek het vliegveld wel over een faxapparaat te 
beschikken dat sneller werkte dan de telefoon.
Het weerbericht gaf een wolkenbasis van 1200 voet en drie 
mijl zicht. Dit moest te doen zijn voor twee oude rotten met 
ieder meer van 10.000 vlieguren Wij zouden met de C-5 gaan 
die inmiddels vol getankt was zodat de brandstof ook geen 
probleem opleverde. Frans had inmiddels het vluchtplan 
opgemaakt en gevraagd zo spoedig mogelijk te mogen 
starten Ik zou heen vliegen en Frans zou de terugweg voor 
zijn rekening nemen. Dat als het nodig is alles snel kan gaan 
bleek, want nog voor negen uur waren we al onderweg. Alleen 
de koffie bleef achter.

Behalve wij waren er ook enkele mensen van de technische 
dienst aanwezig om het eerste kopje koffie te nuttigen en 
het laatste nieuws te delen. Het gesprek belandde op het 
vliegtuigongeluk dat de dag tevoren in Frankrijk was gebeurd. 
Een chartervliegtuig van een Rotterdamse firma was tegen 
een heuvel opgevlogen. Alle inzittende (ik meen 12 personen) 
waren om het leven gekomen. Er was daar volgens het nieuws 
een laag hangend wolkendek geweest en het zicht was niet 
al te best. De vliegers hadden met behulp van een NDB (non 
directinal bacon) een approach en landing willen maken maar 
waren 25 km voor het vliegveld tegen een heuvel opgevlogen 
en gecrasht. Wij gooiden het al gauw op eeen ‘Pilots error’ 
wat gemakkelijker te verwerken is dan een technische fout. 
Bij een technische fout krijgt men minder vertrouwen in het 
materiaal en bij een menselijke fout wordt al gauw gedacht: 
"dat zal mij niet overkómen."
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recht voor de toren stonden de auto’s al gereed om onze 
gasten te vervoeren. Met de kolonel werd afgesproken dat 
hij ons zou bellen indien hij iets naders wist. Wij maakten 
alvast een vluchtplan voor de terugvlucht en gingen tevens 
op zoek naar een kop koffie. Gelukkig bleek de verkeersleider 
in bovenin de toren ook over een koffiezetapparaat te 
beschikken. Echter, een mogelijkheid om te eten was er niet. 
De kolonel liet inmiddels weten dat alles vlot verliep en hij 
dacht om 14.00 uur te kunnen terug vliegen.

Om 14.00 uur was er echter nog niemand te zien en wij 
sloegen aan het bellen. Van Soesterberg kregen we te horen 
dat het zich terugliep en de wolkenbasis zakte, maar dat

Hij schatte een aankomst op het vliegveld om 17.00 uur. Wij 
zeiden dat we zouden wachten maar voor de zekerheid contact 
zouden opnemen met Den Haag, maar deze bleken geen 
bezwaar te hebben. Ook Rotterdam werd gebeld en uitgelegd 
waar het om ging Zij zouden direct maatregelen treffen voor 
een snelle afhandeling, uit het zicht van eventueel publiek. 
Elk uur werd nu afwisselend Rotterdam en Soesterberg gebeld 
en het weer werd er niet beter op. Beide vliegvelden hadden 
echter alle apparatuur bijstaan. Om 17.00 uur was er nog 
niemand verschenen, terwijl we intussen wisten dat zowel 
Rotterdam-Soesterberg en Amsterdam een zicht hadden van 
een 1 Yz mijl en de wolkenbasis rond de 300 voet. Dit was ons 
laatste weerbericht

dit nog geen moeilijkheden gaf. Een halfuur later belde 
de kolonel met de vraag of we langer wilden wachten want 
de Fransen wilden graag de lichamen vrij geven i.v.m. de 
kerstdagen.

De dichtstbijzijnde uitwijkhaven was Maastricht en Hannover. 
We besloten Hannover als eerste uitwijkhaven te nemen 
daar dat vliegveld nog goede weersverwachtingen had. Het 
was inmiddels aardig donker geworden maar plotseling 
kwam een grote stoet auto’s het veld opzwaaien. Vooraf 
gegaan door motorgendarmerie met zwaailichten kwamen 
12 lijkwagens en 3 personenauto’s, het geheel gesloten door 
wederom motorgendarmerie. Ondanks de donkerte was het 
geheel indrukwekkend en ingetogen. De kisten afgedekt met 
vlaggen, die van de kisten verwijderd toen wij ze inladen in 
onze C-5. Dit had al-met-al heel wat tijd gekost, waardoor het 
al tegen zevenen liep voor we startten. Frans vloog terug en ik 
deed de R/T. Het was een prachtige nacht om te vliegen. Geen 
zicht naar de grond maar een prachtige sterrenhemel. Er was 
weinig tot geen luchtverkeer en de Franse militaire leiding gaf 
ons al vroeg over naar Brussel. Brussel was ook snel van ons
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af en met een “goede Kerst” kwamen we onder controle van 
Amsterdam. Amsterdam melde dat Schiphol gesloten was met 
een zicht van minder dan 500 meter en een wolkenbasis op de 
grond. Het zal wel een oud-luchtmachter geweest zijn want 
hij bood ons aan met zijn airway radar ons voor de baan van 
Rotterdam te brengen. Het weer op Rotterdam was slechter 
geworden met 200 meter zicht en een wolkenbasis van rond 
de 300 voet. Soesterberg zat nog op 1000 meter met 300 voet. 
Amsterdam bracht ons naar 1500 voet en schitterend over 
Waddinxveen en daar kwamen we op de I.L.S (Instrument 
Landing Systeem). Frans zat vol op de instrumenten en ik met 
de neus tegen de voorruit. Op minder dan 200 voet ineens een 
zee van licht van door de aanloopverlichtingvan Rotterdam, 
een prachtig gezicht. Frans zette hem netjes neer en er stond 
al een auto te wachten die ons naar een afgelegen stukje op 
het platform bracht, Alles was prima geregeld, de lijkwagens 
stonden klaar en het stukje platform was door politie afgezet. 
De kolonel kwam ons bedanken en vertelde toen dat men 
naar Rotterdam moest omdat de lichamen nog niet allen 
waren geïdentificeerd en dit werd nu in Rotterdam gedaan 
De verkeersleiding vroeg wat onze bedoeling was en we 
vertelden zo spoedig mogelijk naar Soesterberg.

had ons niet op Rotterdam kunnen bereiken. Het geschatte 
zicht was 150 meter en van een wolkenbasis was geen sprake 
meer. We mochten op eigen verantwoording een poging via 
de GCA proberen, en als deze mislukte direct naar Hannover 
We hadden ondanks dat we al 4 uur gevlogen hadden 
daar nog wel brandstof voor maar veel zouden we dan niet 
overhouden De GCA-operator was gelukkig een Nederlander. 
Wij wisten dat deze ook beneden de limieten door bleven 
praten; een Amerikaan zou gegarandeerd op 300 voet hebben 
opgehouden met praten. Bij het 'enteren' van de centerline, 
wielen en klappen gezet

Snelheid 115 kts, rustige stem van de operator. Tacan stond 
ook bij en kwam overeen met de GCA. We zaten op 300 voeten 
en zagen nog niets. "On de centerline en on de glidepath”, 
200 voet, zelfde geluid maar niets te zien. “ You are over the 
appoach lights”, hand aan het gas om door te vliegen. You 
are over the runway” en toen zagen we beide een runway 
light. De landing was niet mijn mooiste en ik gebruikte de 
remmen stevig. Nog voor de kruising met de "31 "stonden we 
stil. De toren vroeg waar we waren, we vertelden het hun en 
draaiden af naar het platform onder wat zicht van onze eigen 
landingslichten We werden niet alleen opgevangen door onze 
grondtechnici maar ook door de aalmoezenier. Hij vroeg 
waar wij vandaan kwamen en geloven deed hij ons niet toen 
we vertelden uit Frankrijk te komen. We wensten hem een 
goede avond en zeiden dat we hem wel in de nachtmis weer 
zouden zien. Nu na 27 jaar is deze vlucht nog steeds in mijn 
herinnering.

Frans had zijn portie van vliegen wel gehad en we wisselden 
van plaats. We konden meteen weg en startten in de richting 
van Soesterberg, klommen naar 1500 voet en zaten heerlijk 
in de wolken. Rotterdam wenste ons prettige kerstdagen en 
sloot het vliegveld We kregen Soesterberg aan de lijn en deze 
vertelde dat het weer vrij snel verslechterd was maar men
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Tel: 058-234 6736
Mobiel: 06-51 51 55 77
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Ik ben ervan overtuigd dat dit soort activiteiten een 
aanvulling kan betekenen op de huidige activiteiten van 
KLu-postactieven, waarbij de men in ieder geval ook een zeer 
nuttige en zinvolle bijdrage kan leveren aan de “branding 
& exposure” van de Koninklijke Luchtmacht. Mijns inziens 
kunnen we hier dus zeker spreken van een “win-win” situatie. 
Hebt u voor één van deze twee activiteiten belangstelling? 
Laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Indien deze 
oproep voldoende resultaat oplevert, zal ik z.s.m. met de 
uitwerking van de verschillende randvoorwaarden aan de slag 
gaan.

Het op- en afbouwen van de J-248 op de evenementen
locatie (bijvoorbeeld Jaarbeurs, Malieveld, Ahoy, 
Landmacht- en Marinedagen) waarbij postactief personeel 
gedurende ongeveer 3 uur per op- en afbouw wordt 
ingezet om de kist in- c.q. uit elkaar te sleutelen. Hierbij 
worden de activiteiten dus uitgevoerd voorafgaand 
dan wel na afloop van het evenement. Ervaring als 
VO-A strekt hierbij tot aanbeveling maar een “handige” 
postactieveling kan dit zeker snel onder de knie krijgen.

Het optreden als “explicateur" tijdens het evenement, 
waarbij het publiek wordt geïnformeerd over “het (wapen) 
systeem F-16”, waarbij het is tevens de bedoeling is dat 
als “ambassadeur" van de Luchtmacht wordt opgetreden. 
Dit vereist dus andere kennis en vaardigheden. Hier 
ligt het accent meer op communicatieve vaardigheid in 
combinatie met kennis van de F-16 in bredere zin.

Bij verschillende grootschalige evenementen wordt in 
toenemende mate gebruik gemaakt van de J-248, de 
“tentoonstellings F-16" van de Luchtmacht. De J-248 is een 
“pre-MLU F-16" die is ontdaan van motor, gun, gerubriceerde 
instrumenten, explosieven, etc. en die is aangepast voor het 
doel waarvoor hij nu wordt gebruikt.
Zo staat de romp op een “Queens trailer" en zijn de horizontal 
tail, de vleugels, de flaperons en de ventral fins zodanig 
gemodificeerd dat ze relatief eenvoudig met een gering aantal 
verbindingen en dus snel zijn te monteren en te demonteren. 
Het in- en uitklappen van het landinggear is handmatig uit te 
voeren.
In de afgelopen jaren is het op- en afbouwen evenals het 
transporteen "neventaak” geweest van de bergingsdienst. 
Gezien het takenpakket van deze dienst in relatie tot de 
geringe sterkte komt de reguliere bedrijfsvoering steeds vaker 
in conflict met de werklast bij de inzet van de J-248.
Verder is tijdens zo' n evenement ook personeel nodig dat 
uitleg geeft aan het publiek over de F-16 en het publiek ook 
een kijkje gunt en/of laat plaatsnemen in de cockpit. Hiervoor 
worden dan twee maintenance stands naast de kist geplaatst. 
Ook deze “explicateurs” komen momenteel uit de reguliere 
organisatie (leerdocks, VO-A, etc.)
Afgelopen jaar is dit besproken met de C-LSK en heeft het 
Evenementen Bureau KLu het initiatief genomen om een 
regeling op te zetten waarbij de inzet van de J-248 tijdens de 
verschillende evenementen zo weinig mogelijk verstoring 
veroorzaakt in de vredes- bedrijfsvoering van de verschillende 
onderdelen. Eén van de mogelijkheden is gebruik te maken 
van de kennis, ervaring en enthousiasme van oud-luchtmacht 
medewerkers (BBT en BOT). Het is mijn overtuiging dat 
met name het grote bestand aan postactieve KLu-ers in dat 
kader een belangrijke rol kan vervullen. Het aspect van een 
mogelijke (onkosten)vergoeding wordt nog nader uitgewerkt. 
In concreto gaat het dus om de volgende activiteiten:

mindef.nl
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In 1911 was er al sprake van het vliegveld Venlo, toen de prille 
Nederlandse luchtmacht landingsplaatsen zocht voor haar 
toestellen, werd hier een hulpvliegveldje aangelegd. Echter, 
in september 1940 begon de Duitse Luchtmachtleiding van 
de plaatselijke Duitse Bauleitung met de uitbreiding van het 
vliegveld en vormde het om tot een volledige Luftwaffe basis. 
Na voltooiing lag het op zowel Duits als Hollands grondgebied 
en had een oppervlakte van 1780 hectare. Het werd een groot 
vliegveld met 4 banen. Vanaf 1940 werkten 15.000 Nederlandse 
arbeiders aan de bouw van het veld, veelal uit het kamp Vught. 
Zo werden er bijvoorbeeld. 96! hangaars gebouwd en nog vele 
andere onderkomens maar de operationele werkzaamheden 
lieten nogal op zich wachten en men besloot daarom ook hier 
een schijnvliegveld aan te leggen (net zo als ten westen van Deelen) 
maar nu ten noorden van Venlo in het buurtschap Schandelo.

In een vorig nummer van KLuPActiefis ondermeer gesproken 
over Fliegerhorst Venlo in relatie tot de ME-163 raketjager. Nog 
weinig mensen van de naoorlogse generatie weten van het 
vroegere vliegveld Venlo, omdat het niet meer bestaat, maar 
het was wel één de grootste Duitse vliegvelden in de Tweede 
Wereldoorlog en was gelegen op de landsgrens ten oosten 
van Venlo, vandaar dat ook de naam van het Duitse plaatsje 
Herongen erbij is gekomen. Samen met "Waspnest Leeuwarden” 
was het in de oorlogsjaren één van de meest succesvolle 
"Nagdjagd" vliegvelden. In de Diognes bunker te Schaarsbergen 
was het hoogste commando van de I/NJG (iste Gruppe 
Nachqagdgeschwader) gevestigd, dus ook v.w.b. Fliegerhorst 
Venlo. Nu het verhaal over dit vliegveld.

Gedenksteen voormalig vliegveld op grens 
Nederland - Duitsland

Op 27 maan 1941 boekte het I/NJG 1 hun eerste successen en 
werden er 3 Engelse bommenwerpers neergeschoten maar dat 
werden er nog vele meer. Vanaf juni 1943 had men de beschikking 
de Heinkel HE 219, een zwaar bewapende, tweemotorige met 
radar uitgeruste nachtjager. De toestellen hadden tot taak het 
opsporen en neerhalen van geallieerde bommenwerpers op 
hun vluchten naar Duitsland. Midden 1943 werden er zelfs 
70 bommenwerpers neergehaald met als hoogtepunt de 
nacht van 21 juni toen bij een RAF-aanval op Krefeld zelfs 25 
bommenwerpers werden neergeschoten. In totaal werden er 
vanaf hetvliegveld Venlo-Herongen werden in de oorlogsjaren 
ca. 400 geallieerde bommenwerpers neergehaald, maar ook 
werd hetvliegveld meer dan 100 keer gebombardeerd. De finale 
aanval begon op 15 augustus 1944 waarbij de RAF 205 ton aan 
explosieven boven de basis afwierp. De aanvallen resulteerden 
uiteindelijk tot een volledige verwoesting op 3 september 1944» 
waar bij de laatste aanval maar liefst 550 ton aan bommen werd 
gedropt. Dit was dan ook het einde van het landingsterrein 
van Fliegerhorst Venlo. Aan deze totale verwoesting werd in 
belangrijke mate bijgedragen doordat een trein, geladen metVi's, 
Vz’sen de zeer brandbare vloeistofvoor de ME 163, op het station 
van het 'bommenlijntje' terplekke werd verwoest. Er werden 
immens grote kraters geslagen en er vielen vele doden, dit laatste 
ondermeer door de giftige vloeistof bestemd voor de ME-163. Er 
was zelfs een krater geslagen van 2oom. breed en 6om. diep. De 
brand was zo groot dat de brandweercommandant niet wist hoe 
hij de branden moest blussen, met als gevolg dat hij in opdracht 
van de kampcommandant ter plekke werd gefusilleerd. Daags 
na Dolle Dinsdag werden de nog aanwezige ME-163 over de weg 
naar Wesel vervoerd om van hieruit per spoor naar hetvliegveld 
Brandis bij Leipzig te worden overgebracht. Voorzover mogelijk 
ging het I/NJG ie squadron en het onderhoudscommando naar

Fliegerhorst 
Venlo-Herongen
Tekst: Engel Speelman
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het vliegveld Munster-Handorf, ook bij velen van ons bekend.
Het betekende het definitieve einde van een groot Duits vliegveld 
waarvan echter het Fliegerhorstkommandatur bestaande uit een 
klein detachement tot kort voor de bevrijding intact bleef. Venlo 
was vanaf 3 december 1944 frontstad geworden wat met enorme 
verwoestingen gepaard ging en waarbij de bevolking grotendeels 
was geëvacueerd. Op 1 maart 1945 nam een Amerikaans 
tankbataljon het vliegveld in bezit en was de capitulatie een feit.

Het is nu alleen nog een zweefvliegveld met als overblijfsel 
de oude verkeerstoren, nu in gebruik als klimtoren, evenals 
enkele hangaars en andere, veelal verwoeste gebouwen. Het 
terrein ligt in een natuurgebied aan de weg B221 ingangTor 9 
tussen Straelen en Kalden-kirchen en ten oosten van Venlo. Er 
zijn volop fietsroutes door en over het prachtige natuurgebied

met de nodige bezienswaardigheden en bij de ingang is er nog 
een museum en kan voor een rondleiding worden geboekt na 
afspraak.
Heel veel is ook terug te vinden op de website
www.fliegerhorst-venlo.net

http://www.fliegerhorst-venlo.net
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richting van iemand die hem te na kwam kon gooien. Tevens 
was de man een waar slangenmens. Hij presteerde het om via 
het hydraulic pannel langs de nog aanwezige motor omhoog te 
wurmen om bijna bovenin een klusje te klaren. Als hij dan 
om het kleinste steeksleuteltje vroeg en je gaf hem door een 
luikje bovenin de grootste dan werd je geheid onthaald op een 
gedeelte uit het Oude Testament en na een Houdini-act op de 
man met de hamer. En neemt u van mij aan dat als die hamer 
raak was het wel leek of de buffel er nog in zat.
Maar voor de rest niks dan goeds over Ludovic.
Zo ook tijdens de toch wel frequente BBQ avondjes die we 
als hangaarboeren hadden. Satéh en bier waren dan rijkelijk 
aanwezig waarbij Ludovic zich altijd opwierp om de satéh 
in de pan te mengen met olie, knoflook (veel knoflook) 
sambal(veel sambal) en ketjap. Dit niet omdat hij het zulk leuk 
werk vond maar het was vooral zo goed voor z’n eczeem! We 
hadden weer eens zo’n avondje en dan kent gezelligheid geen 
tijd dus het was al redelijk duister toen we maar eens op huis 
aangingen. Opmerkelijk was altijd dat de meeste jongens dan 
met de fiets waren want alcohol en verkeer gold blijkbaar niet 
voor de fiets. Zo ook onze Ludovic.
Wat hij echter niet wist was dat in de tussentijd het voorwiel 
van z’n fiets was vervangen door een voorwiel dat excentrisch

Ook voor dit verhaal moeten we weer zo’n 35 jaar terug in de 
tijd. Aangezien ikvoor mijzelf het functioneren als crewchief 
(na 10 jaar) teveel een routinematige klus begon te vinden (als 
de avond tevoren de Post flight inspectie in orde was wat zou 
er dan bij de Pre-flight fout kunnen zijn) had ik binnen “het’’ 
squadron overplaatsing aangevraagd naarde hangaar. Hier 
werden onderhoud en reparaties verricht door een groepje 
techneuten met behoorlijk wat kennis van zaken en veel 
ervaring in het oplossen van rare klachten. En die deden zich 
nog al eens voor bij een 104 die ook niet meer de jongste was. 
Bijkomend voordeel was tevens dat je weer eens met je neus in 
de “boekoes pienter’’ moest duiken wat als crew chief eerder 
een uitzondering dan regel was. In deze hangaar 2 liep een al 
wat oudere sergeant 1 rond die naar eigen zeggen nog aan de 
“Spit "gesleuteld had. Aangezien ik in dit soort stukjes meestal 
geen namen noem zullen we hem maar Ludovic Hobbelduif 
noemen (voel me net Havank weet u nog?).
Deze Ludovic was binnen de hangaar een markant figuur, 
niet alleen door z’n plat Amsterdams accent (wat mij als 
Amsterdammer natuurlijk als muziek in de oren klonk) maar 
tevens door zijn werkwijze en de hiermede gepaard gaande 
verwensingen waar onze lieve Heer redelijk vaak een rol in 
speelde.
De twee belangrijkste stukken gereedschap in de 
gereedschapskist van Ludovic waren “Ome Piet “ en “Ome 
Gerrit “, te weten een enorme grote schroevendraaier en een 
waterpomptang! Wat de beste man daar allemaal niet mee 
klaar speelde. Een derde stuk gereedschap wat regelmatig in of 
beter gezegd uit zijn handen kwam was z’n “buffelhuidhamer” 
welke hij, als een volleerde indiaan z’n Tomahawk, in de
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gespaakt was. We gingen er dan ook van uit dat hij dit wel 
meteen zou merken maar niks hoor.
De volgende ochtend pakte Ludovic vol goede moed en een 
behoorlijk zwaar hoofd zijn fiets uit de schuur om zich naar de 
basis te begeven. En woonde hij nou maar niet in een wijk van 
Leeuwarden waar een groot gedeelte van de basispopulatie 
eveneens woonde want het was toch wel een afgang om 
al hobbelend door lachende collega's te worden voorbij 
gereden. En wat hij voor ons in gedachte had daar waren geen 
buffelhamers genoeg voor aanwezig op de gehele basis! 
Maar een paar bakkies koffie en een met veel krachttermen

gepaard gaand goed gesprek deden wonderen. Echter niet 
voor erg lang.
Op een goede (maar niet voor hem) ochtend kwam Ludovic 
met de auto of zoals een collega op de basis het noemde een 
“bretel-unit" naar het werk. Deze benaming kwam voort 
uit het feit dat deze auto een DAF was met variomatic. En de 
riemen hiervan waren gelijk bretellen dus vandaar. Op onze 
vraag wat er nou gebeurde als zo’n bretel knapte want dan 
stond de boel wel stil kregen we van hem dan ook steevast 
te horen dat hij, mocht zich deze situatie voordoen, bij 
Truus (z’n vrouw) d'r panty zou ‘lenen’ en deze als vervanger

7
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er niet af. En laat nou net dat vet heel erg veel op dat spul in 
dat potje van Ludovic lijken. Toch maar even naar de MGD om 
met een rotsmoes zo’n leeg potje te krijgen. De rest laat zich 
raden!
Een beetje lagervet in het potje en het correcte dekseltje erop 
en het geheel terug op de vensterbank.
Na om half vijf Ludovic het beste gewenst te hebben en: 
“vergeet je potje niet", gingen we naar huis terwijl de 
avonddienst het werk over had genomen om te zorgen dat 
we de volgende ochtend de 70% gereedstelling hadden welke 
vereist was.

'I
i
I

In de hangaar gebruikten we diverse vetspuiten voor 
verscheidene doeleinden. Eén van die spuiten bevatte een 
rood vet, wat (als ik het mij goed herinner) speciaal voor 
lagers was bestemd. En dat was echte rotzooi, want als je het 
op je handen kreeg kon je wassen wat je wou maar het ging

De volgende dag.
Met uitgestreken smoelen naar de kantine van de hangaar 
voor het gebruikelijke bakkie en de werkindeling door de 
hangaarchef. En wat zien we daar? Een stuk monterder maar 
tevens flink pissige Ludovic aan de bar die breeduit staat 
te vertellen datz’n rug een stuk beter is maar dat Truus d’r 
klauwen knalrood zijn en dat zijn pyama en het laken mooi 
naar de kl..... zijn. Maar als oplossing van dat probleem trok
hij nu maar een rooie trainingsbroek aan en een stuk plastic 
over de matras en hij zou voor Truus een fles Tri meenemen 
om te kijken of ze daar weer een beetje toonbare handen van 
kon krijgen. Maar die rotzooi die de “pisprofeet” van de MGD 
had meegegeven werkte toch wel prima!
Niemand van ons dorst iets te laten merken maar het was wel 
een hele opgaaf om elkaar niet aan te kijken want dan zou 
toch echt niemand zich goed kunnen houden en uit ervaring 
wisten we al dat Ludovic op de korte afstand erg rap kon zijn. 
Was het niet ene meneer Johan C welke stelde dat: “Elk nadeel 
heb z'n voordeel” en schuilt er in een ieder van ons geen 
goede homeopaat?

gebruikte zodat de familie weer kon rijden. En neemt u van 
mij aan dat we hem nog geloofden ook.
De reden echter dat onze Ludovic met de auto was zagen we al 
van verre.
Vanaf de parkeerplaats strompelde de arme man als een 
hoepel richting hangaar. Het was hem in de rug geschoten 
en hij verrekte van de pijn maar een echte militair laat zich 
hier niet door weerhouden om het vaderland te helpen 
verdedigen.
Uiteindelijk liet hij zich op aandringen van ons toch maar 
verleiden om een afspraak bij de MGD te maken. Misschien 
was er wel een pilletje voor!
Nadat hij bij een dokter de broek had moeten laten zakken, 
wat hij ook al niet snapte want die I......hannes kon toch zo
wel zien dat ie in een hoek van 90 graden liep, had hij een 
smeerseltje meegekregen wat zou moeten helpen.
Het witte plastic potje werd op de vensterbank in het 
kantoortje van de hangaarchef neergezet terwijl Ludovic in de 
kantine rustig op een stoel ging zitten pijnlijden.
Hoe het nou komt weet ik niet maar dat witte potje 
intrigeerde ons dus maar even poolshoogte genomen. 
En inderdaad, op het dekseltje stond: Sgti Hobbelduif, 2x 
daags goed insmeren.
Toch maar even de inhoud bekijken. Een felrode substantie 
keek ons vanuit het potje aan. Sterker nog, het deed ons héél 
erg denken aan.................... !
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/Tribute to Michael Jackson’

Theatervoorstellingen
Van 19 december 2010 toten met 2 januari 2011 zijn er elke dag 
en theatervoorstellingen. Tijdens de voorstelling 'Bob Salto’, 
neemt Bob van Staeveren de bezoekers mee terug naar de 
jaren dertig toen hij met zijn Fokker D-21 de meest gewaagde 
capriolen uithaalde. In 'Dutchie' ervaart men de belevenissen 
van een Nederlandse Spitfire-vlieger in dienst van de Royal Air 
Force tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De voorstelling ‘Vlucht van de eeuw’ toont een vlucht langs de 
hoogtepunten en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de 
luchtvaart.
De voorstellingen worden verzorgd door Pandemonia Science 
Theatre en vinden dagelijks plaats om 13:00 uur, 14:00 uur en 
15:00 uur.

Workshops
Vragen uw kleinkinderen u weleens hoe het kan dat 
een vliegtuig in de lucht blijft? Bezoek dan met hen op 
woensdagmiddag om 14:00 uur de workshop ‘Ready for 
take-off’! Tijdens deze workshop maken ze een eigen 
modelvliegtuig.

Kerstvakantie in het Militaire 
Luchtvaart Museum te 
Soesterberg!
Doe uw kleinkinderen (en uzelf natuurlijk) een plezieren kom tijdens 
de kerstvakantie naar het Militaire Luchtvaart Museum! Er zijn 
theatervoorstellingen en workshops. Zo kunnen uw kleinkinderen 
ontdekken of ze geschikt zijn om vlieger te worden en ontvangen ze een 
eigen vliegbrevet'

m 1

Opleiding tot vlieger in het Flying Centre
Wat moet men eigenlijk allemaal kunnen om een goede 
vlieger te zijn? Via de landingsbaan van het Flying Centre 
landen uw kleinkinderen in de wereld van het vliegen.
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Tekst: Peter Korbee

Soldaat van Oranje 
de musical

-

Hier start de opleiding tot vlieger. Aan de hand van een 
instructiekaart voeren ze opdrachten uit en komen ze erachter 
of ze het in zich hebben om vlieger te worden. En hebben ze 
alle opdrachten met goed gevolg afgelegd, dan ontvangen ze 
het felbegeerde vliegbrevet.

Openingstijden
Het Militaire Luchtvaart Museum is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdagvan 10:00 uur tot 16:30 uur. En op zondag van 
12:00 uur tot 16:30 uur. Het museum is gesloten op maandag, 
zaterdag, de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag.
N.B.: De toegang tot het museum en de activiteiten zijn gratis 
toegankelijk. Voor de workshop 'Readyfor take-off’ wordt een 
vergoeding van 6 euro gevraagd.

Vanaf 30 oktober wordt de musical Soldaat van Oranje opgevoerd 
in deTheaterHangaar, een authentieke vliegtuighangaar op 
het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg. Het is voor het 
eerst dat deze vliegtuighangaar als theater wordt gebruikt 
en daar wordt dan ook meteen iets bijzonders van gemaakt. 
De tribune waarop de 1100 toeschouwers zitten, op een zeer 
comfortabele pluche stoel, is op een grote schijf geplaatst die 
360 graden ronddraait. Per scène kijkje op een andere set. 
Zo draai je langs de studentensociëteit Minerva, het Kurhaus, 
Paleis Woordeinde en zelfs langs het strand met echte rollende 
branding met echte regen en wind. Ook de landingsbaan van het 
vliegveld is onderdeel van het decor. De geluidseffecten zijn echt 
sensationeel. Videoschermen (180 graden) tonen als aanvulling 
op het decor. Het publiek kijkt in feite door een ruime opening 
tussen de beeldschermen door naar de sets. De videofragmenten 
worden ondersteund door veel geluidseffecten, door de 
speakers rondom klinkt dat meer dan levensecht, deze komen 
uit verschillende richtingen. Het resultaat is verpletterend. Het 
klinkt alsof een vliegtuig vlak achter je voorbij komt, alsof je in de 
vuurlinie zit, of midden in de balhoorn van het Kurhaus staat. De 
decors zijn imposant, niet alleen door hun afmetingen, maar ook 
door hun uitstraling gekenmerkt door creatieve uitingen. 
Het verhaal van ‘Soldaat van Oranje' is min of meer bekend 
van de gelijknamig boek en film. Als de Duitsers in mei 
1940 Nederland binnenvallen, leeft de Leidse student Erik 
Hazelhoff Roelfzema met zijn Leidse vrienden een onbezorgd 
studentenleven. De dan 23-jarige jongens realiseren zich als 
donderslag bij heldere hemel dat niets meer hetzelfde is. 
Vriendschap en liefde zijn niet langer vanzelfsprekend. De oorlog 
zet alles op zijn kop. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken... ga 
je vechten voor Vrijheid, Volk, Vaderland? Studeer je door met je 
kop in het zand? Of kies je doelbewust voor de vijand? 
De voorstelling begint klein, met filmbeelden als miniaturen 
in het midden van het toneel. Staaltjes van techniek blijken 
weergaloos te zijn en laten de bezoekers zich ademloos 
meevoeren in bombardementen, de ruwe zee met flinke 
golven en de prachtige videobeelden waarbij het lijkt of men 
ermiddenin zit. Na een kwartier heb je het niet eens meer in de 
gaten en word je meegenomen in deze wereld van acteren en 
zingen. Een wereld die de ellende van de oorlog even schrijnend 
als virtuoos in beeld brengt. Meteen sous van entertainment is 
het theater anno 2010.
Een bezoek geeft een dubbel gevoel, enerzijds de beklemming 
van de oorlog, anderzijds de grandeur van het musicalleven, dé 
publieke kunstvorm van deze tijd, voor iedereen, voor het grote 
publiek. Op zaterdag 30 oktober j.1. is de musical in première 
gegaan met aanwezigheid van Koningin Beatrix. Tussen 10 en 26 
oktober waren de succesvolle Tiy-outs voor de lokale bevolking. 
Voorstellingen: dinsdag t/m zondag: 20.00 uur, zondag ook 
14.00 uur. TheaterHangaar vliegveld Valkenburg.
Zie voor informatie: www.soldaatvanoranje.nl 
Verwacht wordt dat de musical een jaarzal draaien.

DE MUSICAL

http://www.soldaatvanoranje.nl
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N.B.: Het smaakmakende boek "Jachrvliegers in de Koude Oorlog" 
is te bestellen via www.jachrvliegersboek.nl

Pilots Call 2 Vliegbasis Volkel 
22 oktober 2010
Het was stralend weer, maar een beetje koud. We staan 
met z’n allen langs de parallelbaan, allemaal ex- of actieve 
jachtvliegers, goeie maten. De demo F-16, de Hunter, 
Spitfire en Harvards vliegen een spectaculaire airshow. Top! 
Terug naar Hangars, eindelijk dat pilsje, bijna 300 fighter 
pilots omarmen elkaar, geweldig zo’n reünie! Wat een 
kameraadschap! In de versierde Tiger Meet hangar is de Tiger 
F-16 het grootste pronkstuk. Een paar “old guy’s” hadden om 
een dubbeldekker gevraagd, nou die kregen ze! Geen Tiger 
Moth, maar zo’n rode Londense stadsbus, compleet met bar. 
Voorde liefhebbers waren er 2 flightsimulators: een hitech

F-16 MLU en een F-104. Chief Ops ‘Horse’ nam namens C-LSK 
het ie Jachtvliegersboek in ontvangst en Basiscommandant 
'Nose', net terug uit Afghanistan, ontving het 2e boek. De 
vliegbasis Volkel heeft natuurlijk op een geweldige wijze deze 
Pilots Call mogelijk gemaakt.
KLU dank voor de geweldige support! Ook dank aan 
de vele anderen die dit hebben mogelijk gemaakt. Het 
allerbelangrijkste natuurlijk was een king size bar en een volle 
bierplaat, met als grootste donatie die van C-LSK. ‘Knien’, 
een ex-FiO4 jockey die nu met een ernstig oogprobleem 
kampt, waardoor hij geen licht kan verdragen werd door 
zijn charmante chauffeuse in een geblindeerde Mercedes
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de hangar in gereden. Hij zat daarin als een Maffia baas en 
werd op zijn wenken bediend. En terecht! Paresto had een 
uitstekende 3 *** Indisch buffet voor ons, chapeau voor 
Dolf en alle medewerkers!
Om 9 uur dachten we de plaat nooit op de krijgen, nog 
geen 2 uur later waarschuwde de Chef barkeeper Jan ons, 
overgebleven 60 diehards: “nog 10 minuten” (10’playtime’)! 
Ja, met bacardi-coke gaat ’t snel!
Echter, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Deze 
redding kwam van nieuwe plaatschenkers voor de volgende 
3 kwartier. Daarna werd het tijd voor “knock-it-off and egress”. 
Wat een party! CU 2015 op de vliegbasis Leeuwarden? 
Commodore-vlieger bd. Steve (Catch) Netto

http://www.jachrvliegersboek.nl
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Reünie 2007 bij de KLu Historische Vlucht. 
Iedereen staat in dezelfde opstelling als op de 
foto uit 1967 (zie foto boven)

v.l.n.r. Nico van der List, Arnold Hijmans, Paul Verburg, Han Peltenburg, Jan Hermsen, Ruud Junge, 
Paul Kloosterman, Peter Hoogvorst, Bert Kuijper, Paul Schneider, Bart Leenen, Ton Janssen.

De oud-leerlingen van de klas Reserve Officier-vlieger 67-C 
(ROVL-67C) zijn uiteindelijk niet allemaal in de vliegerij 
terecht gekomen en zagen elkaar voor het eerst terug in 1977 
op Gilze Rijen. Op initiatief van een van hen, de toen ernstig 
zieke Kolonel-vlieger bd. Bart Leenen, werd veertig jaar later 
door oud-collega Bert Kuijper 40 jaar iedereen opgespoord 
en werd op Gilze Rijen een reünie georganiseerd. Het was een 
prachtige herfstdag in oktober en met medewerking van de 
Stichting KLu Historische Vlucht kon er zelfs gevlogen worden 
in de Fokker S-11 en de Harvard. Slechts één van hen, Paul 
Schneider, moest verstek laten gaan, omdat hij in het verre 
Noorwegen woont. Wel waren twee kaderleden aanwezig, 
namelijkThieu Claas en Piet Dirckx. De toenmalige adjudant 
van Woudenberg was reeds eerder overleden.
Na het overlijden van Bart in 2008 werd besloten dat het 
zinvol zou zijn om met elkaar contact te blijven houden. 
Jan Hermsen, enthousiast privévlieger, had inmiddels 
eigenhandig een 2-persoons vliegtuig gebouwd, eerst in zijn 
garage en later in een privé hangar op Teuge. De voltooiing 
ervan moest gevierd worden en dit werd de aanleiding voor 
Han, Jan en hun echtgenotes Josephine en Astrid, om de 
volgende bijeenkomst op 29 september 2010 te organiseren, 
ditmaal met de dames erbij. Piet Dirckx en Thieu Claas waren 
verhinderd, evenals Bert, Arnold en Paul, (de laatste blijft 
maar hopen dat we de reünie de volgende keer bij hem op de 
Lofoten organiseren en komen ijsvissen). Het bleek helaas 
niet mogelijk om met hem op tijd een Skype-verbinding te 
realiseren.
De dag van 29 september begon op een mistig Teuge, maar de 
weergoden waren ons goed gezind. De groep werd ontvangen 
door de eigenaar van de hangar, Gert Post en er volgde een 
hartelijk weerzien van de oudgedienden en de kennismaking 
met de dames. Voor sommigen van hen was het een eerste 
weerzien sinds de reünie in 1977.
Na de koffie met lekkers hield Jan zijn welkomst”spiets" 
waarin hij o.a. vertelde waarom dit treffen op “zijn” vliegveld 
Teuge plaatsvond. De enkele nog levende zéér oudgediende
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Reünie aankondiging 
voormalig 324-squadron

Tijdelijke regeling voor 
Postactieven KLu

2. Het Kantoor Veiligheid zorgt voor de distributie van de 
lijst naar de wachthebbende instantie.

Omdat een definitieve regeling voor de nieuwe algemene 
Defensicpassen 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:

vliegers van de LVA werden besproken, evenals het wel en wee 
van degenen die niet aanwezig konden zijn. Aansluitend nam 
Jan het programma voor de rest van de dag door.
Na de lunch maakte de groep een wandeling over het veld 
onder leiding van onze gastheer Gert Post en zijn assistent 
Henk. We konden daarbij de aerobatickisten van Frank 
Versteegh van dichtbij bekijken, een bijzonder unieke 
gelegenheid! De directeur van Teuge, Coert Munk, belichtte 
het verleden, heden en de toekomst van het veld en we 
mochten rondkijken in de hangar van de para’s. (Asterixzou 
gezegd hebben: "Rare jongens die para’s, wie stapt er nou uit 
een vliegtuig, dat het nog gewoon doet?”).

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.

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).

Op 14 april 2011 organiseert de reüniecommissie van het 
voormalig vliegende 324-squadron haar 9e reünie op de 
vliegbasis Leeuwarden. Alle oud-medewerkers met hun 
eventuele partners zijn van harte welkom.
Medio november zullen de uitnodigingen aan de bij ons 
bekende oud-medewerkers worden toegezonden.
Mocht u de afgelopen jaren nooit een uitnodiging ontvangen 
hebben en u bent toch bij het squadron werkzaam geweest, 
of u wilt nadere inlichtingen, neem dan even contact op met 
Evert Fokkinga van de reüniecommissie.
Dat kan via e-mail: 324.reuniecommissie@planet.nl of 
telefonisch via 050-5799699.

Teuge showde die dag wat het zoal in huis heeft: De dikke 
Antonov-2 maakte rondvluchten, Frank Versteegh gaf 
een aerobatieshow in zijn gloednieuwe Extra-sooL, met 
de regelmaat van de klok dwarrelden de parachutisten 
omlaag. Ook was er een DH-i Chipmunk actief en zag men 
zweefvliegtuigen en enkele zelfgebouwde kisten.
’s Middags vloog oud-instructeur Ruud Antonius in zijn Cessna 
172, de PH-JBC, rondvluchten voor de liefhebbers. Het was 
een bijzondere ervaring, zo met de Veluwe aan de ene en de 
IJssel aan de andere kant even naar Zwolle vliegen en weer 
terug. Ook de files met speelgoedauto’s op de "snelweg” langs 
Deventer werden met plezier bekeken. Na het maken van de 
groepsfoto's bij Jan’s vliegtuig kon de BBQ worden opgestookt 
en werden de kelen doorgesmeerd tijdens het ophalen van de 
nodige herinneringen, vooral over dat eerste jaar.... Er werd 
heel wat afgelachen?
Tijdens de maaltijd van allerlei soorten vlees, salades en wijn 
konden we genieten van een prachtige door Paul Verburg 
gemaakte video van de reünie in 2007 bij de KLu Historische 
Vlucht. Jan Hermsen toonde een compilatie van foto’s uit 
1967,1977 en 2007, die hij voor iedereen op een disc had 
gezet. Tevens konden we met een beamer de foto’s van het 
bouwproces van Jans vliegtuig bekijken, waarmee hij van 2001 
tot 2009 bezig was; eerst naast zijn ‘normale’ baan, later als 
gepensioneerde, fulltime.
Bij het afscheid werd meteen een vervolgafspraak gemaakt 
voor over 2 jaar. Wie het gaat organiseren, hoe en waar, is nog 
een verrassing....

De Centrale Coördinator Postactieven Klu, 
Lt-Kol. bd. H.P. Out

mailto:324.reuniecommissie@planet.nl
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We spreken over de zeventiger jaren. Ik was in die tijd vast 
geplaatst als Spec. AM (specialist automonteur) op het 501 
Squadron. Elke GGW Sqn. had inmiddels eigen Daf vrachtauto’s 
en enige Hanomags voor bij voorbeeld de Verbindingsdienst 
en de eigen afdeling MT die elk squadron inmiddels ook 
in de organisatie had. Onze squadron transport afdeling 
bestond uit een Kpli als transportleider, die niet alleen in 
vredestijdomstandigheden al het vervoer op squadron regelde, 
maar ook tijdens oefeningen, regelde hij alle formaliteiten met 
betrekking tot het verplaatsen van het squadron. Ik vond het toen 
al een hele verantwoording want het was bij voorbeeld tijdens 
internationale oefeningen een hele toestand, om het gebruik 
van een weg te krijgen, en om op tijd aan de ponton brug over 
de Weser te zijn. Het was namelijk zo dat niet alleen wij moesten 
oversteken, maar ook ander landen met hun tanks, waar wij

dus zeg maar ingepast werden. En dit alles moest ook nog in het 
pikkedonker gebeuren ofmetoorlogsverlichtingaan. Het was 
een hele belevenis als onze colonne op een wegkruising gestopt 
werd door Amerikaanse MP en moest wachten tot een colonne 
tanks voorbij was, daarna was het weer haasten om binnen het 
tijdschema te blijven. De transportleider werd tijdens oefeningen 
ondersteund door een Kpl-chauffeur die bij hem werd ingedeeld 
vanuit de MT op het GLK en een kraanwagenchauffeur met 
kraanwagen van het GLK. Ik, in mijn functie als spec. AM, kreeg 
de ondersteuning van een hulpmonteur uit het WCMT van het 
GLK. Zo waren wij een gezellig clubje MT-ers. Als spec. AM had 
ik een Hanomag werkplaatswagen ter beschikking waarin een 
werkbank was geplaatst en kisten met zoveel mogelijk reserve 
onderdelen. Daarna bleef er nog net genoeg plaats over om er 
3 stretchers in te plaatsen waar wij met 3 man konden slapen.

Herinneringen het 501 
Squadron 5GGW
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De kraanwagenchauffeur was niet zo groot en sliep op de 
motorkap van de kraanwagen, waar hij dan de motorkap met 
behulp van 2 houten blokjes op een kiertje opende. Op die 
manier kwam de warme lucht van de 6 cilinder in de cabine, 
want verwarming had de YB 616 niet. Squadron MT was er ook 
voor verantwoordelijk dat de voertuigcolonne zich na het bevel 
"Move” volgens planning op de weg opstelde. De Spec. AM en 
zijn Hulpmonteur waren belast met de technische controle 
van de voertuigen en de daaraan gekoppelde aanhangwagens. 
Verlichtingsproblemen en kleine defecten moesten wij ter 
plekke repareren. Dit was niet altijd ongevaarlijk, want het was 
soms pikkedonker dus moest je 1 man bij de bestuurder zetten 
om er voor te zorgen dat deze niet weg reed als je onderzijn 
auto lag. Als de colonne vertrokken was van een move-locatie 
moesten wij de achtergebleven weggezakte voertuigen met 
scheppen uitgraven en met de kraanwagen uit het terrein lieren. 
We zagen er soms uit ofwe in de mijnen werkten. Ook onze 
Squadroncommandant moest regelmatig met zijn VW181 over 
het terrein rijden en bleef dan ook vaak vast zitten waardoor 
hij dan ook onze hulp was aangewezen. Hij had daar duidelijk 
de pest over in en vroeg mij of hiervoor een oplossing was. De 
VW181 was natuurlijk geen terreinauto en was uitgerust met 
normale wegbanden. Ik heb toen een test gedaan door de VW181 
uit te rusten met sneeuwkettingen, die ik via het bureau Lokale 
Aankoop kon aanschaffen. Dit bleek een perfect idee, want 
met de sneeuwkettingen kon men ook in de zomer over een 
geploegde akker rijden, zonder vast te zitten. Dus behoorden ook 
in de zomer sneeuwkettingen tot de standaarduitrusting. Ook het 
camoufleren werd in die tijd nog niet zo beoefend als vandaag 
aan de dag. We hadden nog witte missiles en egaal groen gespoten 
voertuigen. Dit alles plaatsten we dan weliswaar tussen de 
bomen, maar je kon altijd goed zien waar je spullen waren! Het 
oefenen in het verplaatsen was denk ik toen nog hoofdzaak, en 
dit hadden we prima geregeld. Ook de Sovjet geheime dienst was 
een trouwe begeleider van ons. Deze voertuigen met een Soxmis 
nummerbord werden regelmatig gezien en men moest dan het 
nummer onthouden en aan de MP doorgeven. Deze "spionnen” 
werden wel eens, als ze te dicht bij waren (de minimum afstand 
was als ik mij goed herinner 1,5 Km) klem gereden en dan door de 
Engelse MP opgehaald en afgevoerd.

Deze Soxmis voertuigen zag men vaker, want deze mensen 
woonden in een eigen woonwijk in Bielefeld. Het is zelfs 
voorgekomen dat deze voertuigen op de siteweg of bijna voorde 
poort stonden. Ik vond het toen als jonge militair wel een raar 
gebeuren datje tegenstanderje constant in de gaten hield. 
Als er na de oefening geïnventariseerd en men ontdekte dat 
bepaalde spullen misten, werd het move-gebied afgezocht. Zo 
gebeurde het dan ook dat er bij voorbeeld een schemaboek 
van een Hiper gevonden werd of dat er een M-55 mitrailleur 
nog braaf in de wei stond. Zo gebeurde het op een dag dat de 
transportleider tegen mij zei: ”ik mis een pallet met drie missiles, 
kun je terug rijden en op het move-terrein gaan zoeken?" En 
jawel, de volgende morgen toen het licht werd zagen ik en 
mijn hulpmonteur tussen de bomen de witte missles staan, we 
hebben de trailer aangehaakt en het hele gebeuren naar de vaste 
bestemming op de site gebracht. Iedereen was weer gelukkig. 
Door al deze belevenissen was het nooit saai op een Hawk 
squadron. Ook de sfeer was altijd uitstekend, wat natuurlijk 
ook te danken aan de toenmalige squadroncommandant. Deze 
was een oud-brandweerman, dusvakofficier, en had door zijn 
levenservaring veel begrip voor zijn personeel. Als ik nu door 
het dorp Rehburg rijd, komen zulke herinneringen als hiervoor 
genoemd weer spontaan in mijn gedachten. Het was de goeie 
oude tijd.
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De beginregel van dit lied schoot mij te binnen toen ik 
onlangs op een woensdagmiddag in september van het 
Wallard-Sacrékamp (enigszins verminkt genoemd naar de 
militaire luchtvaartpionier Lt.kol. H. Wallaardt-Sacré) in 
Huis ter Heide naar huis terugfietste. In de middagsessie 
van het repeterende Luchtmacht Mannenkoor was de leden 
nadrukkelijk de opdracht meegegeven het historische lied uit 
Valerius’ NederlandtscheGedenck-klank uit het hoofd te leren om 
er bij een eestvolgend concert van het LMK goed mee uit de 
voeten te kunnen. Ik zat met mijn gedachten bij dit historisch 
lied toen ik onderweg langs een parkeerplek bij de Vlasakkers, 
in de buurt van de voormalige vliegbasis Soesterberg, een 
militaire trailer zag staan met daarop als lading, in afgedankte 
glorie, een V-2 raket. Onmiddellijk werd mij duidelijk dat het 
hier ging om het laatste exemplaar van een gemeen monster 
in Nederland.

Merck toch hoe 
sterck ”
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Gelukkig bleef ons leven en daarmee ook onze herinnering 
gespaard. Ooit zou toch een moment van vergelding voor dit 
soort van laffe aanvallen op burgers wel een einde vinden? 
Het leek er op....Op mijn verjaardag, zaterdag 3 maart 1945, 
vonden 54 Engelse bommenwerpers boven den Haag hun 
doel, namelijk de lanceerinstallaties van de V-2's die - op 
grond van in 1945 gemaakte luchtfoto's - werden vermoed in 
het Haagsche Bos, vlakbij de stadswijk het Bezuidenhout. 
Eindelijk gerechtigheid?
Zoals wel vaker in die tijd gebeurde werd, door een 
navigatiefout, de verkeerde plek gebombardeerd. Pas in 
1984 ontdekte historicus A. Korthals Altes dat de gezochte 
raketinstallaties helemaal niet meer in dat Haagsche Bos 
stonden. Bovendien vielen de eerste geallieerde bommen op 
de eerder genoemde stadswijk waardoor ruim 500 Hagenaars 
werden gedood. De avond ervoor hadden de bewoners 
nog weer voor het eerst kunnen genieten van het Zweedse 
wittebrood dat in de plaatselijke bakkerij was gebakken met 
het meel dat tijdens de voedseldroppings was uitgeworpen. 
Er ontstond een felle vuurzee, die werd aangewakkerd door

een felle noordwestenwind. Pas op zondagavond slaagde 
de brandweer erin om de ergste vuurhaarden de doven. 
Vijftien brandweerlieden kwamen om. Het feit dat ze niet 
het slachtoffer waren van een vijandelijke aanval, zoals in 
Rotterdam, maar van een tragische menselijke fout van de 
kant van onze bondgenoten, gaf aan dit drama een extra 
dimensie.
‘t Is toch ‘sterk’ dat een herinnering aan een oorlogssituatie 
van zo lang geleden bij het 'weerzien’ met de laatste V-2 de 
gedachte oproept: hoe maak je een dergelijk verhaal af. Het 
aangehaalde lied vermeldt in de slotregels dat de vijand "zag 
daar niet te winnen" en ‘t’ vlas was niet te spinnen’.
Die voldoening overtuigde: vastleggen die laatste V-2, als een 
onschadelijk ‘gewin’ voor het Defensiemuseum. En hoe! Ik 
zag een ‘ingesponnen' raket in een metalen kooi, van alle 
huiver ontdaan!
Merk toch hoe sterk de wil was om uiteindelijk in deze 
wending de herinnering in een overwinning te voltooien! 
Het ‘vastleggen op de foto’ bleek overigens niet het enige 
‘monument van een menselijke vergissing’. Het door de 
oud-minister van sociale zaken J. de Koning eerder in het 
Bezuidenhout onthulde monument van Marijke de Goey, 
herinnert al langer aan het bombardement.
Toch sterk om te bemerken dat enkele op dat monument 
aangebrachte dichtregels van Judith Herzberg luiden: ‘Bijna 
nooit zie je een vogel in de lucht zich bedenken, zwenken, 
terug....

Het nieuws had er al melding van gemaakt dat de beruchte 
raket over de weg vervoerd zou worden naar zijn nieuwe 
bestemming: het toekomstige Defensiemuseum op de 
vliegbasis. Op dat moment dacht ik aan de gebeurtenis - nu 
ruim 65 jaar geleden - dat er een V-2 raket terechtkwam in 
de straat waar ik destijds woonde, namelijk de Admiraal 
de Ruyterweg. Deze straat heette voor de oorlog Koningin 
Wilhelminalaan, maar op last van de Duitse bezetters moest 
deze straatnaam worden gewijzigd. We woonden in Voorburg, 
op nauwelijks enkele kilometers van de startplaats van de 
Duitse raketten. Als er zo’n V-2, meestal richting Londen, het 
luchtruim werd ingeschoten hielden we de adem in.... "zou
die ‘et doen?”
Er zijn namelijk nogal wat van die krengen voortijdig 
terechtgekomen in de nabijheid van de dichtbevolkte wijken 
in de onmiddellijke omgeving, met alle gevolgen van dien. 
Met zeer gemengde gevoelens wenste je bij elke lancering, 
die met een angstaanjagend gierend geluid gepaard ging, dat 
het ding zijn weg zou vinden. Je ‘‘eigen hachje” was je in die 
tijd meer nabij dan het leven van de geallieerde burgerij aan 
de andere zijde van het Kanaal. Hetzelfde angstige gevoel, op 
de dag dat zo’n V-2 zijn verwoestende werking vlak bij onze 
woning demonstreerde, keerde bij het zien van deze V-2 even 
terug. Het inslaan van de raket was namelijk voorafgegaan 
door enkele ogenblikken van ijzige stilte; de raketmotor was 
afgeslagen en je wist in zo’n geval nooit wat je te wachten 
stond....
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2011
Nieuwe Raamregeling 
Faciliteiten Defensie

LUCHTVAART
KALENDER

Met de nieuwe passen worden eerst aanvragen gehonoreerd die 
al een tijd onverwerkt liggen te wachten bij Bureau Postactieven 
van het CLSK. Voorlopig blijft de ingestelde interim-regeling 
nog van kracht tot nader order. Voor vragen kunt u terecht bij 
CLSK/Chef Kabinet/Bureau Postactieven/Centrale Coördinator 
Postactieven KLu.
De Centrale Coördinator Postactieven KLu, Lt.kol. bd. H.P. Out

De nieuwe regeling betekent dat er duidelijkheid is voor zowel 
postactieven, dienst- en oorlogsslachtoffers en veteranen. 
Overigens worden belangenverenigingen ook in de regeling 
meegenomen. De Regionale Contact Groepen beschikken over 
een exemplaar van de nieuwe regeling, waarbij een verruiming 
is dat het nieuwe criterium voor de in ontwikkeling zijnde pas 
postactief als volgt luidt:

60 jaar helikopters 
bij Defensie 
1951-2011

Het thema van deze drieëntwintigste uitgave van de serie 
luchtvaartkalender is:
“60 JAAR HELIKOPTERS BIJ DEFENSIE" 1951 - 2011 
Leonardo da Vinei (1452 -1519), de alleskunner uit de 
Renaissance, liet tekeningen na van een helikopter. Het 
is twijfelachtig of die gevlogen zou hebben, zelf als er een 
krachtbron op zat met voldoende vermogen om op te stijgen. 
Maar de droom hield anderen uit de slaap. Igor Sikorsky werkte 
vanaf 1917 in Kiev aan zo'n machine. Na vijf jaar hield hij er 
mee op en ging over op vastvleugelige toestellen. Toch kwam 
Sikorsky jaren later weer terug en werd de grootste leverancier 
ter wereld van helikopters. De helikopter heefteen belangrijke 
plaats ingenomen in zowel de civiele- als de militaire luchtvaan. 
Op achttien december 1951 werd per ministeriële beschikking 
de Sikorsky S-51 aangekocht en bestemd voorde Koninklijke 
Marine en in dienst van de Marineluchtvaartdienst (MLD) op MVK 
Valkenburg. Het toestel werd donkerblauw gespoten en ontving 
de registratie 8-1, voorts kreeg het de bijnaam: 'Jezebel'. Ondanks 
zijn beperkingen heeft de S-51 zeer goede diensten bewezen o.a.

tijdens de februaristorm van 1953. De Koninklijke Luchtmacht 
ontving in 1955 haar eerste helikopter, de Hiller OH-23 Raven. 
Daama volgen met tussenposen diverse types helikopters, die 
steeds groter, sneller en zwaarder werden, zowel bij de MLD als bij 
de KLu. Alle helikopters die bij onze krijgsmacht dienst hebben 
gedaan, inclusief de huidige types, passeren in deze kalenderde 
revue tot en met de nieuwste aanwinst, de NH 90. Sinds 4 juni 
2008 is de "Defensie Helikopter Commando’’ (DHC) opgericht en 
alle huidige helikopters zijn daarin ondergebracht, waarbij ook 
de "Groep Maritieme helikopters” van de Marineluchtvaartdienst. 
De DHC valt onder de Commandant Luchtstrijdkrachten. 
De kalender is voorzien van 27 fraaie kleurenfoto’s.
Kalenderformaat 25x36 cm.
Kalender is verkrijgbaar bij: 'Luchtvaart Hobby Shop’, ‘Flash 
Aviation’, ‘Aviadrome Museum', ‘Militaire Luchtvaart Museum, 
WZZ-shop Vlb. Gilze Rijen. Ook te bestellen door het bedrag van 
€ 16, - (incl. verzending) over te maken op postgiro nr. 2567434 
t.n.v. Korbee-promorie:MLD te Rijnsburg, met vermelding: 
kalender 20H en uw postadres.
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a. Met leeftijdsontslag respectievelijk met FLO, FPU of 
pensioneringsontslagzijn, 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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In antwoord op uw schrijven
Tekst: Henk Weitje, Ugchelen

Wie herkent deze foto?
Graag uw informatie mailen naar Caty Leenen, 
e-mail: catalina(a)regeh.com

Fotoherkenning
Bij het uitzoeken van een fotoarchief kwamen wij een foto tegen 
waarvan ons de herkomst totaal onbekend is. We denken dat het 
misschien Soesterberg, Gilze Rijen of Schiphol zou kunnen zijn.Toen ik in de laatste KLuPActief een foto zag staan van een 

Domini, moest ik aan 1944 denken. Ik werkte toen bij de 
Canadese 143e Wing op vliegveld Welschap bij Eindhoven. 
Op een dag hing er een Nederlandse Domini boven in een 
boom. Achteraf hadden ze nog meer geluk dan ze toen al 
dachten, want als ze nog iets door waren geschoten, waren ze het 
kanaal in gedoken. Het vliegveld was in die tijd een geordende 
chaos. Het front was dichtbij, dus de Typhoons vlogen af en 
aan met bommen of raketten. De lucht was vol met jagers en 
transportvliegtuigen, die hun rondjes draaiden om te kunnen 
landen. Daar tussendoor kwamen er ook nog aangeschoten 
vliegtuigen naar Welschap. Sommige landden netjes op de baan, 
maar andere schoten een rode lichtkogel af en ploften midden 
op het veld neer, wat de nodige rotzooi gaf. Voorde beveiliging 
vlogen er altijd een paarSpitfires rond en bij het begin van de 
startbaan stond er ook nog een stand-by.
Op nieuwjaarsmorgen lieten ze zich toch nog verrassen, want 
toen schoten de Duitsers heel wat vliegtuigen in brand. Overal 
vuur, zwarte rook en ontploffende munitie. De Typhoons 
stonden in groepjes bij elkaar, dus als er één brandde, ging de rest 
vanzelf mee. Na de Typhoons kwamen de Wellingtons en daama 
de Mosquito-fotoverkenners. Zelf zat ik toen al in de Nederlandse 
luchtmacht. Eerst bij de Transva op Valkenburg en later bij de 
radio-radarwerkplaats aan de Kampweg in Soesterberg. 
Voorwaar een mooie tijd.

regeh.com
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Was u er ook bij in 2000? Met die vraag begon de uitnodiging 
aan de leden van CGPA Volkel om, indien het antwoord 'ja' 
was, nogmaals mee te gaan. Een herhaling dus, die door het 
bestuur 1 o jaar later zonder schroom op het programma van 
woensdag 18 augustus werd gezet. Met drie bussen vol goed 
gemutste mensen werd de gang gemaakt naar Montfoort 
om in 'de Gouden Leeuw’ koffie met gebak te gebruiken. 
"Hè geen vlaai?” Klopt, je moet durven veranderen! Toen 
we terug naar de bus wandelden werden we wel even 
getrakteerd op een plensbui, maar daar bleef het bij. Het 
weer zou volgens de geleerden alleen maar beter worden. 
De trip ging verder naar Warmond om uiteindelijk bij rederij 
Van Hulst aan boord van een van de drie rondvaartboten 
te stappen. Tijdens de bijna drie uur durende rondvaart, 
werd een prima schipperslunch geserveerd, terwijl iedereen 
genoot van de prachtige omgeving in dit Groene Hart van 
Nederland. Dit deel van Zuid-Holland vanaf het water bekijken 
zorgt altijd voor de nodige verbazing. De weidse blik over 
plassen, kanalen en polders in contrast met de soms benauwt 
aandoende bebouwing langs het water, verrast menigeen. 
De mooie ruim opgezette optrekjes laten we voor het gemak 
maar even buiten beschouwing! Ondertussen werd het weer 
alleen maar beter en verpozing op het achterdek zorgde 
voor nog meer vaarplezier. Na het aanmeren vervolgden we 
onze weg naar de Wilhelmina boulevard van Noordwijk.

En... het lang verwachtte gebeurde, de zon brak door. 
Dus werden de zonnebrillen rap uit de koker gehaald en 
opgezet. Langs de kust stond wel een stevige bries maar een 
met glas afgeschermd terras zorgde ervoor dat je niet werd 
gezandstraald. Met de zon op de bol was het tijd om een 
heerlijk drankje te drinken en te genieten van de ruisende zee 
en de hoog opspringende board- en kitesurfers.
Tijd om Noordwijk te verlaten en koers te zetten naar het 
pittoreske dorpje met de roodwitte luiken, Haarzuilens, 
met binnen haar gemeentegrens het grootste kasteel van 
Nederland, De Haar. Het kasteel hebben we niet bezocht, 
maar wel hetoud-Hollandse restaurant ’t Wapen van 
Haarzuylen’. In een gezellige ambiance werd een prima diner 
geserveerd en aan de reacties te horen is niemand met een 
knorrende maag de bus ingestapt. In de bus nog vijf kwartier 
tijd om van de dag en de afterdinner dip te genieten, voordat 
de poort van Volkel weer werd gepasseerd. Eindpunt van weer 
een geslaagde dagtocht.
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Tekst: André Polfliet

Tekst: Frans Ouwerkerk
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CGPA Nw Milligen zeilt met 
de “Willem Barentsz”

pot werden gestopt. Na dit fantastisch stukje vakmanschap te 
hebben aanschouwd vertrok de groep met de bus weer naar 
Swalmen. Hier werd de dag, weer in café De Mèrt, afgesloten 
met een driegangen diner. Na een interessante en mooie dag 
werden we, moe maar voldaan, om 22.00 uur weer op het 
parkeerterrein van LMB De Peel afgezet.

111
61
EX

Op woensdag 25 augustus jl. was het weer tijd voor het 
jaarlijkse zomeruitstapje. De reis ging dit keer van Vredepeel 
via Swalen naar Eupen en vandaar naar Monschau en via 
Swalmen weer terug naar Vredepeel. De organisatoren, Toon 
Hussaarts en Erik Jansen, hadden naast het voortreffelijke 
weer nog een paar mooie en interessante verassingen 
voor ons in petto. Klokslag acht uur vertrok de bus naar de 
eerste stop, café De Mèrt in Swalmen-Centrum, voor een 
welverdiende kop koffie of thee met een Limburgse lekkernij. 
Hierna reden we via Duitsland naar het Belgische Eupen om 
een bezoek te brengen aan de chocoladefabriek Jacques- 
Callebout. Onze groep kreeg in het Chocolade Museum een 
uitleg over de geschiedenis van het maken en het gebruik 
van chocolade, gevolgd door een rondgang in de fabriek en 
tussendoor een proeverij. Chocolade bleek niet alleen lekker 
te zijn, maar ook nog gezond, volgens onze gids althans. 
Deze excursie werd afgesloten met een bezoek aan de winkel 
die bij de fabriek hoort. De meesten kwamen beladen met 
tassen vol chocolade de bus weer in. Hierna ging de tocht 
verder naar het in de Eifel gelegen Monschau. Hoewel velen 
dat al eens een keer hadden verkend, bleek toch weer dat er 
dingen anders waren of nieuw. In Restaurant Graf Rolshausen 
stond een zeer goede lunch voor ons klaar en ondanks de 
chocolade, lieten de meesten zich dat goed smaken. Na de 
lunch was er voldoende tijd om het mooie Monschau aan 
de Roer op eigen gelegenheid te ontdekken. Het prachtige 
weer zorgde ervoor dat de groep als een zwerm bijen over het 
stadje uitwaaierde. Kortom, ook de plaatselijke horeca was 
er die middag goed mee. Om 16.45 uur werden we verwacht 
in de plaatselijke glasblazerij waar we van de Portugees Sousa 
Costa een soort glasblaasshow kregen voorgeschoteld. Rondom 
zijn 1280° C hete glassmeltoven liet hij in ongeveer een half 
uur zien wat hij allemaal kon met glas. Naast ongekleurde 
figuren van dieren maakte hij een veelkleurige schaal en een 
zwaan. Het applaus wat hij oogstte deed hem zichtbaar goed, 
maar dat kwam waarschijnlijk ook door de fooitjes die in de

Augustus 2010 zal de geschiedenis ingaan, als één van 
de natste zomermaanden ooit! Het is de maand van de 
watersnoodramp in Pakistan. Bij ons is het niet zo dramatisch, 
maar toch,...wat een water! Enkele dagen vóór woensdag 
de 25e, houdt een aantal leden van de afdeling AOCS Nieuw 
Milligen de weerberichten angstvallig in de gaten. Op 
genoemde datum staat er een zeiltocht op het programma. 
Dan heb je het liefst een windje van 435 Beaufort en een 
zonnetje. In elk geval niet, dat het met bakken uit de hemel 
komt vallen, toch...? Tot ieders verbazing en opluchting zijn 
de verwachtingen voor deze ene dag buitengewoon goed.
Wat denk je?.... licht bewolkt, en windkracht 4 tot 5! Iedereen
arriveert dan ook met een ‘bigsmile’ op zijn of haar gezicht 
in de Batavia-haven van Lelystad. Want daar ligt de driemast- 
topzeilschoener “Willem Barentsz” afgemeerd. Als iedereen 
aan boord is wordt er door de dames van NAUPAR (Nautische 
Partners, een cateringbedrijf voor de zeilvaart) koffie en cake 
geserveerd. Dat gaat erin als koek! Als we op de motor de 
haven uitgevaren zijn, worden de zeilen gehesen. Er zijn maar 
twee matrozen aan boord, dus er wordt een beroep gedaan 
op de postactieven, die nog fit genoeg zijn om een handje te 
helpen. Onder het zingen van (vieze) zeemansliedjes wordt er 
hard aan de vallen getrokken.
De reis gaat naar Enkhuizen, en neemt zo'n twee uur in 
beslag. We meren af direct bij het Zuiderzeemuseum. 
Daarvoor moeten we eerst nog door de 'Krabbersgatsluizen', 
wat al een belevenis op zich is. Het schip is namelijk 50 meter
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Het was een uitgelezen dag op het water, die 25s,e augustus. 
Het weer was de hele week al slecht: harde wind en veel 
regen en de voorspellingen beloofden niet veel goeds. Maar 
deze dag konden 167 postactieven van Gilze Rijen genieten 
van mooie Hollandse wolkenluchten met regelmatig zon 
en een stevige bries. Ook de verzorging aan boord van 
het driedeksschip 'Catharinaplaat' van rondvaartbedrijf 
Zilvermeeuw uit Drimmelen was 'cruise’waardig, oftewel heel 
erg goed! De meeste passagiers en ook mijn man en ik hadden 
gelukkig weinig last van het verkeer en arriveerden dan ook 
ruim voorde afgesproken tijd bij de ‘Zilvermeeuwsteiger’ 
in Lage Zwaluwe en we konden dan ook op de geplande tijd 
vertrekken.
Om half tien werden de trossen losgegooid en begon de reis 
via de Amer en het Hollands diep naar een van de grootste 
havens ter wereld, Rotterdam.
Koffie met gebak werd geserveerd, de kapitein hield zijn

welkomstwoord en ook de voorzitter gaf even een korte 
briefing betreffende het verloop van de dag. Daarna werd het 
gesprek door de gasten, in reüniestijl, overgenomen want 
er is altijd weer veel bij te praten. Iedereen genoot. Ook Leo 
en Marian Emons hadden het prima naar hun zin. Vanwege 
zijn rolstoel kan Leo niet aan alle activiteiten meedoen maar 
hier op deze boot is er geen probleem en genoot hij met 
volle teugen. Aan onze tafel maakten we kennis met enkele 
gepensioneerde collega's die kortgeleden maar ook al lange 
tijd terug de luchtmacht hadden verlaten. Hieruit blijkt dat 
onze contactgroep zowel oudere maar ook jongere leden kent. 
Na de koffie vertrokken de zonaanbidders naar buiten waar de 
gesprekken werden voortgezet. Binnen werd het wat rustiger 
en kon de uitleg van de kapitein over wat er links en rechts 
van het water te zien was, worden gevolgd. En er valt heel 
wat te zien en te leren! Aardige optrekjes en vakantieparken 
volgebouwd met chalets. Jachthavens en dijken vol schapen. 
In de containerhaven aangekomen, natuurlijk heel veel 
containers. Als de stapels hoger zijn dan 4 lagen dan gaat het 
om 'lege' containers! Verder waren er dokken te zien waar 
schepen gerepareerd worden, of cascoschepen die elders in 
de wereld gefabriceerd zijn (een nieuwe trend?) en hierin 
Rotterdam verder worden afgebouwd.
Maar ook was er vergane glorie te zien zoals de voormalige 
scheepswerf van Verolme. De gebouwen staan er nog maar 
worden binnenkort afgebroken om er huizen te bouwen. 
Ook voeren we langszij een werf waar in beslag genomen 
schepen aan te ketting liggen. Iets verder lag een sloopwerf 
waar ondermeer duikboten ontmanteld worden. Even later 
hoorden we over een werf elders, waar hele luxe jachten 
voor hele rijke mensen worden gebouwd. De contrasten in 
Nederland kunnen groot zijn.
Terwijl dit alles aan onze ogen voorbijtrekt wordt door 
de bemanning van de Zilvermeeuw goed gezorgd voor de 
inwendige mens en konden we rond het middaguur genieten 
van een lunchbuffet.

Vanaf het water is Rotterdam vooral een stad van hoge 
gebouwen, met op de Wilhelminapier (het Manhattan van 
Rotterdam genoemd) de 152.5 meter hoge Montevideo toren. 
De Euromast echter schijnt nog steeds het hoogste gebouw 
van Rotterdam te zijn. In de tweede helft van de vorige eeuw

J
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lang. We krijgen anderhalf uur de tijd om het museumpark te 
bezoeken. Er zijn demonstraties van diverse 'Oudhollandsche' 
ambachten, waaronder visroken. Weleens een gerookte 
haring direct uit de rookton gehad? Zalig..! Als we allen 
weer aan boord zijn, en de sluizen van Enkhuizen achter ons 
gelaten hebben, worden de zeilen andermaal gehesen, en 
zet de schipper koers naar Lelystad. Tijdens het laatste deel 
van de reis, wordt het ‘captains-diner’ geserveerd. Dat bestaat 
uit traditioneel zeemansvoedsel, zoals kapucijners met spek 
en uitjes in het zuur. Om te voorkomen, dat we onderweg 
scheurbuik zullen krijgen, wordt er verse groente bij gegeven. 
Wat een luxe...!
Als we in Lelystad afmeren, is de lucht al weer aardig grijs. 
Zou het weer gaan regenen? Wat kan ons dat nou schelen. 
Wij hebben ons op deze topdag uitstekend geamuseerd.
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Tekst: Frans van Beers
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CGPA Twenthe op bezoek bij 
Burgers Zoo

speelde Rotterdam een belangrijke rol bij de emigratie naar 
verre landen als Canada en de VS. Het Koopvaardijschip 
'De Rotterdam’ opgeleverd in 1958 en tot 1971 varend op de 
Holland Amerika Lijn is daar een tastbaar bewijs van. Het 
schip werd in de jaren zeventig verkocht aan Amerika om als 
cruiseschip te dienen, maar is nu weer terug in Rotterdam 
waar het door 'Woonbron' als horeca en congresschip wordt 
geëxploiteerd. Daarnaast kan men het schip bezichtigen via 
een rondleiding. Ook andere, belangrijke industrieën voor 
de werkgelegenheid in Rotterdam, bevinden zich aan het 
water, zoals Unilever. Ooit begonnen als margarine fabriekje 
in Oss en nu sinds 1891 uitgegroeid tot een wereldconcern 
met naast de bekende Bleuband nog vele andere producten. 
Unilever is aanwezig in de haven met een eigen steiger voor 
de aanvoer van olie en andere grondstoffen en met de aan de 
Wilhelminakade gelegen fabriek voor de margarineproductie. 
De kantoren eveneens aan de Wilhelminakade zijn prominent 
ondergebracht in het futuristisch gebouw genaamd ‘De Brug'. 
En ja wat zou Rotterdam zijn zonder zijn vele bruggen: de 
Brienenoordbrug, de Erasmusbrug, de Willemsbrug om er 
maar enkele te noemen. Toen we op onze vaartocht in de verte 
de plaats Dordrecht gewaar werden, wisten we dat we weer 
huiswaarts keerden. Onderweg passeerden we waterbussen 
en watertaxi’s. Het nieuwe personenvervoer van Nederland?

r?
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In de toekomst over water? Op de terugwegvaren we opnieuw 
onder de Moerdijkbruggen door, dan via het Hollands Diep en 
de Amer meren we op de geplande tijd van half vijf af in Lage 
Zwaluwe.
Opnieuw een geslaagde uitstap, waar ook het weer heel erg 
goed aan heeft meegewerkt. Maar deze mooie dag zou niet tot 
stand zijn gekomen zonder ons fantastisch bestuur.
Bedankt?

31 KluPActief

Op woensdag 15 september zijn wij met 43 leden een gezellig 
dagje uit geweest. Onze eindbestemming was een bezoek aan 
het Burgers Zoo. Om 08.15 vertrokken wij vanaf het Zuidkamp 
naar ons koffieadres, het IJssel Paviljoen te Zutphen, waar wij 
een heerlijk kopje koffie met gebak hebben genuttigd. Rond 
10.30 uur werd de reis hervaten ging het richting Arnhem, om 
daar afgezet te worden bij het Burgers Zoo. Wij konden gaan 
genieten van de Burgers Bush, de Rimba, de Safari, de Ocean 
en de Dessen. Het was voor velen van ons weer een prachtige 
gelegenheid om kennis te maken met de mooie dierenwereld, 
die het Burgers Zoo ons bood.
De Ocean was erg indrukwekkend, vooral het veelkleurige 
koraal en de vele kleurige vissen waren een lust voor het oog. 
Ook de safari was mooi om te zien met de dieren die daar in 
volkomen harmonie met elkaar daar rondlopen. Het Burgers 
Bush, de Dessert en de Rimba maakten het dierenplaatje 
compleet, waarbij we in het Burgers Zoo ook nog hebben 
genoten van een voortreffelijke lunch.
Rond 17.00 uur zaten we weer in de bus, om naar ons 
dineradres restaurant Witkamp in Laren te rijden, waar we 
genoten hebben van een voortreffelijk diner.
Rond 20.30 uur waren we terug op het Zuidkamp.
Wij hebben weer een heel mooi uitstapje gehad en bedanken 
langs deze weg het bestuur voor weer een geweldig dagje uit.
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CGPATwenthe houdt 
ledenvergadering en Social

16 september 2010 was het dan zover en vertrokken we om 
kwart over negen vanaf de vliegbasis Woensdrecht naar Paleis 
Soestdijk om daar zonder al te veel oponthoud door files 
om elf uur aan te komen. We werden eerst verwacht in de 
Oranjerie voor de lunch. Een meer dan voortreffelijke lunch, 
je zou hem bijna Koninklijk noemen. In de bus was het 
gezelschap al in drie groepen verdeeld van 15 personen, helaas 
konden er niet meer mee, de belangstelling was veel groter, 
dus moesten we een aantal leden teleurstellen, waarvoor 
nogmaals onze excuses. Na de lunch vertrok de eerste groep 
voor de rondleiding, daarna gevolgd door de tweede en de 
derde groep. Allereerst moesten bij aankomst in het paleis 
de jas de tassen en eventueel foto- en filmapparatuur worden 
opgeborgen in kluisjes. Daama startte de rondleiding met 
een kleine fototentoonstelling en daama een korte film over 
de geschiedenis van het paleis en zijn bewoners. Vervolgens 
werden we door een gids opgehaald voor de rondleiding, die 
zeer de moeite waard is. Je komt door diverse kamers van het 
paleis waar de functie en inrichting van wordt uitgelegd. 
De rondleiding duurde ongeveer drie kwartier en werd 
op een zeer deskundige en boeiende wijze gegeven. Na 
deze rondleiding was er nog gelegenheid om in het park 
te wandelen, buiten foto’s te maken en nog een bezoek te 
brengen aan het souvenirwinkeltje in de watertoren of nog 
iets te drinken in de Oranjerie. Om vier uur werd de terugreis 
aanvaard en na enige files kwamen we twee uur daama na een 
zeer geslaagde dag aan op de Vliegbasis Woensdrecht.

Op 2i september hield de CGPA Soesterberg zijn jaarlijkse 
reünie met BBQ.
En zoals het zo langzamerhand jaarlijks te doen gebruikelijk 
is, zorgden de weergoden voor een voortreffelijke 
temperatuur op een zonovergoten terras. En dat tussen alle 
regenachtige dagen door! De ongeveer 170 leden kwamen 
dan ook goed aan hun trekken. De nodige (frisdranken 
werden heerlijk in het zonnetje genuttigd en aansluitend werd 
genoten van de goed verzorgde BBQ. De inwendige mens werd 
voorzien van salades, sauzen, verschillende vleessoorten, 
etc. Voor elk wat wils. Ondertussen gezellig bijpratend met 
oud-collega’s. Na de koffie keerde een ieder weer "voldaan" 
huiswaarts. Terugkijkend op een geslaagde middag.

De CGPA regio Twenthe heeft op 29 september weer zijn 
jaarlijkse vergadering gehouden, welke gelukkig nog steeds 
plaats kan vinden in het bedrijfsrestaurant op het ons zo 
bekende Zuidkamp. Tijdens deze vergadering werd aandacht 
besteed aan de verandering van het Postactief zijn, zo werd 
verteld wanneer men zich tegenwoordig al kan aanmelden 
als Post actief. Verder was onze voorzitter aftredend, doch wel 
herkiesbaar en hij werd met applaus herkozen waardoor we 
weer drie jaar vooruit kunnen.
Na de vergadering, die deze keer wel erg vlot verliep, kon 
worden begonnen met onze social en konden wij ook weer 
kennismaken met een paar nieuwe leden. De social was zoals 
gebruikelijk weer heel gezellig waarbij weer diverse oude 
verhalen te voorschijn werden getoverd. Het is jammer dat 
wij de laatste tijd wat teruggang zien in het aantal deelnemers 
en wij zijn dan ook op zoek naar wat hiervan de reden zou 
kunnen zijn. Er waren op de vergadering en social 145 leden 
aanwezig en dat is in vergelijking met 2009 toch 55 leden 
minder. Natuurlijk waren er weer de nodige leden op vakantie,
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CGPA Arnhem ontplooit 
nieuwe activiteit

Op 30 september was het dan zover, we gingen op Smokkel
route. Met de bus reden we naar Eersel waar we in het 
museum "De Acht Zaligheden” een voorproefje kregen met 
o.a. een diapresentatie hoe het leven was in de Kempen 
in het begin van de vorige eeuw. Dit leven - waarin armoede 
troef was - was de basis voor het smokkelen van vele artikelen. 
Maar voornamelijk roomboter. En natuurlijk zijn er veel 
anekdotes, die hierover de ronde doen. Over de douaniers,

maar het zet het bestuur wel aan herdenken. Om 17.15 uur 
kon men aan tafel en ook deze keer werd ons door de keuken 
een voortreffelijke rijstmaaltijd voorgeschoteld. Vanuit 
diverse kanten kreeg het bestuur te horen dat de maaltijd weer 
uitstekend was.
Na de maaltijd werd er door wat leden nog nageborreld en 
werden de laatste munten opgemaakt. Al met al was het weer een 
geslaagde middag waarop veel leden, samen metoud-collega's, 
weer tijden van vroeger een beetje konden terug halen.

die de vrouwelijke smokkelaars niet mochten fouilleren en ze 
dan in de zomerdag in de zon lieten staan en in de winterdag 
bij een warme kachel, zodat de boter dan vanzelf te voorschijn 
kwam. Over smokkelaars, die bij de klompenmaker klompen 
lieten maken, waarbij de hak aan de teenzijde zat en de 
zool aan de achterzijde, zodat de indruk werd gewekt dat 
betrokkene een andere kant uit liep dan dat het spoor aangaf. 
De smokkelroute zelf voerde door de prachtige bossen van 
de Kempen in de grensstreek, en het was een hele belevenis 
om met de zware bussen over de smalle zandpaadjes te rijden 
die ook nog eens vol kuilen zaten. Uiteraard kwamen we in 
België terecht waar de Kempen er iets anders uitzagen als in 
Nederland, maat niettemin toch nog erg mooi.
Tot slot werd koers gezet naar Casteren waar we in het 
restaurant "De Kruidenlucht” een voortreffelijk diner kregen 
aangeboden. Dit was de afsluiting van een geslaagde middag 
en konden we om ongeveer 21.30 uur vanaf de parkeerplaats 
bij de terminal weer huiswaarts keren.

Op vrijdagavond 15 oktober was het dan zover, een nieuwe 
activiteit werd ontplooid in ons Trefpunt, namelijk een 
mossel-, kaas- en wijnavond. Wij waren uitgegaan van een 
bescheiden aantal liefhebbers van deze lekkernij, maar tot 
onze grote verbazing schreef een record aantal deelnemers 
hiervoor in. De voorbereidingen konden een aanvang nemen. 
Wim en Ada moesten gaan shoppen, hun auto was te klein om 
dit alles in één keer te vervoeren, dus meerdere ritten waren 
het gevolg. Dit allemaal om de deelnemers te gaan voorzien 
van de diverse zeespecialiteiten met alles erop en eraan. 
Kilo’s mosselen en garnalen. Bakken vol met stokbroden en 
diverse kaassoorten. Schalen met verschillende salades en of 
het nog niet op kon, dozen vol met uiteenlopende soorten 
overheerlijke wijnen.
Vrijdagmorgen vroeg moesten Ada en Wim alles in gereedheid 
brengen, een hele opgaaf, maar rust en kalmte brachten hen 
hier doorheen. Bakken, koken, braden, tafels vol lekkernijen 
gereed zetten. Het gehele bestuur met hun echtgenotes was 
tot de aanvang van deze avond zeer druk bezig met deze en 
overige voorbereidingen.
Nadat alle inschrijvers op tijd aanwezig waren, kon de 
voorzitter het openingswoord doen met een bijzonder woord 
van welkom gericht aan de voormalige CCPKLu Joop Melisie 
met zijn echtgenote en de huidige CCPKLu Harry Out, ook met 
zijn echtgenote. Daarna werd uitleg gegeven over het verloop 
van deze happening en de invulling daarvan. Allereerst werd 
voor iedereen een garnalencocktail geserveerd. Doordat we 
met zo velen aanwezig waren moesten er in kleinere groepjes 
en bij toerbeurt, in een aparte kamer de gekookte mosselen 
worden gegeten. De overigen konden kiezen van een rijkelijk 
gevuld buffet met o.a. vele soorten zeebanket zowel warm als 
koud, diverse kaassoorten en salades. Alles was in ruime mate 
aanwezig. Ook achter de bar verliep alles naar wens. Hans had 
hier met zijn medewerkers de touwtjes goed in handen. Veel
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Rond de klok van acht, nadat alle bezoekers huiswaarts waren 
vertrokken konden wij de restanten opruimen. Alles werd 
weer schoongemaakt en de zaal werd in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht. Daama heeft het bestuur in alle rust nog 
een afzakkertje genomen en de dag geëvalueerd.
Nogmaals dank aan iedereen die deze dag tot zo’n geweldig 
eindresultaat heeft helpen brengen.

museum heeft veel te bieden en samen met een bezoekje aan 
de Kumpulan, waar een meer dan voortreffelijke rijstmaaltijd 
werd genoten, is deze dag voor de deelnemers er een die met 
een ster in de herinnering kan worden opgeborgen.
De inloopmiddag met spreker en maaltijd was een knaller, Zij 
het dat de uitgenodigde spreker door omstandigheden niet 
aanwezig kon zijn. Echter, door een snelle improvisatie kon 
onze eigen voorzitter EPW met behulp van een overzichtelijke 
Powerpoint presentatie laten zien en uitleggen wat de

informatie was heet van de naald omdat hij deze nog geen 
week tevoren had gekregen op de jaarlijkse bijeenkomst van 
alle voorzitters CGPA's.

De algemene conclusie luidt: binnen Defensie wordt er hard 
aan gewerkt om de groepen in bovengenoemde regeling 
een vaste plaats, met de daarbij behorende aandacht, in de 
organisatie te geven.
Met dit gegeven als achtergrond was het vervolg van de 
middag een ontspannen en uiterst gezellige bezigheid. 
Het geserveerde rijstbuffet was geweldig en ere wie ere 
toekomt, onze eigen PARESTO-mensen hadden hun beste 
beentje voorgezet, het was prima verzorgd? En ja, natuurlijk 
voor iedereen heel plezierige feestdagen toegewenst. 
Een mooie jaarwisselingen al hetgoede voor 2011.

Bijna alweer een jaar voorbij, tenminste op het moment dat 
u dit leest. De activiteiten in de 2e helft van dit jaar zijn netjes 
verspreid over de resterende maanden. Zo was er een bezoek 
aan Bronbeek in september, een inloopmiddag met spreker 
en een reüniemaaltijd in oktober met als klap op de vuurpijl 
een bezoek aan hetWouda Gemaal in november.
Op verzoek van de leden is een bezoek aan Bronbeek opnieuw 
in de activiteitenkalender opgenomen. Het vernieuwde
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AUGUSTUS
SEPTEMBER

NOVEMBER
DECEMBER

Arnhem 
Rhenen 
De Peel 
Arnhem 
Arnhem 
Rhenen 
Den Haag 
Woensdrecht 
Arnhem 
Rhenen 
Nw MiHigen 
Arnhem 
Woensdrecht 
Den Haag 
Rhenen 
Woensdrecht 
Arnhem 
Rhenen 
Nw Milhgen 
Woensdrecht 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Den Haag 
Allen 
Rhenen 
Den Haag 
Arnhem 
Nw Milhgen 
Woensdrecht 
Arnhem 
Rhenen 
Woensdrecht 
Nw Milhgen 
Arnhem 
Allen 
Nw Milhgen 
Arnhem 
Nw Milhgen 
Rhenen 
Allen 
Arnhem 
Rhenen 
Nw Milhgen 
Rhenen 
Rhenen 
Arnhem

Social
Bingo plus Kerstdiner
Uitstapje Kerstmarkt
Kerstdiner
Nieuwjaarsinloop
Nieuwjaarsbijeenkomsten maaltijd
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarssocial
Bingo
Algemene Ledenvergadering plus maaltijd
Algemene Ledenvergadering plus maaltijd
Social/BV
Bezoek vliegbasis Eindhoven en Daf museum
Excursie Bronbeek
Bijeenkomsten maaltijd
Algemene Ledenvergadering
High tea
Busreis naar ?? En maaltijd
Bezoek Museum Harskamp
Bezoek AOCS NwMilligen
Paasbingo
Algemene ledenvergadering/BV/Social
Paasbrunch
Voorjaarsbijeenkomsten Algemene Ledenvergadering
Dodenherdenking voormalig vliegbasis Soesterberg
Bijeenkomsten maaltijd
Klu orkest "Tribute 2 Michael Jackson” in schouwburg Rijswijk
Dagdocht
Klootschieten
Rondvaart Biesbosch
Social/BV
BBQ
Afsluiting ie halfjaar met BBQ
Pitch and Putt (Golfen Bussloo)
Camping weekend
Verjaardag Koninklijke Luchtmacht
Fietstocht/BBQ
BBQ
Zeiltocht Lelystad-Urk (Willem Barentsz)
Bijeenkomst "Na de vakantie” en maaltijd
Luchtmachtdagen op de vliegbasis Leeuwarden
Reunie
Busreis naar ?? En maaltijd
Wandeldag
Bijeenkomst en maaltijd
Bingo en Kerstmaaltijd
Uitstapje

8
8 
ntb
22

9
11
12

13
25
8
10

15
17
2
8
17
20
12

13
14
15
19
25
27
4
10
12
ntb
19
19
7
14
16
22

30/6-3/7
1
21

30
24
13
16/17 
ntb
11

27
8
13
16

I FT OP IFTOP IFTOP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET Uiterste inleverdatum kopij is 6 februari 2011
Nummert Medio maart m de bus Uiterste inleverdatum kopij is 25 aprilzon
Nummer 2 Medio juni m de bus inleverdatum kopij is 30 juli 2011
Nummers Medio september inde bus
Noot: Uiterste inleverdatum wil niet zeggen dat dan een ieder begint met aan everen van opij...
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me wijzer?

Foto 2

Het herinneringsvermogen van de KLuPActief- 
lezers blijkt zeer goed te zijn, want ik heb weer 
een groot aantal reacties ontvangen op de foto’s 
die waren gepubliceerd in het vorige nummer. 
Ik heb iedereen geprobeerd te bedanken, maar 
mocht ik u niet hebben kunnen bereiken dan 
hierbij mijn dank voor uw hulp.

Foto 1 en Foto 2.
De antenne is een UHF peilontvanger, een Commutated 
Arial Direction Finder (C.A.D.F.). De CADF bestond behalve 
uit één antennesysteem, uit twee ontvanger/detectie 
eenheden, genaamd, Homeren Fixer. De Homer, voorde 
lokale verkeersleiding, gaf de richting van het zendende 
vliegtuig weer op een beeldbuis. De Fixer was voor het

Door de extreme sneeuwval in het noorden van het land had 
men in 1979 veel last van smeltwater. Met twee Alouettes van 
298 Sqn. werden lege zandzakken gedropt bij Hoogkerk, een 
wijk bij Groningen en bij een doorgebroken dijk bij Oostwold. 
Daartoe werd ondermeerde rijksweg43 Groningen-Drachten 
afgezet. De zandzakken werden gevuld door de Mobiele 
Eenheid, de vlieger in het midden is 
Ed Folmer en de rechter 'piloteur isT Ms O033

verkeersleidingscentrum In Nleuw-Mllligen. Omda. Mllllgen 

het zendende vliegtuig bepalen.
Rond de beeldbuis (foto 2) zit een kompasnng met graden. 
Vanuit het midden van de buis liep bij een uitzending van 
een vliegtuig een "straal" naar de kompasringen zo kon de 
verkeersleider zien uit welke richting het ontvangen signaal 
kwam. Op foto 2 is de CADF monitor voor de monteur 
afgebeeld De schakelkasten ernaast waren voor het in en 
uitschakelen van bepaalde delen van de CADF. Toen de CADF 
nog bij Hoenderlo stond, stonden de monteurs in de rij 
om voor onderhoud en of reparatie ingepland te worden. 
Waarom? Omdat zij, zoals ze dat noemden "zonder pannen op 
het dak” (geen chefs in de buurt) hun werk konden doen in 
een geweldige bosrijke omgeving en zich zo vrij als een vogel



Foto 4
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Foto 5.
Veel reacties op deze foto van collega's die dit gebouw kenden. 
De CTL-villa in Zeelst, het hoofdgebouw op de Helsdingen 
kazerne, het Gevo-centrum ergens in de buurt van Apeldoorn 
werden genoemd maar helaas bleek dat niet te kloppen. 
Kortom, het blijft onduidelijk wat de relatie tussen de KLu en 
dit gebouw was.

Foto 4.
Drie B-25’s van ex- 320 Squadron werden in 1948 en 1954 
overgevlogen naar Deelen en gebruikt voor instructie- 
doeleinden. Twee (de FR 183 en FR 198) werden gesloopt en/ 
of door de brandweer tot schroot gereduceerd. De derde 
werd in 1959 overgebracht naar het Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum te Overloon en heeft daar jarenlang in de 
open lucht gestaan. Gelukkig is de kist jaren geleden grondig 
gerestaureerd en staat nu binnen te schitteren met de 
kleuren van 320 Sqn. Alle drie de 8-25’5 hadden in de Tweede 
Wereldoorlog operationeel gevlogen bij het32oSqn, één van 
de B-25’s was dan ook beschilderd met een pin-up op de neus. 
Een kapitein van de KL, die op Deelen geplaatst om het KLu 
personeel wat meer “militair" te maken, stond in strakke 
militaire houding met de handen op de rug gedurende een 
kwartier een studie te maken van deze onkrijgstuchtelijke 
beschildering. Hij verwijderde zich en enige tijd later kwamen 
er twee man “schilder/bekleder” met vliegtuiglinnen, lijm en 
rode verf. Uit het linnen werd een ‘bikini" op maat geknipt, 
vastgezet op de pin-up en rood geverfd, zodat de dame de 
rest van haar verblijf er wat meer gekleed uit zag. Dankzij 
je vele reacties op deze foto beschik ik nu over foto’s van de 
^gecensureerde en de gecensureerde pin-up.
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Nogmaals iedereen bedankt voorde reacties, zo komen we langzaam 
waar we moeten en willen zijn. Echter de hoeveelheid ongedocumenieerde 
foto’s is schier oneindig. Daarom vragen we wederom uw hulp voor de 
hiernavolgende foto’s. Wie maakt ons wijzer?

Foto 2.
Deze heren namen in juni 1958 deel aan de oefening 
"Full Play” op de Vliegbasis Ypenburg. Bekend is dat 

325 Squadron wel eens vanaf Ypenburg opereerde 
tijdens oefeningen, gaat het hier om personeel van 
325 Squadron?

Foto 1.
Het enige wat op de achterkant van deze foto stond was 
"299 Sqn.”. Wie weet meer over deze foto te vertellen?

Foto 3.
Ypenburg in het najaar van 1959.
Is dit de GCA en wie zijn de afgebeelde personen?

Foto 4.
U ziet hier twee officieren van 299 Squadron voor een Piper.
Ik heb in de dagboeken van 299 Squadron geen foto’s 
ontdekt die een relatie met deze foto hebben. Betreft deze 
foto misschien een commando-overdracht bij 299 Squadron?

i-. 
P üI



All in one family

Foto 4

Realisatie beeldbank NIMH

T.O.I. i • Wie weet hier meer over of heeft er foto’s

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

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

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

In deze tijd van bezuinigen bij Defensie is het toch gelukt 
om een beeldbankapplicatie te verwerven waarmee de 
fotocollecties van het NIMH via het Internet kunnen worden 
bekeken. Als alles loopt zoals gepland dan zal de NIMH- 
beeldbank eind dit jaar online kunnen gaan. U kunt dan de 
duizenden foto’s die wij hebben ontsloten op uw gemak gaan 
bekijken. Het merendeel van de foto’s bestaat uit opnamen 
van vliegtuigen. De duizenden foto’s van vliegvelden en 
onderdelen staan nog niet in de database omdat wij met 
onze kleine club vrijwilligers prioriteiten moesten stellen. 
Zoals u weet zijn wij al jaren met een aantal vrijwilligers 
bezig om de tienduizenden foto’s over de Militaire Luchtvaart 
in Nederland, Indië en de West te ontsluiten door ze uit te 
zoeken, te beschrijven en in een database te zetten. Uw hulp 
in de vorm van informatie en foto’s vormt een belangrijke 
bijdrage in dit ontsluitingsproces. Namens de vrijwilligers 
veel dank en blijf vooral zo doorgaan want dat is voor ons een 
enorme stimulans!

Foto’s en informatie 
gevraagd betreffende van 
Tiger Moth’s
Toen de Technische School te Langham in Engeland werd 
opgeheven, werden er twee Tiger Moths afgeleverd op Deelen 
voor de Technische School. Van deze twee Tiger Moths is 
vrijwel niets bekend. Een briefvan 14 augustus 1947 vermeldt 
dat de twee Tiger Moth instructievliegtuigen op Langham door 
de LSK naar Deelen verscheept zouden worden. Het moeten 
RAF toestellen zijn geweest, de registraties van de toestellen 
zijn helaas onbekend. Een bekende heeft één fotootje met 
daarop de “registratie” “T.O.I. 2” wat staat voor “Technische 
MothVermoedelijk was de andere Tiger 

van?

mailto:bertirene@casema.nl
mailto:konorg@planet.nl
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Zorg en Welzijn
Tekst: J.C.J.M.(Jos) Janissen

J
Bron: Consumentenbond.

Bron: Kon. Ver. Eervol Ontslagen Off'n (KVEO).
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Het Landelijke Elektronisch 
Patiëntendossier (epd)

Kanteling Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo)

Er wordt hard gewerkt aan de realisering van het landelijk 
Elektronisch Patiëntendossier met daarin al onze medische 
gegevens. Reuze handig voor zorgverleners, die met één druk 
op de knop weten wat uw medische situatie is. Maar hoe goed 
is uw privacy gegarandeerd?
Het EPD is alleen toegankelijk voor de eigen huisarts, de 
behandelend specialist en (ten dele) de apotheek. Allen 
moeten zich houden aan strenge geheimhouding. Maar 
zodra zulke gevoelige gegevens landelijk beschikbaar worden 
voor bijna 6500 zorgverleners, kun je er niet omheen dat de 
beveiliging optimaal moet zijn en dat er duidelijke spelregels 
nodig zijn. Het doel is een systeem te realiseren waarmee elke 
huisarts, specialist of apotheker met één druk op de knop 
kan zien welke medicijnen men gebruikt en welke allergieën 
men heeft. Nu zijn deze gegevens nog verdeeld over de 
afzonderlijke dossiers van verschillende zorgverleners. Met de 
komst van het EPD vermindert volgens het Ministerie van VWS 
de kans op medische fouten. Ook hoeft een patiënt niet aan 
elke nieuwe behandelaar te vertellen wat er in zijn medisch 
dossier staat en blijft de huisarts via het EPD op de hoogte van 
alle behandelingen die zijn patiënt elders ondergaat.
De invoering van het EPD is in principe een goede zaak, maar

er moet wel aan een aantal belangrijke voorwaarden worden 
voldaan op het terrein van privacy, aansprakelijkheid en 
veiligheid. Uit een analyse door de Consumentenbond van het 
EPD blijkt weliswaar dat consumenten/patiënten voldoende 
zeggenschap houden over hun privégegevens, maar dat het 
onduidelijk is wie er aansprakelijk is als de informatie in 
verkeerde handen valt. Uit een wetenschappelijke studie 
naar de beveiliging van het EPD blijkt dat er gaten in de 
beveiliging van het systeem zitten. Er ontbreken basale 
veiligheidskleppen en consumenten/patiënten kunnen 
nergens aankloppen als hun privégegevens misbruikt zijn. 
Er moet derhalve een risicoaansprakelijkheid komen voor 
bedrijven en overheden. Voorts moet er een laagdrempelig 
loket komen voor individuele klachtenafhandeling. 
Zorgverleners mogen nu nog onbeperkt kopieën maken en 
die op hun eigen PC opslaan. Dat betekent dat er op de PC van 
elke arts bij wie men op consult was een kopie van het dossier 
terecht kan komen.

Kortom: het EPD is een goed initiatief, maar in de huidige 
vorm zijn er te veel onduidelijkheden. Ook de Eerste Kamer 
is niet overtuigd van het EPD zoals het nu op stapel staat. De 
senatoren willen meer informatie over de betrouwbaarheid 
en beveiliging en de moeilijkheden die zich kunnen voordoen 
met de elektronische informatiesystemen. Uit gegevens van 
het Ministerie van VWS blijkt dat inmiddels 460.000 mensen 
bezwaar hebben gemaakt tegen opname in het dossier 
vanwege de onveiligheid en onbetrouwbaarheid van het 
systeem. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.infoepd.nl 
(Wordt vervolgd).

De WMO is een brede participatiewet: Iedereen moet kunnen 
meedoen in de samenleving. Dat geldt ook voor mensen 
die daar om welke reden dan ook belemmering in ervaren. 
Om dit te realiseren is in de WMO de “compensatieplicht" 
opgenomen. De compensatieplicht regelt dat mensen 
meteen lichamelijke beperking, psychische beperking, 
verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen, 
worden ondersteund in zelfredzaamheid en deelnemen 
aan de samenleving. Het proces van gemeenten en burgers 
om tot een volledige invulling van de compensatieplicht te 
komen, is “het Kantelingsproces”. Om de WMO goed uit te 
voeren is een andere manier van werken nodig. Gemeenten
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Bron: Centraal Administratie Kantoor (CAK).
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Wet Tegemoetkoming Chronisch 
Zieken en Gehandicapten (Wtcg)

Om in aanmerking te komen voor de algemene 
tegemoetkoming moet men aan één of meerdere 
voorwaarden voldoen:

Per 2009 is de Wtcg ingevoerd als compensatie voor het 
nagenoeg geheel intrekken van de aftrekregeling voor zieken 
als buitengewone last in de inkomstenbelasting. Naast de 
compensatie via de verhoging van de AOW, de korting op 
de eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
een tegemoetkoming arbeidsongeschikten, wordt eenmaal 
per jaar, voor het eerst eind december 2010, een algemene 
tegemoetkoming verstrekt in contanten.

Hoe komt het CAK aan uw gegevens?
Of u recht heeft op de algemene tegemoetkoming wordt 
bepaald op basis van de gegevens van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ), de zorgverzekeraar en de 
eigen bijdrage WMO van het CAK. Het CAK krijgt hiervoor 
uw burgerservicenummer (BSN) en uw naam, adres en 
rekeningnummer.

De lage tegemoetkoming bedraagt: jonger dan 65 jaar 
€ 300,--, 65 jaar of ouder € 150,-.
De hoge tegemoetkoming bedraagt: jonger dan 65 jaar 
€ 500,--, 65 jaar of ouder € 350,-

Langdurig hulp bij het huishouden via de WMO
• Minimaal 26 weken lang één uur hulp bij het 

huishouden via de WMO in 2009.

Indicatie voor langdurige AWBZ-zorg
• Minimaal 26 weken lang één dag per week in een 

AWBZ-instelling in 2009.
• Minimaal 26 weken lang één uur of een dagdeel per 

week AWBZ-zorg thuis in 2009

Wie komt in aanmerking voor de algemene 
tegemoetkoming Wtcg?

De kern van de Kanteling is het gesprek tussen burger 
en gemeente. Als een burger met een hulpvraag bij de 
gemeente aanklopt, gaat de gemeente een gesprek met hem/ 
haar aan om belemmeringen in participatie te bepreken 
en samen oplossingsrichtingen te zoeken. Het resultaat 
moet zijn dat iemand weer gewoon kan meedoen in de 
samenwerking. Het resultaat wordt vastgelegd in een verslag. 
Het is richtinggevend in een eventueel verder contact van de 
burger met de gemeente. De gemeente moet op grond van 
dit verslag een indicatiebesluit afgeven en moet kijken naar 
de beperking(en) en naar de behoefte(n) van iemand. Alle 
facetten uit zijn/haar leven moeten hierbij betrokken worden. 
(wordt vervolgd).

Bepaalde zorg vergoed volgens de Zorgverzekeringswet 
(Zvw)
• Behandeling door een ziekenhuis voor bepaalde 

aandoeningen in 2008.
• Behandeling in een revalidatiecentrum in 2008.
• Fysiotherapie of oefentherapie voor bepaalde 

chronische aandoeningen in 2009.
• Afname van meer dan 180 standaard dagdoseringen 

van bepaalde medicijnen in 2009.
• Aankoop of reparatie van bepaalde hulpmiddelen in 

2009.

Informatie m.b.t. onderhavige regeling kan verkregen worden 
bij het CAK www.hetcak.nl, Tel: 0800-0300 (gratis). Ook kunt 
u zich schriftelijk wenden tot het CAKo.v.v. afdeling Wtcg, 
Antwoordnummer 93085, 2509 VB Den Haag (geen postzegel). 
Ook kunt u bij het CAK de folder 'Algemene tegemoetkoming 
Wtcg’ aanvragen.

moeten de overgang maken van standaardoplossingen naar 
ondersteuning op maat. Hiermede worden belemmeringen in 
zelfredzaamheid en participatie daadwerkelijk weggenomen. 
Er dient gedacht te worden vanuit de persoon en niet vanuit 
voorzieningen. Mensen met een beperking en ouderen 
kunnen geen “voorzieningen” eisen. Zij moeten benoemen 
waarin zij in hun activiteiten worden belemmerd. De 
Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad), de koepel 
van landelijke ouderenorganisaties (CSO) en Programma 
Versterking Cliënten Positie (VCP) willen in het project de 
Kanteling, dit proces bevorderen. De organisaties werken 
samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
die de gemeenten ondersteunt in de Kanteling.

Hoe hoog is de algemene tegemoetkoming? 
De hoogte van de tegemoetkoming hangt afvan de 
voorwaarden waaraan u voldoet en uw leeftijd.
U kunt een hoge- en een lage tegemoetkoming krijgen.

http://www.hetcak.nl
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Nuttige adressen

I

Arnhem
CGPA regio Amhem (voormalige LSK) 
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Eist 
Tel.: 0481 37 4116
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.R0ssum36@kpnpIanet.nl 
Penningmeester: W. Vetwei j
Hof van Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem 
Tel.: 031432 49 97
E-mail: cpa-amhem@hotmail.com 
Commissaris: W.J.M.M. deTheije 
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort 
Tel.: 0263118577
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 
Amhem, te Doetinchem
Erevoorzitter: Dhr. H.T. Jongerius 
Archipelstraat28, 6524 LN Nijmegen 
Tel.: 024 38 89 944

De Peel
CGPA Groepen Geleidewapens
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 JWTer Apel 
Tel.: 0599 5878 10
E-mail: hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleidewapens 
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens 
Postbus 5034,5800 GA Venraij
Tel.: 0493 59 80 45
E-mail: ggw@Iuchtmacht.nl

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven 
Voorzitter K.A. Smit, 
Petrus Donderstraat 55,

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter MJ.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

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden
Voorzitter: E.P.W. Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden
Tel.: 058216 5409
E-mail: epw.wiener@xs4all
Secretaris: P. Glas,
Pameijerstraat 56, 8802XR Franeker
Tel. 0517-394748,
E-mail secretariaat: secr.palwd@gmail.com
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden
Tel.: 0582151170
E-mail: fanthomas@hetnet.nl
Notulist: P. Siemeling
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden
Tel.: 058 213 1119
E-mail: phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid M. Cats
Brandenmeer44, 8918 GH, Leeuwarden
Tel.: 058-2661153,
Girorekening 9428701, t.n.v Contactgroep
Postactieven Vliegbasis Leeuwarden 
te Leeuwarden
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd

5613 LR Eindhoven, Tel.: 040-211 7518, 
Email: karel.smit@planet.nl,
Secretaris: L.A Damen
Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven 
Tel.: 04026 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
2C Penningmeester: H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven 
Tel.: 04024 25419
E-mail: h.boschoi@hetnet.nl
Lid: C.H. Hoogenraad
De Stoutheuvel 11, 5632 MN Eindhoven
Tel.: 040 25 67 338
E-mail: chhoogenraad@planet.nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgraveiwei 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

Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
Postadres: Contactgroep Postactieven
Regio Gilze-Rijen
Postbus 49, 5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij.nl
Voorzitter: W.H.J. Logt
E-mail: voorzitter@cgpagzrij.nl
Secretaris: L.J. v.d. Ven
E-mail: secretaris@cgpagzrij.nl
Penningmeester: F.H.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Lid: C.G.M. van Gageldonk,
C. Nieuwenhuyse

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn
Tel.: 0555790 936
E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl 
Penningmeester: J.G. Kools 
Schopenhauerstraat 159
7323 LW Apeldoorn
Tel.: 05536 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 °33
E-mail: f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn
Tel.: 055 35 59 094
E-mail: a.soreh@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 Haeftenpark49, 7316 Nj Apeldoorn
Tel.: 055 52 16 384
E-mail: jimulder@chello.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Bantuinweg 50, 3911 MZ Rhenen
Tel.: 031761 47 46
E-mail: koni1309@planet.nl
Penningmeester J.van Arkel
Van BentheimhofsS, 3911JN 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
Plesmanstraat 329, 3769HK Soesterberg
E-mail: C.Huismanoi@mindef.nl 
Penningmeester M.P. van der Wijst 
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg 
E-mail: tinyvanderwijst@casema.ni 
Leden: M.H. Vervoom
Vrijheidslaan 111, 3621HL Breukelen 
Tel.:o346-263 838
E-mail: mverv00m@xs4all.nl
B.Petersen, Rigolettostraat 18, 
3816 TR Amersfoort.
e-mail timoreno@casema.nl 
Ledenadministrateur J.H van derTogt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg
E-mail: jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl
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Telefonisch: Hany Out

Bureau postactieven

Bereikbaarheid

Postadres en redactieadres

Bezoekadres

CLSK / Kabinet / Postactieven 
Postbus 8762 
4820 BB Breda

Luchtmachtplein 1 
4822 ZB Breda

CCPKLu:
KLuPActief:
Administratie:

Fax:
E-mail CCPKLu:

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 21 van dit blad.

Militair postadres
(Alleen vanaf militaire onderdelen)

Twenthe
CGPA regio Twenthe 
Voorzitter: J.A. Roos 
Wilgenkamp 40, 7581 HC Losser 
E-mail: jaroos@sokon.nl 
Secretaris F.A.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@Iid-affnp.nl 
Erelid: M.A. van Drunen
Beatrixstraat 49, 7571 CA Oldenzaal 
Tel.: 0541-516304
E-mail: mvandrunen@home.nl

Postadres CGPA SSB: postbus 22 
kamer 328, 3769 ZG Soesterberg 
tel:0346-338976, fax 0346-338972 
website: www.cpa-soesterberg.nl 
Ereleden: Willem Aben, Dick Berlijn, 
Carel Hilderink.

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter: H.F. van Bergem, 
Balsemienberg32, 4707 SW, Roosendaal 
Tel.: 06-2938 0649,
E-mail: hfvanbergem@gmail.com 
Secretaris J.P.M. 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 
Bergen op Zoom.

Volkel
CGPA regio Volkel, Zeelandsedijk 10, 
5408 SM Volkel.
Voorzitter G.van der Hoeven
E-mail: voorzitter@cgpa-volkel.nl 
Secretaris J. van Soest,
E-mail: jgmvansoest@kpnmail.nl 
correspondentieadres CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting, 
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel. 
Penningmeester R.Postma.
E-mail: penningmeester@cgpa-volkel.nl 
Leden: H.Geurts, T Roosenboom
Mw. M. Comelisse-Spoor, K. Mars. 
ING betaalrekening 26 41 799 t.n.v. 
Contactgroep Postactieven Regio Volkel te 
Volkel. De eigen intemet-site is te vinden 
onder http://home.hccnet.n1/e.t.g.m.tonk

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

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

Hoofdkwartier CLSK
CLSK / Kabinet / Postactieven
MPC 92A

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.

Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie
Alexanderkazeme, 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

Organisatie element Commando Luchtstrijdkrachten
ChefKabinet
Bureau Postactieven

076 544 7133 
0651 9560 64 

Sharita Khemai 0765447136 
Ko Norg 033 245 67 91

06 53 81 09 55

Harry Out
Ko Norg
Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

076 544 71 37
postactieven.clsk@mindef.nl

E-mail redactie KluPActief: konorg@planet.nl
MULAN: Out

Ramawadhdoebe

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.
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Prettige feestdagen en een voorspoedig 2011


