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

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

Samenstelling & Redactie: Ko Norg
Redactie adres: Zie pagina nuttige adressen.
De in dit blad opgenomen artikelen zijn volledig voor rekening van de 
auteurs. De artikelen weerspiegelen daarmee niet per definitie de visie van de 
KLu-leiding. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te 
weigeren, redigeren of in te korten. Aan de inhoud van dit blad kunnen geen 
rechten worden ontleend. Overname van artikelen is toegestaan, mits de bron 
wordt vermeld.

Met speciale dank aan:
Stafluchtmachtraadsvrouw Marieke van Veen, Aart van Wijk, Engel Speelman, 
Hans Boerboom, Corvan der Mast, Jan Huikeshoven, Karei Wennekendon , 
Frans Nobels, Gerard van der Hoeven, Ruud Wildekamp, Gerard Kuiper 
Cees Boshuizen, Ton Lelie, André Polfliet, Jan van Rossum, Nico Mol, A 
Breeveld, Henk van Bergem, Bert van den Broeke, Jos Janissen en alle an eren 
die hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit blad.

KlupActief
AH in one family

Verantwoording van de in dit nummer opgenomen foto’s: inevan
Alle foto's zijn belangeloos ter beschikking gesteld en zijn met toestemm 
betrokkenen geplaatst. Met speciale dank aan het Documentatiecentru 
NIMH en de Traditiekamer van de Vliegbasis Vol kei.
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Lumara Dag 2010
Tekst: Ko Norg
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mede namens de C-LSK. Hij ging in zijn welkomstwoord 
kon in op de bezuinigingen die het kabinet voor 2011 
in petto heeft, en die ook merkbaar zullen zijn in het 
postactievenbeleid van de KLu. Maar tegelijkertijd deed hij 
de toezegging dat het postactievenbeleid sterk verankerd zal 
blijven in de Koninklijke Luchtmacht.

"Voor je er erg in hebt is er weer een jaar voorbij”, dit 
geldt ook voor ons, de postactieven van de Koninklijke 
Luchtmacht. De vorige bijeenkomst van alle besturen 
van de Contactgroepen op de jaarlijkse Commando Raad 
Dag (nu weer Lumara Dag geheten) leek immers maar zo 
kort geleden. Op 21 december jl. was het weer tijd voor de 
jaarlijkse ontmoeting met leden van de luchtmachtleiding. 
Ondanks het barre winterweer druppelden de bestuursleden 
tegen de klok van tien binnen, ofschoon enkelen door 
omstandigheden zich moesten afmelden. Dat ook oud- 
KLu’ers nog steeds doordouwers zijn blijkt uit het feit dat 
sommigen al voor zessen van huis waren vertrokken om tijd 
in Breda te kunnen zijn. Na de koffie met cake heette de Chef 
Kabinet, Kol. Drs. J. Reijling iedereen van harte welkom,

L

De CCPKLu, de Kol. bd. Harry Out opende vervolgens de 
bijeenkomst. Hij informeerde het gezelschap gedetailleerd 
over de op handen zijnde veranderingen in de vorm van 
bezuinigingen en versoberingen. Dit zal, evenals dit op de 
Luchtmacht Dagen in Gilze Rijen al het geval was, ook dit jaar 
merkbaar zijn tijdens de Luchtmacht Dagen op de vliegbasis 
Leeuwarden. Zo zullen voor de Doelgroepentent de zieke 
kinderen uitgenodigd worden donderdag, voorafgaande 
aan de twee Luchtmacht Dagen. Door dit te doen wordt 
voorkomen dat er twee tenten moeten worden opgesteld. 
Verder wordt er slechts één groep uit de regio uitgenodigd. 
Met vertegenwoordigers van de Contact Groep Postactieven van 
Regio Leeuwarden zal nog worden gesproken over de details. 
Ook kwam de nieuwe Defensie Raamregeling Faciliteiten ter 
sprake, die meer duidelijkheid verschaft voor de CGPA’s. Een 
jaar na in dienst stelling zal de regeling worden geëvalueerd. 
Verder deelde hij mee dat voor wat betreft de nieuwe 
Postactievenpassen, die worden gemaakt door het Veteranen 
Instituut, de eerste pas inmiddels is verstrekt. De pas werd 
uitgereikt aan de AOO bd. M.S. Ypma. De uitreiking vond 
plaats in het Casino van Soesterberg door de Directeur P & O 
van het CLSK, Commodore A. Tieland. Door het Veteranen 
Instituut zullen ± 100 passen zullen worden aangemaakt op 
aangeven van Bureau Postactieven. Aan CLSK is voorgesteld 
om de oude passen die al uitgereikt waren te handhaven 
totdat deze verlopen zijn. Dit bespaart de mensen ongemak
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waar destijds door particulier initiatief de ENW (Eerste 
Nederlandsche Vliegvereeniging) werd opgericht, tot wat het 
nu is, namelijk het DHC.
Inmiddels was het de hoogste tijd geworden voor een 
aperitief, voorafgaande aan een (nog steeds) voortreffelijke 
lunch. Ondertussen waren ook de PC-LSK, Generaal-majoor 
drs. J.H. Wehren, en andere leden van de Luchtmacht Raad 
gearriveerd. Generaal Wehren verwelkomde iedereen op deze 
zoals hij het noemde: “traditionele happening”. Ook hij sprak 
over de komende periode waarin alle budgetten, dus ook die 
van het postactievenbeleid, onder druk zullen komen te staan, 
maar waarin het postactievenbeleid zoals deze destijds vorm 
is gegeven, nog fier overeind staat en blijft staan. Hij noemde 
het hebben van regionale contactgroepen van groot belang 
en roemde het "a 11 ranks” karakter van de contactgroepen.
De inzet van besturen en leden van de CGPA’s wordt door de 
KLu bijzonder op prijs gesteld. Hij besloot zijn toespraak met: 
“tot het volgend jaar in de “Luchtmachttoren”, om er met een 
knipoog aan toe te voegen: “waarbij ik er vanuit ga dat de 
toren er dan nog steeds staat!”
Na de lunch kwam Luitenant-kolonel Ton Koetsier ons 
bijpraten over het werk van de Redeployment Task Force, met 
betrekking tot de voorbereiding en de eigenlijke terugtrekking 
uit Afghanistan. De terugtrekking van onder meer de 
Helikopterdetachementen is in december 2010 afgerond. 
De terugtrekking van het F-16 detachement staat gepland 
voor uiterlijk 1 mei 2011. De lezing gaf een goed beeld van de 
gigantische operatie die nodig is om al dat materieel weer 
op een ordelijke manier terug te vervoeren en weer inzetbaar 
te krijgen. Hierbij wordt de regel "minimaal meenemen en 
maximaal afstoten” toegepast. Ook moet uiteraard worden 
voorkomen dat er voorzieningen worden afgebroken die later 
door de “opvolgers” weer moeten worden opgebouwd. Er 
wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk materieel middels 
zeetransport ‘naar huis’ terug te vervoeren. Specifieke spullen 
echter zoals verbindingsapparatuur, krypto-materieel e.d. 
worden per vliegtuig vervoerd. Na deze briefing was een eind 
gekomen aan de jaarlijkse Lumara Dag en was het aan de 
Chef Kabinet Kolonel Reijling om een afscheidswoord uit 
te spreken. Hij wenste iedereen tot slot prettige feestdagen 
en een voorspoedig en gezond 20011 toe. Met medeneming 
van het traditionele kerstpakket, die wat kleiner leek dan 
voorgaande jaren (maar het gaat per slot van rekening niet om 
de inhoud maar om het gebaar, niet waar?) ging iedereen zijns 
weegs.

en bespaan de KLu geld. Ook is door de CCPKLu aan de 
organisatie die de zgn. “voordeelpassen” uitgeeft voorgesteld 
om ook aan degene die ‘oude passen’ hebben, dezelfde 
voordelen te verstrekken als die gelden voor de houders van 
de nieuwe passen. De bestuursleden van de Regio’s zullen de 
zogenaamde Type 2 passen moeten hebben omdat men op de 
‘Mulancomputer’ moeten kunnen werken.
Ook is het systeem genaamd ‘Archie’, een nieuw Crew 
Resource Management (CRM) systeem, in verregaande 
ontwikkeling. Het systeem wat nu voor de Postactieven KLu 
wordt gebruikt (ook de "update” versie), zal vanaf 1 april 2011 
niet meer worden onderhouden.
Het nieuwe CRM-systeem voorziet in het relatiebeheer van 
CLSK. Zowel de Veteranen, het Bureau van Chef Kabinet, 
almede de Postactieven kunnen hier gebruik van maken. Men 
wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Na deze mededelingen hield Drs. R. de Winter van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den 
Haag een boeiende lezing over 100 jaar luchtvaart op Gilze 
Rijen. Hij vertelde zijn aandachtige toehoorders dat op Gilze 
Rijen al 100 jaar onafgebroken is gevlogen. Pas in het jaar 
2016 komt hier een tweede vliegveld bij, namelijk Schiphol. 
Naar aanleiding van 100 jaar luchtvaart op Gilze Rijen is een 
boek samengesteld met de titel: "100 jaar luchtvaart tussen 
Gilze en Rijen”. In het boek komen de pioniersjaren, de 
vliegactiviteiten tijdens de mobilisatie en in de meidagen 
van 1940 uitgebreid aan de orde, evenals de 5 oorlogsjaren. 
Vooral in de periode 1943/1944 is de basis het doelwit van veel 
geallieerde luchtaanvallen. In het boek is een afzonderlijk 
hoofdstuk gewijd aan de relatie tussen de vliegbasis en 
zijn omgeving. Verder is er uitgebreid aandacht voor de 
naoorlogse periode waarbij Gilze Rijen onder meer fungeerde 
als opleidingsbasis, logistiek knooppunt en thuishaven voor 
jachtvliegtuigen en helikopters. Tevens liet Rob de Winter aan 
de hand van een aantal interessante foto’s het belang van de 
basis zien tijdens de watersnoodramp in 1953. In die periode 
werden vanaf de basis namelijk duizenden reddingsvluchten 
uitgevoerd.
Ook de wapenvluchten naar Israël in 1967 en 1973 komen 
aan bod. Het boek is geschreven door Erwin van Loo, 
Rob Sinterniklaas, Anne Tjepkema en Rolf de Winter. Een 
belangrijke bijdrage werd geleverd door de Traditiekamer van 
de vliegbasis Gilze Rijen, die over veel informatie beschikt. 
Aan de hand van authentiek fotomateriaal wordt zo een 
boeiend beeld geschetst van de ontwikkeling van de ‘vlieghei’,
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Iedere mens is een

(Citaat van Alexis Carrel)
Tekst: Marieke van Veen, Stafluchtmachtraadsvrouw
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echtpaar vertelt trots over een achterneef die in de tweede 
wereldoorlog het kanaal was overgeroeid om in Engeland 
vlieger te worden. Helaas werd hij neergehaald door de 
Duitsers.
Het zijn levende verhalen, vol met persoonlijke details, 
emoties en ze maken op mij een diepe indruk. Terug op weg 
naar huis, in de auto, overdenk ik de ochtend. Het was een 
mooie ochtend.
Er zijn culturen waar de namen van de overledenen nooit 
genoemd mogen worden. Door de namen te noemen van 
de doden krijgen hun zielen geen rust en daarom zwijgt 
men over hen. Ook zijn er culturen waar kinderen op vroege 
leeftijd hun hele stamboom uit het hoofd moeten leren. 
Deze gaat vaak eeuwen terug. Je moet weten wie je bent, 
waar je vandaan komt en bij wie je hoort. Het is ook een 
eerbetoon aan de voorouders. Het lijkt erop alsof onze cultuur 
er ergens tussenin ligt. Ook wij vinden het soms leuk om onze 
stamboom uit te pluizen, en details te weten te komen van 
onze overgrootouders, maar om alles uit ons hoofd te leren 
gaat voor de meesten van ons wat ver.Het is een koude decemberdag. Enkele dagen geleden heeft 

het hard gesneeuwd in Nederland. Op vele plekken is de 
sneeuw aangekoekt tot een gladde ijslaag die er voor zorgt dat 
het looppad moeilijk begaanbaar is. De lucht is staalblauw, 
de zon schijnt fel, maar geeft geen warmte. Daarvoor waait 
het te hard. Een groepje mensen schuifelt voorzichtig, dik 
ingepakt tegen de kou naar de gedenkzuilen op de voormalig 
vliegbasis Soesterberg. De gemiddelde leeftijd van de groep 
mensen is aan de hoge kant. Ik schat de jongste bezoeker 
van het monument rond de veertig. Er heerst een bijzondere 
sfeer, want hoewel velen van hen elkaar nooit eerder hebben 
ontmoet, hebben ze allemaal iets met elkaar gemeen. Zij zijn 
verbonden met iemand wiens naam nu op dat monument 
staat. En dat verbindt hen weer met elkaar. Allemaal.
ik raak in gesprek met een man die begin jaren vijftig tijdens 
een vliegeropleiding in de Verenigde Staten meerdere 
medecursisten verloor. Hij vertelt zijn verhaal en de 
herinnering aan zijn studievrienden is duidelijk een pijnlijke. 
Het is nu bijna 60 jaar geleden en hij is een heel leven verder. 
Hij is ze niet vergeten. Hij is oud geworden, maar zij zijn voor 
altijd jong gebleven.
Zo heeft iedereen een verhaal die ochtend, daar bij dat 
monument. De weduwe van een vlieger vertelt over het 
moment dat ze hoorde dat haar man was verongelukt. En een

geschiedenis die aan geen 
enkele andere identiek is

Zwijgen over wie ons ontvallen is doen we ook, maar dan 
meestal uit heel andere motieven. Het doet pijn, soms te veel 
pijn, en dan is het beter om vooruit te kijken en afleiding 
te zoeken. In ons land hebben we een stevige traditie met 
betrekking tot herdenken. Het is een eerbetoon voor zowel 
de gestorvenen als de nabestaanden.
Het leven wordt wel eens vergeleken met een lange reis 
waarin je van alles meemaakt en meerdere reisgezellen 
hebt die voor kortere of langere tijd met je meereizen en 
jouw leven kleuren. Iedere reisgezel heeft wat te bieden in 
wat voor een vorm dan ook. Dat kan een levensles zijn, een 
mooie tijd, een glimlach of een uitdaging. Ik denk dat het de 
herinnering aan deze mensen is en wat ze door middel van 
die geschenken ooit voor ons, levenden, betekenden wat 
herdenken zo'n waardevolle traditie maakt. Het is een traditie 
van pijn,erkenning en troost tegelijk. Pijn om dat wat gebeurd 
is en om wat nooit heeft mogen zijn. De erkenning van de 
verbondenheid en de troost van het geschenk.
Terwijl de vingers over één van de uitgehouwen namen 
glijden vindt er in gedachten een fysieke aanraking plaats, een 
glimlach of een andere dierbare herinnering. Even is er weer 
contact.
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Krakepoot”
(- een beschadigd leven)

dichtslaan van een autodeur en ze zag een auto van Luchtmacht 
voor de deur staan. Ze dacht eerst nog even dat er iets met de 
buurman was gebeurd ("wat vreselijk") maar toen er bij haar 
gebeld werd zag ze iemand door het raam kijken.
"Langzaam stond ik op en liep naarde voordeur. Ik hoorde een van de twee 
mannen zeggen: "mogen we even binnenkomen?". Mijn voeten wilden 
niet meekomen, ik kreeg een arm en werd op een stoel gezet. “Mevrouw van 
Marwijk, we hebben ugeen leuke boodschap te vertellen. Ik zal ons even 
voorstellen, ik ben kolonel Bedet en deze heer is dominee Jellema, de dominee 
van de basis”. De dominee keek naar mijn trouwjurk en vroeg of hij deze 
misschien even ergens anders zou hangen. "Nee", zei ik, "hij hangt er pas een 
halfuur". De kolonel vertelde dat Theo een ernstig ongeval met zijn toestel had 
gehad tijdens een oefenvlucht. "De juiste toedracht moeten wij nog uitzoeken 
maar Theo heeft hierbij het leven gelaten. Het spijt ons verschrikkelijk en bla, 
bla, bla. De rest van zijn woorden heb ik niet gehoord".
Hoe het verder met haar gaat wordt in een aantal hoofdstukken 
op treffende wijze verteld. Al met al was de luchtmacht heel lang 
uit het beeld van Wies verdwenen.
Maar toch niet voor altijd.
In begin 2010 werd Wies benaderd door de voormalige 
luchtmachtvlieger Han van Soest (f 20-10-2010). Hij was op de 
droevige 6 januari 1960 ingedeeld om samen met Theo, ieder 
in zijn eigen Hunter, een tripje te gaan vliegen. Omdat de kist 
van Theo unserviceable was en hij wegens zijn huwelijk minder 
had gevlogen, bood Han hem "zijn” Hunter aan. Zo gezegd, 
zo gedaan. Han zag Theo na enige rijd boven Leeuwarden 
terugkomen in een ongewone vliegstand, plotseling ging de neus 
van de Hunter naar beneden en het toestel dook vlak naast de 
basis verticaal in een sloot. Han racete er op een brommer naar 
toe, maar ter plekke was slechts te zien dat de sloot tweemaal 
zo breed was geworden met 75 meter ernaast een geopende 
parachute waaronder het stoffelijk overschot van Theo. Han heeft 
dit voorval opgeschreven in dezelfde mooie bewoordingen als 
zijn verhalen in mijn "Alle paarden van Apollo" (hij is de “star 
author” in dat boek) en het eerste deel van zijn Hunter verhaal 
is nog op de valreep als bijlage (blz. 210 - 231) opgenomen in 
"Krakepoot”.
"Krakepoot” door Louise Koppijn is in 2010 uitgebracht door 
Uitgeverij Betelgeuze, 2010, en bestaat uit 234 bladzijden, 
uitgevoerd in softcover, met zwart-wit foto’s. De adviesprijs 
bedraagt € 17,95.
N. B.: Het officiële Luchtmacht rapport van het ongeval is te lezen op de website 
van de uitgeverij www.uitgeverijbetelgeuze.eu/krakepoot.html

Het boek is een indringend verhaal van een dappere vrouw 
die er na vele omzwervingen in is geslaagd haar leven in een 
goede balans te krijgen. In dit boekje vertelt "Wies” Koppijn 
haar levensverhaal, vanaf haar geboorte in het vroegere Indië 
tot en met heden. Een autobiografie dus. Maar voor ons, oud- 
Luchtmachters, is hetgeen gewoon boek. Want het vertelt op 
eenvoudige, maar zeer gevoelige wijze hoe ze verliefd werd op de 
KLu vlieger Theo van Markwijk, met hem trouwt, in verwachting 
is en hoe zij Theo verliest tengevolge van zijn ongeval met de 
Hawker Hunter N-278 op 6 januari 1960 te Leeuwarden. En 
probeer daama nog maar iets van je leven te maken. Dat is 
Wies gelukt. Maar laat ik mij beperken tot de rode KLu draad 
in het boek. Op een gegeven dag ging zus Riet met haarvriend 
Bas wandelen, zijn broer Theo was er ook bij en aldus ging 
Wies ook mee. Theo had aan haar ouders laten weten dat hij 
straaljagerpiloot wilde worden bij de Luchtmacht.
Wies werd tandartsassistente en Theo stond plotseling voor de 
deur met de witte driehoekjes van (toekomstig) KLu leerling- 
vlieger op zijn kraag. Wies ging met hem mee naar zijn ouders en 
na terugkomst thuis brachtTheo haar thuis
"Bij de deur aangekomen vroeg hij me of ik zijn vriendin wilde zijn. "Dat ben ik 
toch al", zei ik en prompt gaf hij me een kus. MIJN EERSTE KUS”.
Theo vertrok voor zijn vliegopleiding naar Canada. Na terugkeer 
van Theo uit Canada werd hun verhouding steeds "closer" 
Overigens is het lezen van de verhouding tussen moeder (met 
Indië kampsyndroom) en dochter ook een verhaal op zich 
zelf. Na enige tijd raakte Wies in verwachting en trouwplannen 
werden gemaakt. Na enkele weken woonde het jonge stel in hun 
woning in Hardegarijp, een dorp in de buurt van Leeuwarden, 
en het luchtmachtleven kon beginnen. Maar dat duurde slechts 
kort. Op 6 januari 1960 was het afgelopen:
"Toen ik klaar was met de was ging ik die buiten ophangen. Ik keek hoe laat 
het was-nog geen tien uur-en dacht, dat is mooi, als alles hangt ga ik een 
heerlijk kopje voor mezelf maken. Terwijl ik de laatste was aan de lijn hing, 
hoorde ik een straaljager boven mij. Het was ongetwijfeld Theo, ik zag de 
vleugels naar links en rechts even bewegen en wist het toen zeker. Het volgende 
moment, hij was niet meer te zien, overviel mij een alles overweldigende 
liefdesgevoel. Nog nooit had ik dit zo gevoeld. Ik was zo gelukkig en het leek 
alsof ik vleugels kreeg. Ik rende de trap op naar de slaapkamer, haalde mijn 
trouwjurk naar beneden en hing die tussen de woon- en de eetkamer. Ik 
maakte een kopje koffie en ging zo zitten dat ik tijdens de koffie naar mijn 
bruidsjurk kon kijken”.
"The rest is history”. Wies hoorde in de loop van de ochtend het

http://www.uitgeverijbetelgeuze.eu/krakepoot.html
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Twenthe
van

ME-no Nachtjager

Tekst: Engel Speelman

grasmat tot 
Fliegerhorst
In het jaar 1910 is er voor het eerst sprake 
van het "vliegveld” Twente, waar toen 
een krakkemikkige Blériot vliegtuigje zijn 
opwachting maakte. Na vele inspanningen was 
het op 31 augustus 1931 een feit: de grasmat 
van het vliegveld Twente werd officieel 
aangemerkt als een burgervliegveld. In 1937 
werd er weliswaar een grote legeroefening 
gehouden waaraan maar liefst 16 Fokkers aan 
meededen, maar het werd vóór 1940 nooit 
officieel als militair vliegveld gebruikt. Wel 
werd de grasmat op 1 mei 1940 op last van de 
Nederlandse Regering omgeploegd met als doel 
te voorkomen dat vijandelijke vliegtuigen het 
veld zouden kunnen gebruiken. De hangars 
werden opgeblazen en Duitse troepenmacht 
vindt op 10 mei 1940 slechts een hoop 
verwrongen staal.

Pas in de nazomer van 1940 arriveerde de Duitse 'Bauleitung' 
op het vliegveld om met de wederopbouw te beginnen. De 
arbeidskrachten werden van heinde en ver gehaald, zo waren 
er eind 1940 ruim 6000 Hollandse arbeiders werkzaam en 
was er 1586 hectare opgeëist voor de aanleg drie verharde 
startbanen van klinkers, zoals dat elders ook gebeurde, 
waaronder Deelen en Venlo.
Ook werden er 55 hangars, bunkers, opslagruimten en 
werkplaatsen gebouwd en kwam er een kampement voor 
het vliegveldpersoneel, het voormalige Zuidkamp. Aan 
de noordkant van de basis kwam aan de Bergweg een 
kampement, plaatselijk bekend als de Broamberg. Hierwas 
ook de hoofdingang naar het vliegveld. De hier vlakbij gelegen 
steenfabriek werd het eindpunt van het buurtspoorlijntje, dat 
door de Duitsers vanaf station Enschede-Noord was afgetakt 
en zo het vliegveld kon voorzien van alles wat benodigd was. 
Men kan zeggen dat hier het 3e Bommenlijntje het licht zag. 
Als onderdeel van de voorbereiding voor het opereren met 
de ME-163 raketvliegtuig werd vlak bij deze steenfabriek 
medio 1944 een brandstofopslagplaats ingericht voor de 
zeer brandbare "C en T Stoff” ten behoeve van dit vliegtuig. 
Hoewel daar duidelijke plannen voor bestonden, is er van 
deze plannen niets terecht gekomen. Het gonsde in de 
omgeving wel van allerlei geruchten over "Spritzbommen” en 
"gaskelders”.
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Ook hier werd een schijnvliegveld aangelegd, zo werden 
er zelfs bunkers gebouwd o.a. in Dulden bij Weerselo en 
werden er gecamoufleerde imitatiehangars langs de bosrand 
neergezet. Militairen bedienden de verlichting bij het 
aanzwellend geluid van geallieerde bommenwerpers en 
men schoot seinpatronen af om de vliegtuigen te misleiden, 
echter zonder veel succes. In het Noorderbos bij Rijssen 
werd een noodvliegveld aangelegd, waar vliegtuigen min of 
meer beschermd in dispersals geparkeerd stonden. Rondom 
de vliegbasis waren de nodige radarinstallaties gebouwd 
om de geallieerde eskaders op te sporen aanwezige en te 
laten aanvallen door Duitse jagers. In het natuurreservaat 
Agelerbroek in de buurt van Denekamp staat nu nog een 
met mos bedekte betonnen voet, eens behorende bij een 
radarpeiler van het type Würzburg-Riese.

In de diverse commandobunkers, waren ook de zogenaamde 
‘Blitzmadel’ werkzaam, deze waren gehuisvest in kasteel 
Weldam, gelegen tussen Goor en Diepenheim.
Op 15 augustus 1944 werd de basis zwaar gebombardeerd 
door 152 B-i7 bommenwerpers zoals ook had plaatsgevonden 
op de Fliegerhorsten Deelen, Venlo en Volkel. Er werd zo’n 
158 ton aan bommen op de vliegbasis losgelaten. Een aantal 
militairen werd gedood of raakten gewond. Hangaars met 
daarin Messerschmitts gingen in vlammen op. Vele gebouwen

hadden forse schade opgelopen en het vliegveld op zich 
was veranderd in een kratergebied.

Op 1 januari 1945 verloor de Luftwaffe veel van zijn vleugels. 
Op deze nieuwjaarsmorgen stegen honderden Duitse 
jachtvliegtuigen op om in het kader van Operatie Bodenplatte 
geallieerde vliegvelden in zuidelijk Nederland o.a. Eindhoven 
en Volkel maar ook in België uit te schakelen.
Operatie "Bodenplatte” had echter zware gevolgen voor 
de eigen luchtvloot omdat het opperbevel in hun wens 
om deze operatie geheim te houden verzuimd had hun 
luchtdoelartillerie van deze aanval in kennis te stellen. 
Daardoor werden zo’n 300 eigen toestellen door de Flak 
neergeschoten en kwamen 151 vliegers om het leven en 
werden er 63 krijgsgevangen gemaakt door de geallieerden. 
Ook de geallieerden verloren de nodige vliegtuigen maar 
deze konden wel vlug worden vervangen. Dit gold echter 
niet voor de Duitsers. Terneergeslagen moest de Duitse 
luchtmachtadelaar zijn wonden likken en waren zijn laatste 
dagen geteld.

De genadeslag kwam op 24 maart 1945 toen er 311 ton 
aan bommen werden gedropt door maar liefst 75 B-17 
bommenwerpers. Deze aanval veranderde Fliegerhorst 
Twente in een maanlandschap. De tegenstand was gebroken.



f
All in onefamily

Voor dit stukje gaan we weer zo’n 35 jaar terug 
in de tijd. Het was een behoorlijke winter op

Ik was perplex. Met hetzelfde gemak waarmee m’n 
nummerplaat was schoon gemaakt had hij ook even op de 
voorruitdesneeuwwatweg kunnen vegen zodat hij zich had 
kunnen overtuigen. En met zo'n sneeuwbui kon ik er wel 

naast blijven staan!
Ik opende de deur, pakte de schijf en overhandigde deze 
aan degezags(mis)drager. Hij Pakt® met
een stem waar de voldoening vana ro _ ardaa™ 
rechtsgeldig". Hier had hij z'n pU,"Jjeren parkeerschijf 
had ik in Italië een mooie r°n“e duiding(tot in kwartieren 
gekocht met rondom de tijdsaa met een vergulde 
aan toe) en in het midden een 5C

pak sneeuw voor de deur maar voor “het” 
squadron (natuurlijk 322) geen probleem. Al het 
personeel dat geen dringende werkzaamheden 
had, en wat zijn er dan opeens een boel die 
dringende bezigheden hebben, werden met 
schop en bezem naar buiten gestuurd om 
tussen de peddestals sneeuw te ruimen. De 
rest van het rolbaanstelsel en de startbaan 
werd schoon geblazen door de SIJS. Voor 
degene die het niet weten: dit was rijdende 
grote kerosinetank met voor en achter een 
straalmotor en bovenop een cabine waarin twee 
man hun leven riskeerden door te trachten het 
geval voor- en achteruit te laten rijden en tevens 
nog in een bepaalde richting óók. Niet te snel 
want dan smolt de sneeuw en het ijs niet maar 
ook weer niet te langzaam, want dan blies je de 
teer tussen de betonplaten uit. En vooral niet 
te dicht langs de scharnierdeuren van de QRA 
op baankop 24 want dan waren de deuren niet 
meer open te krijgen en was de Alert Force ‘van 
status’ en dat was niet te verkopen. Dat het dak 
van één van deze twee hangaars lekte zodat het 
rolroer van één van de Fi04’s onder een dikke 
ijskorst zat en niet in beweging was te krijgen 
was geen probleem. De crew chief ging gewoon 
elk uur van de dag en de nacht met een blik 
de-icing en een schroevendraaier de ijskoude 
hangaar in! Was hier dan geen andere oplossing 
voor hoor ik u al zeggen? Nou nee, want DGW & 
T kon hier niets aan doen want als het regende 
gingen ze het dak niet op en als het droog was 
konden ze niet zien waar het lek zat! Zo simpel 
zat onze KLu toen nog in elkaar, en niet alleen 
de KLu maar de KMAR al helemaal.

Vanuit het squadron draaiden de crew chiefs en hun Hms-er 
regelmatig avonddienst in hangaar 2 waar onderhoud en 
reparaties werden gepleegd. Tijdens een enorme sneeuwbui 
was het weer eens mijn beurt en dus zette ik om 4 uur ‘s 
middags mijn auto neer op de parkeerplaats bij de motorshop. 
Aangezien parkeren rondom de hangaars altijd een probleem 
was waren daar 3 parkeerplaatsen waar je tussen 08.00 en 
16.30 uur met een parkeerkaart een % uur mocht staan. 
Nadat ik mij in de hangaar had gemeld en omgekleed kwam 
een collega naar me toe met de mededeling dat er 2 KMAR- 
mannen met lange regenjassen voor mijn auto stonden. Ik 
keek uit de deur en inderdaad zag ik net dat één van de twee 
met een gehandschoende hand mijn nummerplaat van de 
sneeuw ontdeed. Ik schoot m’n regenjack aan en liep naar 
het tweetal toe. Bij m’n totaal ondergesneeuwde wagen 
aangekomen zei ik hen goedemiddag en vroeg of er een 
probleem was. "Is deze van jou?" vroeg de oudste van de 
twee, gezien de dubbele visgraat een Kpl I. M’n nekhaartjes 
begonnen een beetje te kriebelen en dat was beslist niet van 
de kou. "Van U " zei ik. " Nee, van jou” zei hij en voegde er nog 
net geen snotjong achteraan. Ik stond nooit op mijn strepen 
maar voelde hier toch een geweldig mooie rel het levenslicht 
aanschouwen. Dus, terwijl ik op het naamlint op m’n jack 
wees (waar toch zeer duidelijk Sgt 1 Boerboom opstond) 
zei ik met veel bluf: "volgens mij hebben wij geen gelijke 
militaire opleiding gevolgd want ik weet wél hoe het hoort 
dus wat is uw probleem"? Het kwartje was gevallen. Ik zie 
geen parkeerschijf en dat moet hier." Ik zei dat er wel degelijk 
een parkeerschijf op het dashboard lag. Hij is voor mij niet 
zichtbaar en dat moet".

Sneeuwpret
Tekst: Hans Boerboom
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pijl. De gebruiksaanwijzing was in het Frans, Duits, 
Engels en natuurlijk in het Italiaans. Ik zei hem dat het 
toch overduidelijk was dat dit een parkeerschijf was 
maar het mocht niet baten. "Dit kan ik niet lezen”, zei de 
wetsdienaar. Ik kon het niet laten: "U ontbeert niet alleen 
een militaire opleiding, maar óók nog eens een elementaire 
schoolopleiding want bij de Luchtmacht kom je zelfs niet 
binnen als je niet een klein beetje Engels spreekt”.
Zijn minachtende blik veranderde in een vuile. Ik was het zat 
en zei: "Heren u doet uw plicht maar en ik ga nu aan het werk” 
waarna ik de schijf in de auto gooide en deze op slot deed en 
terug liep naar de hangaar.

Een week later moest ik bij m’n Squadroncommandant 
komen. " jonge, wat heb jij nu voor stouts gedaan" zei Kapt. 
Woody, de wnd.Cdt. met een vette grijns. Hij liet mij een 
omslagvel zien met daarin een Proces-verbaal afkomstig van 
de KMAR. Ik vertelde hem de story die hij hoofdschuddend 
aanhoorde. "Ik kan hier niets aan veranderen en het gaat 
door naar de Krijgsraad dus lees het maar even door of alles 
klopt” zei hij. En het klopte dus niet! Al vijf generaties lang 
was het in mijn familie gebruikelijk dat om de generatie 
een mannelijke telg een drietal dezelfde Franse voornamen 
droeg en deze generatie was ik de pineut, maar om het 
simpel te houden kreeg ik als roepnaam Hans. En laten nu de 
bollebozen van de KMAR het voor elkaar hebben gekregen 
om in elk van deze namen en dan óók nog eens in mijn 
achternaam een fout te maken! Ik maakte Kapt. Woody hierop 
opmerkzaam. Zijn ogen begonnen te glimmen. Hij pakte 
het P.V. en maakte er een kopie van waarna hij met grote 
letters op het omslagvel schreef: Genoemde militair is niet 
bij mijn Squadronadministratie bekend. Ik kon na een veel 
betekenende blik weer gaan. Na een paar dagen: Kapt. Woody 
aan de telefoon. "Er zitten hier twee KMAR mannetjes dus 
kom maar hiernaartoe en neem die kl schijf effe mee”. 
Toen ik bij hem binnen stapte stonden de twee Marsepliesies 
keurig op, namen de houding aan en stelden zich voor. Wat 
de aanwezigheid van een officier-vlieger mensen toch kan 
veranderen. Tot hun grote spijt hadden zij geconstateerd dat 
er een foutje in het P.V. was geslopen en dat er een nieuw P.V. 
moest worden opgemaakt en of ik maar zo vriendelijk zou 
willen zijn om hieraan mee te werken. Natuurlijk, maar is 
het gebruikelijk dat voor één strafbaar feit uvee P.V.’s worden 
opgemaakt? Nee, dat is niet gebruikelijk maar als het eerste
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Na een uurtje namen we vriendelijk (nou ja, ik dan) afscheid 
van elkaar. "Hans, telefoon!" klonk het door de crewroom. 
Ik liep naar de telefoon op de bar. Wie is het? Kweenie KMAR 
geloof ik. En ja hoor! De Brigadecommandant KMAR aan de 
lijn. Of ik van plan was om dit kinderachtige gedoe door te 
zetten? En dat dit een smet op het Wapen was. En konden we 
hier niet als volwassen mensen uitkomen? Ja, ik was vast van 
plan om dit door te zetten en ja, dit was een door hun zelf 
gecreëerde smet en wie moest hier volwassen worden? Zonder 
nog iets te zeggen gooide de KMar-kapitein de hoorn erop. 
Na een maand of drie kreeg ik een schrijven van de Krijgsraad 
met daarin de uitspraak omtrent het door mij gepleegd 
feit. De zaak was GESEPONEERD! Echter bij dit heugelijk 
bericht ontbrak spijtig genoeg nog wel mijn parkeerschijf 
waardoor ik vast nog wel iets leuks kon uithalen. Maar even 
een vriendelijk telefoontje naar de Brigadecommandant van 
de KMAR. Blijkbaar had hij ook al bericht van de Krijgsraad 
ontvangen want hij wist onmiddellijk wie ik was en liet dat 
ook duidelijk merken. En die rotschijf zou wel ergens in 
Den Bosch rondslingeren. Of de Kapitein dan zo vriendelijk 
zou willen zijn om te zorgen dat die rotschijf richting 
Friesland geslingerd kon worden want anders moest ik een 
vermissingrapport opmaken en dat was weer zo’n rompslomp 
voor mij en vooral voor zijn mensen die het toch al allemaal 
boven het hoofd groeide! De goeie man zou zien wat hij kon 
doen maar het kon wel even duren.

Na een week of zes een telefoontje van m'n vriend de 
Brigadecommandant. Of ik even langs de brigade, ik dacht op 
de Tuinen, in Leeuwarden kon komen want hij had iets voor 
me. Maar natuurlijk!
Na m’n nette pak aangetrokken te hebben, want ik weet 
immers hoe het hoort, in de auto naar de stad. Bij de 
brigade (een heel oud gebouw) aangekomen aangebeld 
en via de intercom gezegd wie ik was en dat ik bij de 
Brigadecommandant werd verwacht. Dit had ik beter niet 
kunnen doen. De deur ging open en ik de trap op naar boven 
waar de wachtcommandant zetelde. En met hem nog veel 
meer zwarte pakken met daarboven gezichten die weinig 
goeds voorspelden. Ik probeerde het met een grapje door te 
zeggen dat ik op de basis had verteld waar ik naar toe ging en 
als ik met een uur niet terug was dat ze dan de politie maar 
moesten bellen. Het maakte aan de smoelen te zien geen 
indruk. Eén van hen ging naar een deur en klopte aan, ging 
naar binnen en kwam na een minuut weer naar buiten en gaf 
met een hoofdbeweging aan dat ik naar binnen moest. 
Achter een kolossaal bureau zat de commandant. Voor het 
bureau nam ik de houding aan, bracht de groet en meldde mij 
correct. "Plaats rust!” meer niet. Hij keek me een tijdje aan,

P.V. als niet opgemaakt werd beschouwd, dan.........gaf de
oudste van de twee aan met een rood hoofd. Dit was voor 
mijn commandant blijkbaar niet rood genoeg want met een 
knipoog in mijn richting trok hij een lade open en toverde de 
kopie van de P.V. tevoorschijn. "En het is toch wél gebruikelijk 
dat een aangeklaagde in het P.V. een verklaring kan laten 
opnemen?” zei hij met een enorme grijns. Dat was zo. "Dus 
Hans, je weet wat je te doen staat en laat deze kopie en die 
schijf als bewijsstuk bijvoegen, ik ga vliegen maar jullie 
kunnen hier gerust blijven zitten tot alles op papier staat, 
doei". En dat deden we dan maar.

pakte mijn parkeerschijf uit een lade en overhandigde deze 
aan mij met de onvergetelijke woorden:” Het is voor jou te 
hopen dat ik die kop van jou nooit ergens tegen kom!”. 
Ik kon niet anders:” Dank u wel Kapitein en eensgelijks?” en 
er aan toe voegend: ”en deze mag ik hier toch niet gebruiken,” 
terwijl ik de parkeerschijf in zijn prullenbak liet vallen. Ik 
groette, maakte rechtsomkeert en verliet de ruimte. Geen 
pistoolschot, geen pijn in m’n rug, geen massa waar ik me 
doorheen moest vechten naar buiten, geen val van de trap 
en zelfs geen bekeuring onder de ruitenwisser terwijl ik toch 
bewust geen parkeerschijf op het dashboard had gelegd terwijl 
dat op die locatie toch echt verplicht was!
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BRANDWEER

Aankondiging reünie Brandweer Vliegbasis Volkel

Gezocht

Aart van Wijk, oud-Meteorvliegeren schrijver van het 4-deIige 
boekwerk “Alle paarden van Apollo", waarin de geschiedenis 
van de Nederlandse Gloster Meteors wordt beschreven, is op 
zoek naar collega’s van de inmiddels overleden oud-schilder 
van de KLu Fred van Ringelenstein destijds werkzaam op de 
vliegbasis Soesterberg. Fred heeft in de jaren 1980/1981 de 
Meteor I-187 gerestaureerd. Deze Meteor had jarenlang een 
plaats bij het monument voorde “Gevallenen van de Militaire 
Luchtvaart’’ op de vliegbasis Soesterberg en staat momenteel 
op het vliegveld Lelystad. Aart van Wijk zou graag met oud- 
collega’s van Fred in contact komen voor het verkrijgen 
van wat achtergrondinformatie, en verzoekt hen contact 
op te nemen met: Aart van Wijk, tel: 0297-564664, e-mail: 
aart.a.vanwijk@hetnet.nl.

De Identiteitsgroep Vredesmachten (IVM) is opzoek naar een 
groot aantal (ex) militairen in verband met de organisatie van 
een grote waarnemers wereldwijd reünie 25 maart 2011 in het 
voormalige Officiers Casino te Soesterberg. Op deze reünie 
zijn alle (ex)militairen welkom die deel hebben genomen 
aan waarnemersmissies waar ook ter wereld en in elk soort 
verband VN, NAVO, EU enz.
Deze reünie wordt krijgsmacht breed opgezet, dus iedereen is 
welkom KM, KL, KLU, KMar.
Waarom een 'waarnemers wereldwijd' reünie? Waarnemers zijn vaak 
individueel of in kleine aantallen uitgezonden, vaak verspreid over 
een groot gebied en naar verschillende missies over de hele wereld. Dit 
betekent dus dat er door de jaren heen veel verschillende gebieden zijn 
waar waarnemers geweest zijn. Veel verschillen dus maar toch ook een 
gedeelde ervaring en natuurlijk geeft dit ook een bepaalde binding. Alleen 
of met buitenlandse collega’s lange tijd van huis. Bijvoorbeeld met een 
woonhuis als uitvalbasis. Veel zien en verschillende mensen ontmoeten. 
Door u vroegtijdig te melden krijgt de organisatie een 
beeld hoeveel reünisten er verwacht worden en kunnen 
wij goede afspraken maken met de kazerne zodat er geen 
mensen teleurgesteld hoeven te worden wegens plaats 
gebrek. Attendeer ook degene uit uw omgeving die ooit als 
waarnemer zijn uitgezonden op deze reünie?
Voor online aanmelden of meer informatie over de 
waamemerreünie: ziewebsitewww.vredesmachten.nl. ook 
kunt u mailen naarwaarnemers.reunie@gmail.com 
Secretariaat IVM, Albert Schweitzerlaan 10, 2641 ZT Pijnacker 
Met Vredesgroet, Waarnemers reüniecommissie 2011 
N.b.: Deze reünie wordt georganiseerd door de Identiteitsgroep 
Vredesmachten.
(onderdeel van de Bond van Wapenbroeders).
Voor meer informatie over de Identiteitsgroep Vredesmachten: 
Secretaris.ivm@gmail.com ofwww.vredesmachten.nl

Wie kan mij helpen aan jaargangen (of losse exemplaren) van 
het blaadje “Goed Vliegen=Veilig Vliegen. Het blad is volgens 
mijn gegevens voor het eerst verschenen in pnuan 1955» 
waarschijnlijk als voorloper van de P^licatie ^ihg g • 
Het is niet strikt mijn bedoeling om deze a 
nemen; alleen inzien is al voldoende.
Aart van Wijk, tel: 0297-564664» 
e-mail: aart.a.vanwijk@hetnet.nl

Het brandweerkorps van de Vliegbasis Volkel bestaat 
in 2011 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert het 
brandweerkorps op Vliegbasis Volkel een reünie en wel op 
25 juni a.s. Alle oud-medewerkers van het brandweerkorps 
en hun eventuele partners zijn op die dag van harte 
welkom. Uitnodigingen aan de bij de reüniecommissie 
bekende adressen van (oud)personeelsleden, worden z.s.m. 
verstuurd. De reüniecommissie is bezig met het actualiseren
van de bij haar bekende personeelsgegevens. Opgave c.q. 
verificatie of uw adresgegevens bekend zijn bij de reünie
commissie kan via telefoonnummer 0413-278333 of e-mail: 
brandweervolkel@hotmail.com. U ontvangt dan z.s.m. een 
inschrijfformulier.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per persoon. Inschrijven kan 
ook via de website: www.eveiyoneweb.com/brandweervolkel 
N.B.: Oproep aan alle KLuPActief lezers: Kent u iemand die bij het 
brandweerkorps van Vliegbasis Volkel heeft gewerkt geef dit bericht dan 
even door.

mailto:aart.a.vanwijk@hetnet.nl
ziewebsitewww.vredesmachten.nl
mailto:naarwaarnemers.reunie@gmail.com
mailto:Secretaris.ivm@gmail.com
ofwww.vredesmachten.nl
mailto:aart.a.vanwijk@hetnet.nl
mailto:brandweervolkel@hotmail.com
http://www.eveiyoneweb.com/brandweervolkel


ardperikelen

O.Jl

AU in ontfamily

Tekst: Cor van der Mast

Op zekere dag vlieg ik met mijn instructeur in het noorden 
van het vlieggebied. Daar komen we een andere Harvard met 
een vriend van hem tegen en de heren gaan elkaar de loef 
afsteken. Flewelling neemt de Controls over en zo komen we 
terecht bij een diepe canyon waar wij niet mochten komen. 
En dat deed je dan ook niet want elke overtreding van de 
vliegdiscipline was een automatisch ontslag uit de opleiding. 
Mijn instructeur duikt het ravijn in en het was schitterend! 
Daar vlogen de rotswanden links en rechts aan ons voorbij 
maar dan zie ik plotseling het einde van het ravijn gemarkeerd 
door een wel zeer hoge massief.

We naderen het einde van de cursus en het valt me op dat 
ik met steeds andere instructeurs wordt uitgeboekt, maar 
wijt dit aan hun nu lagere bezettingsgraad met leerlingen 
door aftesten. Natuurlijk vergelijken wij onze instructeurs.

I
Op 13 september 1954 maak ik mijn eerste 
vlucht met de Harvard in Claresholm, provincie 
Alberta in Canada, met als instructeur F/O 
Flewelling, een stugge jongeman met zijn 
eerste instructieopdracht. Hij gebruikte tegen 
mij nooit een onvertogen woord, maar bij vele 
van mijn medestudenten was dat wel even iets 
anders. De flightcadets waren een mengelmoes 
Canadezen en Engelsen, allen vaandrigs, en 
van Denen en Noren, allen sergeanten, evenals 
vijftien Nederlanders die allemaal soldaat 
waren.
De basis lag op een hoogte van 3300 voet tegen 
de voetheuvels van de Rocky Mountains aan 
waardoor het uitzicht fameus was. Het vliegtuig 
was een klasse apart in vergelijking met de 
Fokker S-11. Het had een motor van 550 BHP, dus 
met veel mogelijkheden.
Na 17 vlieguur mag ik het alleen proberen, maar 
nu neemt het harde leven een aanvang in de 
vorm van navigatievluchten, instrumentflying, 
nachtvliegen, aerobaticsen laagvliegen. Vele 
kompanen krijgen een eenzaam enkeltje 
Nederland, zodat aan het eind van de cursus 
slechts zeven van ons resteren.

Nou moet ie optrekken, Nou Moet ie optrekken, Nou Moet 
ie Oooptrekken!? Maar dit gebeurt niet en ik zet me schrap 
met mijn handen tegen de rand van het intrumencpanel. Niet 
dat dit iets zal helpen als de motor en ik zijn versmolten! 
Dan wordt het vliegtuig op zijn linkervleugel gegooid en 
daar gaat het ravijn verder. De heren zijn hier eerder geweest! 
Later zal ik leren dat een honderd miljoen jaar geleden er een 
grote binnenzee lag over de USA en over delen van Canada. 
Ook leerde ik dat de herbivore Dinosauriërs over de hogere 
gronden, dus over onze vliegbasis, naar het noorden sjokten 
om te ontkomen aan de steekinsecten en uiteraard werden 
begeleid door de grote vleeseters. Vele skeletten zijn hier nu 
gevonden maar vooral in 'ons' ravijn, als een flashflood optrad 
na regen in de Rockies. Veel later zal ik met een Hunter 6 op 
dezelfde onvrijwillige basis, maar dan vijfmaal sneller, me 
het vege lijf redden met eenzelfde linkerbocht in een ravijn in 
Duitsland.
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een trip naar testflight. Ik schrik me rot want daar zitten de 
superinstructeurs waar naar iedereen verwezen wordt als hij 
op punt van aftesten staat. Ik handel het hele vliegerrepertoire 
af terwijl het zweet van mijn kop druipt. Ik vind dat ik nog 
nooit zo slecht gevlogen heb, maar ik mag terug naar de 
flight. Uitgeput zak ik in een stoel. Iedereen mijdt me als de 
pest.
Een paar dagen later komt mijn instructeur de crewroom 
binnen en vraagt: “wat is eigenlijk jouw rang”. Waarom hij dat 
na negen maanden moest weten kon ik niet bevatten maar 
misschien moest hij een rapport over mij schrijven. Vrolijk 
vertel ik dat alle Nederlanders soldaat waren tot drie weken 
geleden. Zijn mond zakt open dat hij met het laagste van het 
laagste opgescheept heeft gezeten. En ik vervolg: “nu zijn we 
korporaal geworden maar natuurlijk heeft niemand eraan 
gedacht de strepen die erbij horen mee te zenden wat erg fijn 
is want dat scheelt een hoop naaiwerk”.
We hebben het gehaald. Wij, dat zijn restanten van een club 
van ongeveer negentig man. In de flightcadets mess is een 
soort van ceremonie. Allereerst moet de beste vlieger van de 
cursus opdraven: corporal van der Mast. Als verdoofd loop ik 
naar voren en nu vallen al die verschillende instructeurs en 
de testflight op hun plaats. Ik mag de Order Ofïhe British 
Empire SiddeleyTrophy in ontvangst nemen. Een Engelse 
pilotopiceren medeleerling bij Flewelling had de beste 
grondschoolresultaten zodat dit twee pluimen op de cap van 
Flewelling zijn.
Ik hoop dat hij het ver geschopt heeft in de Canadian Air 
Force.
En nu op naar de T-33!

A 
iï \

Ik heb geen klagen, maar Hans Vernooys wordt iedere keer 
stijfgevloekt door F/O Smith. Deze werd een keer zó dat hij 
de uitneembare knuppel in de achtercockpit losmaakte en 
daarmee Hans tussen de valbeugels door om de oren sloeg. 
En nu wordt het mijn beurt om deze beul te behagen. Hans 
is extatisch: “nou zul je eens wat meemaken”, en begeleidt 
me bijna tot de kist. We starten en alles verloopt keurig 
en behoudens de bevelen van doe dit of dat is het rustig 
achterin. En dan komt de landing die volgens hem op de 
baannummers moet geschieden. Alles is netjes voor elkaar: 
een vlekkeloze approach, motor dicht en ik zweef rustig over 
de baannummers heen, en zweef verder. Een eitje van een 
landing volgt waarbij het verschil tussen rijden en vliegen niet 
te voelen is. En dan besluit het maschien in een groundloop 
naar links te gaan. Ik ram vol rechts voetenstuur in maar dat 
is niet genoeg, echter met tikjes op de rechterrem houd ik 
hem op de centerline. Mijn instructeur is te laat om in te grijpen 
maar voelt mijn handelingen. Bij het teruglopen naar de flight 
kan hij toch niet nalaten te zeggen dat ik de baannummers 
heb gemist. Ik beaam dit maar inwendig grijnzend denk ik: 
ja vader, maar zo' n landing heb je van je levensdagen niet 
meegemaakt.
Daar staat een stralende Hans me op te wachten: “en., en..”? 
"Hij heeft niets gezegd behalve de gebruikelijke opdrachten”. 
De tranen springen hem in de ogen en hij keert zich om en 
begint met zijn voorhoofd op de muur van de crewroom te 
bonken en roept: “zeg dat het niet waar is, zeg dat het niet 
waar is”.
Even later is Hans afgetest en wordt hij tandarts in Zeeland. 
Vlak voor het einde van de cursus verwijst Flewelling me voor

All Inonefamify



All in on.’fainilv

VARIA

Monument De EendenkooyI

Mededeling over en voor 
Postactieven KLu:

75 Jaar geleden is er voor het eerst gevlogen. Een jubileum dat 
op 25 november jl. niet ongemerkt voorbij is gegaan op de 
vliegbasis Woensdrecht.

De stenen zuil staat op de plek waar de gemeente in 1934 een 
blokhut bouwde. Het diende als onderkomen voor de vliegers 
van de Bergen-op-Zoomsche Zweefclub. Jac Jansen, geboren 
in 1897 te Bergen-op-Zoom, is na een crash in 1921 medisch 
afgekeurd als militair vlieger. Als initiatiefnemer voor de 
oprichting van de zweefclub krijgt hij het voor elkaar om het 
ontgonnen terrein De Eendenkooy als vliegveld te mogen 
gebruiken.

Op initiatief van enkele oud-zweefvliegers onthulde 
burgemeester Marcel Franzel van de gemeente Woensdrecht 
een herdenkingszuil. Het monument - een grote natuurlijke 
basaltsplinter - herinnen ook aan de West-Brabantse 
luchtvaartpionier Jac. A. Jansen.

'Met zijn initiatieven op het gebied van de luchtvaan heeft 
Jansen vóór de oorlog feitelijk de grondslag gelegd voor de 
luchtvaartactiviteiten zoals die nu op en rond de vliegbasis 
Woensdrecht plaatsvinden’, zei een van de stichters van het 
monument. De burgemeester van Woensdrecht noemde de 
ambitie van Jac Jansen 'van onschatbare waarde.
Had hij dat niet gedaan dan zou er geen sprake zijn 
geweest van de vliegbasis, de luchtvaartbedrijven en 
luchtvaartinstanties en de duizenden banen die er het gevolg 
van zijn.'
Daarom is de zuil ook een hommage aan Jac Jansen.

Hier volgt een aanscherping van- en toelichting op het beleid 
volgens de nieuwe Regeling reüniefaciliteiten veteranen, 
oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven:
In de nieuwe Regeling staat letterlijk het volgende: 
Postactieven: gewezen militairen en burgerlijke ambtenaren 
van Defensie die ten minste twaalf jaren tot het beroeps
of reservepersoneel hebben behoord dan wel een vaste 
aanstelling als burgerlijk ambtenaar hebben gehad.
De nadruk hierbij ligt op ten minste twaalf (12) jaren. Deze 
toelichting wordt nodig geacht, omdat er mensen zijn die zich 
aanmelden als postactieve kandidaten bij Bureau Postactief 
in Breda, terwijl men geen twaalf (12) jaren heeft gediend als 
militair of burger. Een voorbeeld is iemand die 4 jaren heeft 
gediend en zich toch aanmeldt. Helaas moet die dan worden 
teleurgesteld.
Zij die inmiddels de KLu hebben verlaten en nog niet in staat 
zijn gesteld of geweest om formulieren voor aanmelding 
Postactief KLu te verkrijgen, kunnen zich aanmelden, mits zij 
denken aan de criteria te voldoen, bij Bureau Postactief, CLSK, 
Kabinet/ Postactieven, Postbus 8762, 4820 BB Breda. Denkt u 
ook aan een pasfoto, registratienummer/peoplesoft nummer 
en een goed gelijkende pasfoto en ontslagbrief. De onthulling is bijgewoond door vertegenwoordigers van 

alle luchtvaartinstanties in Woensdrecht, zweefvliegers van de 
West-Brabantse Aeroclub/KLu ZC combinatie en familieleden 
van Jac Jansen.
Het monument is vanaf de Kooiweg te zien nabij de uitgang 
van de vliegbasis. Burgemeester Franzel kondigde aan dat er 
ter hoogte van het monument op de basis, ook buiten het hek 
een plaquette zal komen waarop tekst en uitleg over de zuil 
wordt gegeven.
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Het Zuidkamp, verborgen 
parel in het groen...

Nu al weer enige tijd geleden (KLuPActief verschijnt immers maar 4 x per 
jaar) werd het een artikel met dat titel gepubliceerd in “De Twentsche 
Courant, Tubantia”. Misschien is het voor degene die ooit werkzaam 
waren op de vliegbasis Twenthe, en met name hun stek op het Zuidkamp 
hadden, wel interessant om te lezen wat er met ‘hun’ kamp is gebeurd. 
Hierbij moet u zich bedenken dat op het Zuidkamp de korporaalsmess 
was. De onderofficiersmess was op de basis, aan de Fokkerweg. De 
officiersmess bevond zich op het Prins Bemhardkamp. Interessant is om 
te lezen hoe de ‘noabers’ de aanwezigheid van het Zuidkamp wisten te 
waarderen, getuige de tekst in de Twentsche Courant:
Als onderdeel van het plan Vaneker, waarbij er 270 zeer luxe 
woningen komen in Enschede-Noord, staan er 150 kavels 
ingetekend in Zuidkamp. Het voormalige militaire 
terrein is een oase van rust en groen en is bij weinig 
Enschede'rs bekend. Harry A Beis, een gerenommeerd 
architect uit Enschede, was vorig jaar als spreker uitgenodigd 
bij een architectenwedstrijd. De plaats van handeling: het 
Noaberschop, ofwel de oude kantine op het Zuidkamp.
Hij kwam met een leuke ontboezeming met te zeggen: "Ik 
bevind me op bekend terrein. Hier ben ik vroeger met een 
vriend wiens vader op de vliegbasis werkte vaak geweest. 
Op maandag en donderdag was dit een filmzaal. Vooral 
Tirolerfilms waren erg populair. Ook bij mij." Wat voor Abels 
en zijn vriend gold, gold ook voor de inwoners van Lonneker. 
Defensie had Lonneker liefdevol in de armen gesloten, omdat 
het dorp nogal hinder ondervond van de luchtmachtbasis. 
Inwoners konden net als gezinsleden van militairen en 
burgers die op de basis werkten een pasje krijgen voor het 
zwembad (aan de Fokkerweg). Ook kregen ze soms vrij 
toegang tot Zuidkamp. De toneelvereniging De Kameleon gaf 
er wel eens een uitvoering. En de muzikanten van Excelsior 
trokken er ook wel eens een volle zaal. "Wij hadden niets over 
de relatie met Defensie te klagen", zegt 'noaber’ Jan Bult. "We 
werden zelfs wel eens uitgenodigd voor een barbecue. En dan 
kwam jeniets tekort."

Het gros van de Enschede’rs weet echter bijna niets van 
Zuidkamp. Komend vanaf de Braakweg stuitten zij op een 
hek met daarvoor twee militairen op wacht. Binnen kwam 
je alleen met een pasje of je moest vooraf zijn aangemeld 
bij de wacht. Was dat het geval dan kon je na de film naar 
de korporaalsmess waar je voor bijna vooroorlogse prijzen 
een pilsje kocht. Sinds enkele jaren kan iedereen Zuidkamp 
bezoeken. Met ’n druk op 
de knop gaan de slagbomen open over de Braakweg. De 
andere ingang, die bij Sprakel in 't Bos, is na 1 december ook 
weer open. Voor automobilisten is de ingang bij Sprakel in 
't Bos niet te gebruiken. Een paal in het midden van de weg 
voorkomt dat de weg over Zuidkamp wordt gebruikt als een 
sluiproute. De gemeente geeft in het plan Vaneker 
op Zuidkamp 150 grote tot zeer grote kavels uit. Het wegennet 
blijft zoveel mogelijk intact en de honderden tientallen jaren 
oude beuken, eiken en platanen blijven staan."De sfeer moet 
zo min mogelijk aangetast worden", zegt Joop Nijenhuis, de 
projectleider van het Vaneker. "In deze oase van groen komt 
de rust je bijna tegemoet." Daar waar voorheen honderden 
militairen woonden zijn nu tal van barakken ‘bezet’ door 
studenten en kunstenaars die er onder antikraakvoorwaarden 
huizen. De barakken zijn rond 1940 gebouwd door de 
Duitsers. Typerend is dat alle muren zo'n vijftig centimeter 
dik zijn en dat de deuren van massief eiken zijn. De gemeente 
is van plan tien barakken te behouden en afzonderlijk 
te verkopen. Twee grote gebouwen, de voormalige 
korporaalsmess met kapel en de oude Duitse keuken, 
veranderen niet maar krijgen wel een andere bestemming. 
"Ik ben blij dat het gebouw van de Duitse centrale keuken 
bewaard blijft", zegt Bult. "Samen met veel dorpsgenoten 
hebben we op de zaterdag voor Pasen in 1945, net na de 
bevrijding, van alles gestolen uit dit gebouw. Bij de ingang lag 
een grote bom waaruit gelukkig de ontsteking was gehaald". 
Lopend langs de korporaalsmess valt plotseling de naam van 
boer Hennie Grave. Hij, maar vooral z'n varkens, hadden hier 
gouden tijden. Al het avondeten dat in de keuken overbleef 
haalde Grave in ketels op om aan zijn varkens te voeren.
Met dank aan de oud-Tvventhenaar Jan Huikeshoven, die mij deze 
informatie toestuurde
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Koningin Wilhelmina Paviljoen

P.s.: Ik zoek ook nog steeds de Vliegende Hollanders van 
jaargang 1947, en wel de maanden september, oktober en 
november!

Nieuwe expositieruimte
KMA

De tentoonstelling is gevestigd in het Koningin Wilhelmina 
Paviljoen (voormalige HBS) gelegen aan het Kasteelplein 
te Breda en is iedere dinsdag van 11.00 tot 16.00 uur voor 
iedereen gratis toegankelijk. Extra openstellingen voor 
defensiegerelateerde groepen op afspraak via 
hv.kma(a)mindef.nl. De expositie is ook open bij bijzondere 
gelegenheden zoals 2e Pinksterdag (landelijke dag van het 
Kasteel) en de Open Monumentendag.

Draagmedaillon
Tijdens een speurtocht op Marktplaats zag ik foto’s van wat 
kennelijk een draagmedaillon is. Het maakte mij nieuwsgierig 
naar de herkomst en geschiedenis van dit medaillon. Wie 
kan mij vertellen, waar het voor diende? In de rand staat 
geschreven "de Koningin ten hemel opgenomen”. Wordt 
hier bedoeld Koningin Wilhelmina? En de volgende tekst is: 
"bescherm ons”. Wordt hier misschien het personeel van de 
Koninklijke Luchtmacht bedoeld? Of, en dan ga ik naar de 
andere zijde van het medaillon, bedoelt men de vliegers van 
de KLu? Omdat hierop namelijk ook propellers te zien zijn. 
Er zijn ook vliegtuigen op te zien, evenals een parachute en 
een militair met wapen. Het is voor mij een totaal onbekend 
medaillon. De doorsnede is 2,8cm. Wellicht levert deze 
publicatie iets op. Graag uw informatie sturen naar Aoo KLu 
bd. Ton den Hartoog, email: t.j.denhartoog(a)ziggo.nl

Graag brengen wij onder uw aandacht dat sinds januari 2010 
de mogelijkheid bestaat om een bezoek te brengen aan 
de expositieruimte van de Koninklijke Militaire Academie 
(KMA). De permanente tentoonstelling geeft aan de hand van 
kaarten, prenten, historische wapens en uniformen een beeld 
van het Kasteel van Breda en zijn bewoners door de tijd heen 
met bijzondere aandacht voor het leven van de cadetten sinds 
de oprichting van de KMA in 1828.

indef.nl
ziggo.nl
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Wie kan hem helpen?

Uitreiking pas aan 
dienstslachtoffers en 
postactieven

Hoofddirecteur Personeel Luitenant-generaal Hans Leijh 
heeft in het Evenementencentrum Casino in Soesterberg 
samen met de directeuren Personeel van de verschillende 
defensieonderdelen de eerste passen aan dienstslachtoffers 
en postactieven uitgereikt.
"Met het uitreiken van de pas voor dienstslachtoffers en postactieven 
geven wij blijk van het respect en waardering voorde collega’s die van 
enorme waarde zijn geweest voor onze organisatie. Met behulp van 
deze pas behouden zij de band met de organisatie waar zij jarenlang 
deel van uitmaakten”, aldus Luitenant-generaal Hans Leijh.

Uitreiking van de postactievenpas door 
Commodore A.Tieland, DP van CLSK, 
aan de heer Ypma Postactief KLu.

De dienstslachtofferpas wordt aangeboden aan 
werknemers die tijdens de dienst gehandicapt zijn 
geraakt. De postactievenpas is bedoeld voor burger
en militaire werknemers van wie de actieve dienst is 
beëindigd door (functioneel) leeftijdontslag, pensioen 
of na een dienstverband van minimaal 12 jaar. Hiermee 
wordt ook uiting gegeven aan de wens van de Tweede 
Kamer en de vakbonden. De passen geven toegang tot 
algemene ruimtes op defensielocaties zoals de mess, 
sportaccommodatie en de bedrijfskantine. Anders 
dan een defensiepas is de pas geen toegangspas. Om 
toegang te krijgen tot het defensieterrein is een geldig 
legitimatiebewijs nog steeds verplicht. Beide passen zijn in 
het Engels zodat de pas ook in het buitenland kan worden 
gebruikt. Naast herkenbaarheid en erkenning biedt de pas 
een abonnement naar keuze aan voor een tijdschrift van 
een defensieonderdeel en een reductie op de voordelenpas 
die korting geeft op meer dan 10.000 producten en 
diensten.

Aanvraag
Voor meer informatie over het verkrijgen van de pas 
‘Postactief’ en de bijbehorende faciliteiten kunnen 
postactieve militairen contact opnemen met hun 
voormalige krijgsmachtdeel. Postactieve burgers kunnen 
terecht bij het defensieonderdeel waar zij hun dienst 
hebben beëindigd

Een voormalig KLu-Luitenant, Arnold Dumas genaamd, en woonachtig in de Verenigde Staten vraagt of het mogelijk is opnieuw 
een LLW Wing (Leger Lucht Waarnemers Wing). Hij heeft destijds met goed gevolg de cursus tot Leger-Lucht Waarnemer doorlopen 
Hij is de Wing door verhuizingen kwijtgeraakt. Wie kan hem helpen aan een vervangende Wing of weet een andere oplossing? 
De Wing met bijbehorende oorkonde werd uitgereikt op 7 maart 1968, door de commandant LLWS D.C.van Dommelen, 
Majoor der Artillerie. Info hierover graag sturen naar de CCPKLu, H.P. Out. E-mail: heniypout@hotmail.com

de heer Landzaat, destijds Brandweerman KLu, die 
de dienstslachtofferpas krijgt uitgereikt door HDP, 
Luitenant-generaal Leigh

mailto:heniypout@hotmail.com


AU in onc ftimily

Noodgevallen
1

Tekst: Karei Wennekendonk

KLuPAciiei ao

(i) Inzet SAR ten 
behoeve van 
ziekenvervoer

Tijdens een Stand By dienst voor zieken/gewonden 
transport, werd ik door Wing Ops Leeuwarden in de 
holst van de nacht uit mijn bed gebeld. Ondanks dat de 
weersomstandigheden ver beneden de limieten waren en 
ook nog snel verslechterden, kwam toch het verzoek om asap 
naar Schiermonnikoog te vliegen. Er lag iemand op sterven na 
dood op ons te wachten om naar het ziekenhuis vervoerd te 
worden. De boot kon om de een of ander reden niet ingezet 
worden en wij waren de enige optie. Waarschijnlijk was het 
de d.d. Wing Ops Officier het gezegde ter ore gekomen: "al 
is de mist toch nog zo snel, ome Karei fikst het wel”. Met dat 
gezegde in ons achterhoofd zijn we toch maar op stap gegaan, 
wat moetje anders.

We vonden Schiermonnikoog door de vuurtoren, die 
gelukkig nog steeds boven de mist uitstak, aan te vliegen. 
De landingsplaats was alleen verticaal een beetje zichtbaar 
door het licht uit de koplampen van de ambulance. Na bij de 
eerste poging om te landen bijna een onverlichte lantarenpaal

Wing Ops wilde van de verantwoording af en wilde ons naar 
het drie kwartier verder gelegen De Kooy laten vliegen, maar 
de patiënt waarschijnlijk niet overleefd.

onthoofd te hebben, lukte het bij de tweede poging om 
de heli ‘op het dek’ te kunnen zetten. Na enig oponthoud 
werd de patiënt aan boord genomen en klommen we via 
een ‘blindstart’ weer boven de mist uit. Onze heli had geen 
moderne navigatiehulpmiddelen. We moesten het doen 
met alleen de vliegkaart, onze ogen, een goede radio en wat 
postduiveninstinct. De mist was al zo dik dat heel Friesland in 
een dikke deken verpakt was. Dus verzochten we de GCA van 
de vliegbasis Leeuwarden ons te begeleiden en op de scoop tot 
‘op het merg’ en strak naar beneden te praten.

In de nadering zakten we op 300 ft zwarte/grijze niets in. In 
een intense interactie tussen ogen, instrumenten, handen 
en voeten en de excellente begeleiding van de GCA-operator 
lukte het ons om de heli met bijna geen voorwaarts zicht aan 
de baan kunnen krijgen zonder de kerktoren van Jelsum te 
raken of iets dergelijks. Toen ik in een flits de middenstreep 
van de runway tussen de voeten zag schuiven stonden ook 
op dat moment de wielen op de baan. Uit pure armoe heb ik 
de toren gevraagd om een brandweer auto te sturen en ons 
ergens op het veld te zoeken en naar het platform te gidsen, 
het zicht was bijna nul komma nul. Die nacht heb ik mijn 
hele weten en kunnen moeten inzetten Het was achteraf 
gezien toch beter geweest als men het verzoek om met dit 
weer te vliegen niet had gehonoreerd, en men niet op mijn 
geweten had gewerkt. Onze heli was immers voor dit werk 
totaal niet geschikt. Naar alle waarschijnlijkheid is deze 
opdracht dan ook uit de analen geschrapt en daarom is er 
waarschijnlijk ook nooit een blijk van waardering gekomen 
Nog geen reep chocolade of "goed gedaan jochie”. Er zijn 
vliegtuigbemanningen die het er ondanks hun moderne 
navigatiemiddelen een stuk slechter hebben afgebracht!
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Toen op Sorong (Ned. Nieuw-Guinea) door de marine een 
beroep werd gedaan om de Stand By helikopter van de Ned. 
Nieuw-Guinea Petroleum Mij. in te zetten voor een noodgeval, 
werd daar onmiddellijk gevolg aan gegeven.
Op 31 augustus 1959 kreeg de vrouw van Dokter Pijman, die 
8 maanden zwanger was, een auto-ongeluk waardoor een 
levensbedreigende situatie ontstond. Dokter Boy Pijman was 
de arts van het mariniers detachement op Remoe, 10 km. 
van Sorong. Hij was op dat moment buitengaats op de “H.M. 
Evertsen”. Zonder veel informatie werd ik weggestuurd en 
moest ik maar zien op een of andere manier radiocontact te 
maken. Het schip was geïnformeerd dat ik kwam en ik had wel 
gevraagd om onder een hoek van 30 graden met de heersende 
wind te varen, zodat ik géén last zou krijgen van turbulentie 
van de scheepsopbouw.
Ik wist ongeveer de richting waar ik moest zoeken en met 
het bekende tropische zicht van 100 km. was het schip 
gauw gevonden. De landing verliep vlotjes maar ik was als 
de dood dat een en ander uit de hand zou lopen met het 
boordpersoneel. Niet onterecht overigens, want later werd mij 
verteld dat ik de eerste helikopter was, die ooit op de Evertsen 
was geland.
Eigenlijk is dat nooit echt geverifieerd, vandaar ook de vraag: 
wie helpt mij uit de droom. Was ik de eerste?

3. Postactieven worden na verificatie van de deelnemersl 
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 wiezi. 
(zij krijgen immers geen bezoekerspasje), dienen zij te verwijzen naar 
dienstdoende wachtpersoneel.

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

1. De Postactieve dient zich aan te melden bij het bestuu 
van een Regionale Contact Groep Postactieven (CGPA) I 
voorkeur in zijn of haar regio. Dit bestuur maakt vervolg 
een bezoekerslijst op nadat de Database Postactief hierve 
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 noodzakelijk 
gegevens, een eventueel format en/of verwerk ingsterm ij r 
kunnen worden gesteld bij het lokale Kantoor Veiligheid

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

Omdat een definitieve regeling voor de nieuwe algemene 
Defensiepassen nog niet is afgeprocedeerd is, een tijdelij 
regeling van kracht voor de Klu-Postactievcn die niet in 
het bezit zijn van een toegangsbewijs, totdat de algemeni 
Defensiepas met hierop van toepassing zijnde voorwaarc 
wordt aangemaakt en verstrekt. Deze tijdelijke regeling i 
de vorm van een deelnemerslijstprocedure is alleen geldi 
voor C-LSK onderdelen en ziet er als volgt uit:

Opmerkingen:
In mijn logboek staat op die betreffende datum: 
Bell 47 Di, N-145B.
De vrouw van Dokter Pijman, Jeanne, zelf ook arts, 
is gelukkig zonder problemen bevallen.
Van niemand heb ik ooit een bedankje gehad, 
behalve uiteraard van het artsenechtpaar.

4: Telt deze vlucht ook nog voor het SAR totaal?

(2) Landing met 
civiele helikopter 
"H.M.” Evertsen.

Tijdelijke regeling voor 
Postactieven KLu
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Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het gebied 
van de huidige vliegbasis een kale, bijna boomloze heide. Alleen 
aan de zijde van Odiliapeel waren enkele boerderijtjes op de 
heide verrezen waar pioniers, in noeste arbeid, enkele stukken 
land hadden ontgonnen. Twee maanden nadat de Duitse 
overweldiger ons land had bezet werden landmeters op de 
Peelsche heide gesignaleerd die nijver aantekeningen maakten 
ten behoeve van de Bauleiïung Eindhoven. Deze had, van het juist 
opgerichte Luftgau Holland, opdracht gekregen tot het ontwerpen 
en realiseren van een vliegveld op deze plaats. Op 7 augustus 1940 
was het ontwerp gereed en zeer recent werd in de traditiekamer 
de informatie ontvangen dat op io augustus de eerste spade in de 
grond ging. Het werk werd met grote voortvarendheid aangepakt 
en in oktober waren al 4.300 arbeiders aan herwerk. Het ontwerp 
ging uit van een driehoekig veld van geëgaliseerde heide met 
banen van graszoden langs de zijden. Medio 1941 was het terrein 
zo goed als gereed en kreeg de functie van Nachdandeplatz. Dit 
hield in dat uitwijkende vliegtuigen van andere vliegvelden, 
doorgaans Eindhoven en Gilze Rijen, opgevangen, getankt, 
opnieuw bewapend moesten worden voor een nieuwe inzet. In 
die beginperiode werd nog bezien of Volkel geschikt was voor het 
gebruik door nachqagers. December 1940 en maan 1941 hebben 
inderdaad nachtjagers van het type MesserschmittMe 110 gebruik 
gemaakt van het Volkelse veld. De proef zal zijn mislukt, want 
tot eind februari 1944 werden geen nachqagers meer gezien. 
Op het vliegveld verschenen in eerste instantie ook een drietal 
hangaars, een brandweerkazerne en een imposante vierkant 
gemetselde verkeerstoren. Halverwege 1941 moet het besluit zijn 
gevallen om Volkel uit te breiden tot een volwaardige Fliegerhorsc.

Tekst: Gerard van der Hoeven en
Ruud Wildekamp (Traditiekamer Typhoon)

Het is al weer tien jaar geleden dat de Vliegbasis 
Volkel een geweldige reünie organiseerde ter 
gelegenheid van het vijftigjarige jubileum 
van onze basis binnen de organisatie van de 
Koninklijke Luchtmacht. Ter gelegenheid 
van dat jubileum werd ook het boek "Gestaag 
Gespannen, Van Eerste Tactische Jachtgroep 
tot First Fighter Wing" werd uitgegeven. Nog 
steeds een gezochte publicatie. In een serie van 
vier artikeltjes zal weer worden ingegaan op de 
geschiedenis van de vliegbasis en natuurlijk de 
laatste tien jaren met de grote internationale 
oefeningen en uitzendingen in het bijzonder.
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Hier opgesteld tussen de ruines van Duitse hangaars.

23 KluPActief

Deze moest groot genoeg worden om permanent huisvesting 
te bieden aan een Gruppe (vergelijkbaar met een wing). Opnieuw 
werden gronden gevorderd en dienden boeren hun have en goed 
te verlaten om plaats te maken voor startbanen en hangaars. Men 
moest maar zien waar men een onderdak vond. In de tweede 
helft van 1941 en de eerste van 1942 werd daarom weer volop 
gebouwd en werden in totaal 43 hangaars gerealiseerd in drie 
complexen.

bommenwerpers die bij nacht de Duitse industriegebieden en 
steden bestookten. Deze vliegtuigen waren voorzien van een 
uiterst moderne eigen radar om hun doelen op te sporen. Ook 
zij kenden wisselende successen maar hun grootste nederlaag 
was de landing van een van de toestellen op de Engelse basis 
Woodbridge. Daarmee viel uiterst geheime apparatuur in 
handen van de Britten die daardoor in staat waren om passende 
tegenmaatregelen te nemen. De nachqagers vertrokken half 
augustus 1944. Daarna was Volkel alleen nog gastheer voor 
vliegtuigen die, onder druk van de oprukkende geallieerden, 
uit Frankrijk terugtrokken. Daaronder twee typen van de eerste 
operationele straalvliegtuigen, de Arado 234 en de Messerschmitt 
Me 262. Alleen dit laatste type is nog enkele malen ingezet 
van ons Brabantse veld. Op Dolle Dinsdag 5 september 1944 
vertrokken de Duitsers. Voordien was het veld grondig vernield 
door een viertal grote bomaanvallen. De laatste daarvan, 
op 3 september, betekende de doodslag. Wat de geallieerde 
bommenwerpers nog overeind hadden laten staan werd in de 
dagen na 5 september grondig vernield doorspringploegen. 
Op 17 september 1944 diende zich, met de luchtlandingen in het 
kader van Operatie Market Garden, grote veranderingen aan. 
Amerikaanse parachutisten maakten de weg vrij voor het Britse 
landleger op weg naar Arnhem. De geschiedenis leen dat die stad 
nooit werd veroverd maar in de gevechten op weg daarheen werd 
ook het vliegveld Volkel veroverd. Met grote voortvarendheid 
en veel vrijwilligers uit de omgeving werd de schade zo goed als 
mogelijk hersteld. Begin oktober 1944 was het zo ver gereed dat 
de 121 Wing, uitgerust met Typhoon jachtbommenwerpers, 
er kon laden. Enkele dagen later gevolgd door de 122 Wing met

Tot 7 augustus 1943 waren op Volkel geen vliegtuigen 
gestationeerd. Wel landde erop ongeregelde tijden een 
uitwijkende bommenwerper of een enkele transport- of 
verbindingsvliegtuig en was het veld geblokkeerde door 
verrijdbare obstakels. Op die zaterdag arriveerde een veertigtal 
jachtvliegtuigen van het type Focke Wulf 190. Die werden 
ingezet om Amerikaanse bommenwerpers, op weg naar doelen 
in Duitsland, aan te vallen. Deze Focke Wulfs van de Tweede 
Gruppe van Jagdgeschwaderzó bleven niet lang en vertrokken al 
na twee weken naar Frankrijk. Het duurde nog tot oktober 
1943 eerdat opnieuw jachtvliegtuigen op Volkel werden 
gestationeerd. Ditmaal waren het Messerschmitt Me 109’s van 
Derde Gruppe van Jagdgeschwader 1. Hun taak was ook de 
bestrijding van de Amerikaanse bommenwerperformaties. Op 
25 februari 1944 vertrokken ook zij maar de eenheid had een 
hoge tol moeten betalen voor hun inzet. Zestig jagers moesten 
worden afgeschreven, waarbij 23 vliegers waren gesneuveld. 
Na enkele maanden van weinig activiteiten kwamen, half mei 
1944, hier Junkers Ju 88 nachtjagers van de Derde Gruppe van 
Nachgagdgeschwaderz. Zij zouden de strijd aanbinden met de Britse
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Wordt vervolgd

Commando-overdracht in 1951

Gloster Meteor MK-4's op de flightline

Tempest jagers. Onder uiterst primitieve omstandigheden - alles 
was vernield door de Duitsers - hebben zijn gedurende de winter 
de strijd aangebonden met het langzaam terugtrekkende Duitse 
leger. In eerste instantie had de 122 Wing de taak de bruggen van 
Nijmegen en Grave te verdedigen tegen aanvallen van de Luftwaffe. 
Nadat, beging 1945, de kracht van de Duitse luchtmacht sterk was 
afgenomen, gingen ook de Tempests over tot grondaanvallen. In 
oktober 1944 werd de Volkelse vloot nog verstekt door de komst 
van de Canadese 126 Wing. Hun Spitfires waren door overvloedige 
regens in de herfst van 1944 verdreven van het vliegveld bij De 
Rips. Totdat in december voor hen een nieuw vliegveld bij Heesch 
was aangelegd opereerden ook zij van Volkel. De plaatsing 
van drie operationele wings betekende de aanwezigheid van 
meer dan tweehonderd vliegtuigen. Een monsterklus voor de 
verkeersleiders.

Maart 1945 staken de geallieerden de Rijn over en luidden 
daarmee de Duitse nederlaag in. Daarmee was ook de 
aanwezigheid van de Tempests en Typhoons, door de grote 
afstand tot het front, niet meer noodzakelijk. Na hun vertrek 
heeft de 136 Wing met Mosquito’s nog enige weken gebruik 
gemaakt van ons veld. Na de capitulatie kende Volkel geen 
gestationeerde vliegtuigen meer en werd tot 1951 gebruikt door 
de Koninklijke Marine om mariniers, bestemd voor een inzet in 
Nederlands-Indië, een basisopleiding te geven. Daarbij werd het 
vliegterrein niet tot nauwelijks gebruikt. Alleen een klein deel, 
waarop 144 Nissenhutten waren geplaatst, was het territorium 
van de mariniers. In de loop van 1950 moesten zij al de eerste 
luchtmachters in hun bolwerk toelaten en op dinsdag 3 april 
1951 werd het Marine Opleidingskamp Volkel, voor het front 
van de aangetreden mariniers en luchtmachters, overgedragen 
aan Luitenant-kolonel Janssens. Hij werd daarmee de eerste 
commandant van de Vliegbasis Volkel. Tussen 1947 en 1951 waren 
de eerste vijf, van de door de juist opgerichte NAVO, vereiste 
zeven squadrons dagjagers opgericht op de Vliegbases Twenthe, 
Leeuwarden en Woensdrecht. Daar de verdere oprichtingen 
vertraging dreigde op te lopen, door het nog niet beschikbaar 
zijn van Soesterberg, werd besloten de laatste twee squadrons op 
Volkel op te richten. Per 1 december 1950 zag het 327 Squadron 
hier het levenslicht en per 1 maart 1951 het 328 Squadron. Dat 
was dus nog in de periode dat de mariniers de scepter over dit 
Brabantse vliegveld zwaaiden. Dien ten gevolge werden zij echter 
langzaam in de minderheid gedrongen. Beide nieuwe squadrons 
waren uitgerust met de Gloster Meteor Mk.4. Door het 327 
Squadron werd al in mei 1951 deelgenomen aan de internationale 
luchtverdedigingoefening 'Ombelle’ en werd het squadron 
geïnspecteerd door de opperbevelhebber van de geallieerde 
luchtstrijdkrachten in centraal Europa. Samen met het 
zustersquadron 328 werd in de maanden daarop aan meerdere, 
nationale en internationale, oefeningen deelgenomen. Volkel 
was echter voorbestemd om een tactische basis te worden waar 
voor de squadrons van het Commando Luchtstrijdkrachten 
geen plaats zou zijn. Het 327 ging daarop naar Gilze Rijen en 
328 verhuisde naar Soesterberg. Volkel zou weldra het domein 
worden van de Thunderjet.

9^.
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VERENIGINGS
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MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

0CT0BER

NOVEMBER

DECEMBER
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15
16
17
20
24
6
12
13
14
15
19
25
27
30
4
10
11
12
12
ntb
17
17
19
19
25
7
7
14
16
21
22
30/6-3/7
1
12
21
30
10
24
31 
ntb
13
16/17 
ntb
13
28
28
29
11
14
27
8
8
15
16
22
23
13
14
16

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

Medio maart in de bus 
Medio juni in de bus 
Medio september in de bus 

. ...... n medio december in de bus
Noot; Uiterste inleverdatum wil nietzeqqen dat dan een ieder begint met aanleveren van kopij!!!

Uiterste inleverdatum kopij is 6 februari 2011 
Uiterste inleverdatum kopij is 25 april 2011 
Uiterste inleverdatum kopij is 30 juli 2011 
Uiterste inleverdatum kopij 28 oktober 2011

Excursie VW-fabriek Emden
Excursie
Algemene Ledenvergadering
High tea
Algemene Ledenvergadering en Social
Reunie
Busreis naar ?? En maaltijd
Bezoek Museum Harskamp
Gewijzigd in Dagtocht (wordt nog aangewerkt)
Paasbingo
Algemene ledenvergadering/Social
Paasbrunch
Voorjaarsbijeenkomsten Algemene Ledenvergadering
Koninginnedag
Dodenherdenking voormalig vliegbasis Soesterberg
Bijeenkomsten maaltijd
Dagtocht
Algemene Ledenvergadering met Social en maaltijd
Klu orkest "Tribute 2 Michael Jackson" in schouwburg Rijswijk
Dagdocht
Reuniesocial met maaltijd
Inloopmiddag 81 lezing onbemand vliegtuig
Klootschieten
Rondvaart Biesbosch
Algemene Ledenvergadering
Social
Excursie Zuiderzeemuseum
BBQ
Afsluiting ie halfjaar met BBQ
Inloopmiddag & lezing onderzoek vliegtuigcrashes
Pitch and Putt (Golfen Bussloo)
Camping weekend
Verjaardag Koninklijke Luchtmacht
Social met BBQ
Fietstocht/BBQ
BBQ
Bezoek Openlucht Museum Amhem/Indische maaltijd Bronbeek
Zeiltocht Lelystad-Urk (Willem Barentsz)
Busreis
Reisje, datum en plaats nog niet bekend
Bijeenkomst "Na de vakantie" en maaltijd
Luchtmachtdagen op de vliegbasis Leeuwarden
Reunie
Herfstsocial
Grote Social met maaltijd
Jaarvergadering en social
Uitje (optioneel)
Busreis naar ?? En maaltijd
Inloopmiddag/reunie
Wandeldag
Bijeenkomst en maaltijd
Inloopmiddag & spreker
Najaarsscocial
Najaarssocial
Winterkostsocial
Kleine inloopsocial zonder maaltijd
Bingo en Kerstmaaltijd
(Eventueel) bezoek Kerstmarkt
Uitstapje____________________________

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
Nummer 1
Nummer 2
Nummers
Nummer 4
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Tekst: Gerhard Kuiper

Tekst: Addie Breeveldr
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De aangekondigde lezing over het Defensie Helikopter 
Commando, "Een beeld van binnenuit”, door Lt.kol. Paul van

Al weer twee bijeenkomsten achter de rug. Op dinsdag 14 
september 2010 ging een aantal leden voor een (uitgelopen) 
uurtje naar de nieuwe bowlingbaan die onlangs in het 
Sportcentrum te Rhenen werd geopend. Er werd door 
een aantal leden - dames en heren - meegedaan aan een 
wedstrijd, de overigen waren toeschouwer onder het genot 
van een kopje koffie of iets anders. Een spannende strijd 
die door "superbowlster" Truus Streefland werd gewonnen. 
Daarna ging iedereen op weg naar het LCW Locatie Rhenen 
om zich bij de al daar aanwezige leden te voegen. In de 
MFR (Multi Functionele Ruimte) werd door de Kapitein der 
Mariniers bd. Chris v.d. Weide een interessante instructiefilm 
parachutespringen getoond. Aansluitend maakte onze 
penningmeester een demonstratiesprong, die nu naast zijn 
"vaarbewijs" nu ook "springvaardigheid" bleek te bezitten 
door een perfecte landing te maken tussen het meubilair 
van de MFR. De middag werd met een lekkere "blauwe hap" 
besloten.

Harten trok op 17 november zoveel Postactieve leden naar 
Gilze-Rijen dat de zaal te klein was om al die belangstellenden 
te herbergen. Het Defensie Helikopter Commando (DHC) 
verspreid over Gilze-Rijen, De Kooy en Leeuwarden 
vertegenwoordigt een zich snel aanpassend onderdeel binnen 
de krijgsmacht. Door middel van slides en filmbeelden kregen 
wij door de presentatie van Lt-Kol van Harten, geassisteerd 
door sergeant majoor Veeneman, een goede indruk van onder 
meer de commandostructuur van het DHC. Het belangrijkste 
doel van deze structuur is meer doeltreffendheid, meer 
doelmatigheid meer standaardisatie. In deze is een goede 
samenwerking tussen land-, zee- en luchtmacht cruciaal. 
Het motto ‘Merito Unitas’ (Verenigde Daadkracht) op het 
uniformembleem toont die goede intentie, maar kan door 
de niet te ontkennen cultuurverschillen soms tot 'hilarische’ 
toestanden leiden zoals de ingelaste filmpjes ons wilden 
doen geloven. Uiteraard hebben we het waarheidsgehalte van 
deze ‘komische’ films met een flinke schep zout genomen, 
al leverden ze wel geluiden van herkenning op bij de 
aanwezigen in de zaal. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij 
de in gebruik zijnde helikopters en hun specifieke taken. De 
beelden van een spectaculaire actie van een Chinook, ook wel 
genoemd 'de aorta' of'levenslijn' als het gaat om mensen uit 
gevaarlijk gebied op te halen en een Apache die vuurcontact 
maakt, spraken voor zichzelf. De indringende film over 
Afghanistan waarbij deze helikopters werden ingezet maakte 
bovendien maar weer eens duidelijk in wat voor wereld

Op dinsdag 12 oktober 2010 kwamen de leden om 10.30 uur 
bijeen voor een busreisje naar de Tuinen van Appeltern. 
Eerst werd nog in de MFR van het LCW koffie en koek 
en een versnelde lunch gebruikt alvorens de bus naar 
Appeltern vertrok. Het weer werkte mee, zodat in het mooie 
tuinencomplex - een schitterend doolhof - tot ongeveer 
15.45 uur werd gewandeld en genoten. Ieder koos zijn of haar 
eigen route door het grote en vooral mooie park. Er waren 
aangename plekjes waar men zo nu en dan even van een 
korte rustpauze kon genieten. Na terugkeer in Rhenen - de 
bus was door chauffeurswisseling wat later - werd tot besluit 
van de dag nog een lekkere maaltijd gebruikt en kon worden 
teruggekeken op een aangename middag.

lil
1
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Tekst: Cees Boshuizen

»7 KluPAit.ef

CGPA Woensdrecht op 
“Battlefield Tour”

Regelmatig worden er via de vereniging verzoeken gedaan 
om vrijwilligers. Dit keer vraagt de Traditiekamer Gilze-Rijen 
hulp bij het identificeren van personen op zo’n 2 a 3000 
veelal zeer oude foto's. Verder is er door de uitbreiding van 
de Traditiekamer behoefte aan extra mensen(suppoosten) 
die toezicht willen houden tijdens de openstelling op de 
donderdagen. Ook zoekt men enkele mensen die bezoekers 
zonder basispas, bij de poort willen ophalen en begeleiden 
naar de Traditiekamer. En als laatste wie herinnen zich 
Frans de Vries, één van de overledenen wiens as destijds is 
uitgestrooid op de vliegbasis Gilze-Rijen, wat kunt u over 
hem vertellen? Voor een en ander kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met de Traditiekamer of met het bestuur van CGPA 
regio Gilze-Rijen.

Er waren ruim 180 aanmeldingen voor deze social, waaruit 
maar weer blijkt dat CGPA regio Gilze-Rijen niet alleen een 
bloeiende afdeling is maar ook voldoet aan de verwachtingen 
van haar leden en daar ruimschoots voor wordt beloond met 
een goede opkomst. Complimenten voor het weer voltallige 
bestuur dat met veel enthousiasme en plezier zijn werk doet. 
Voor informatie over de CGPA regio Gilze-Rijen: 
www.cgpagzrij.nl

Na zoveel informatie hadden we wel trek gekregen in het zeer 
uitgebreide Napolitaanse maaltijdbuffet met overheerlijke 
vitello tonato, zalm in rode pestosaus, karbonade met 
sinaasappel sali dressing, spaghetti carbonara, en nog veel 
meer. Besloten werd met een grandioos ijsbuffet. Uiteraard 
werd er ook flink bijgepraat.

Tijdens het huishoudelijke gedeelte werd, namens de redactie 
van clubblad Postactief, een oproep gedaan verhalen in 
te zenden over vroeger en nu. Gedacht wordt aan 'sterke’, 
ontroerende, spannende en anekdotische belevingen uit de 
diensttijd. Maar ook wil men graag verhalen plaatsen over hoe 
een 'postactieve' inhoud geeft aan zijn leven nu. Is dat een 
interessante studie, hobby's, vrijwilligerswerk of iets anders? 
Klim in de pen of e-mail die verhalen rechtstreeks naar de 
redactie van clubblad Postactief. U kunt uw verhalen ook kwijt 
ia het bestuur van de CGPA regio Gilze-Rijen.

onze mannen en vrouwen moeten opereren. Maar het DHC 
doet meer; is onder andere betrokken bij de internationale 
bestrijding van drugs en piraterij. Nationaal zorgt zij ervoor 
dat zieke mensen van de eilanden gevlogen worden naar 
ziekenhuizen, bijvoorbeeld Leeuwarden en er wordt hulp 
geboden bij branden op schepen en in duingebieden. Tot 
het DHC behoren ook taken als het werven en opleiden van 
hoogwaardig geschoold technisch personeel. Bewaking, 
sport, medische voorzieningen, thuisfronten nog vele, vele 
taken meer. Zo worden er ook contacten onderhouden met 
de ‘buren’ van de vliegbasis in verband met geluidsoverlast 
en is er kennisuitwisseling met het ROC Tilburg. Kortom 
wij hebben deze middag een goed beeld gekregen van het 
Defensie Helikopter Commando, "waar mensen aan het werk 
zijn op vele terreinen in soms ongewone situaties, maar waar 
samen gebouwd wordt aan een mooie toekomst" aldus de 
woorden van Lt.kol. Paul van Harten.

De zon schijnt op die achttiende november als we in alle 
vroegte vertrekken richting Zeeland. In Middelburg wordt 
gestopt bij het hagelnieuwe hotel van "Van der Valk” voor 
de koffie en een Zeeuwse bolus. Daarna richting Zoutelande 
waar de rondleiding begint. Het is dan al koud en guur aan het 
worden. Na het opsplitsen van de groep werd de tour op twee 
plaatsen op Walcheren bekeken en de uitleg aangehoord. 
Zij die WO II bewust hebben meegemaakt voelen aan wat 
er daar is gebeurd, net zo als mensen die in hun leven iets 
buitensporigs hebben ervaren. Tenminste zo heb ik het 
beleefd. Als 10 jarig jongetje wonende in Rotterdam met 
banden in Zeeland werd daar door vader en moeder over 
gesproken. Dat de verdediging van de kust bij Walcheren vol 
stond met bunkers, gebouwd door Nederlandse mensen die 
op Walcheren woonden. Het is ze vergeven, want men moest 
toch eten en het weerhield de bezetter ervan om je naar 
Duitsland te sturen, want de werkkrachten waren hier hard 
nodig.
Ook de rondleiders, drie heren van der Weel, spraken er zo 
over. Dat was nodig om de sfeer uit die tijd te proeven en 
dat is bij mij gelukt. Het zien van betonconstructies met 
muren van twee meter dik evenals de daken, toont hoe 
veilig de Duitse soldaten er zaten. Aan alles werd bij de 
bouw gedacht, ik noem er één, ervaringen opgedaan in WO 
I zoals het gebruik van gassen, is met een eenvoudig, maar 
afdoend systeem opgelost door overdruk in de bunker te 
brengen waardoor er geen vervuilde lucht binnen kon komen. 
Als zodanig is het nooit in werking getreden. Twee van de 
bunkers, in Zoutelande, zijn ingericht als museum waar 
allerlei spullen liggen die in al de bunkers zijn gevonden, 
gebruiksvoorwerpen, pistolen, medisch gereedschap, een 
telefooncentrale, een radio, zend- en ontvangapparatuur 
noem maar op. Er is een manschappenverblijf nagebouwd 
met zoveel mogelijk authentieke huisraad. De verhalen die de 
rondleiders vertelden waren informatief maar ook boeiend.

http://www.cgpagzrij.nl
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Omdat het bezoek aan het Wouda-stoomgemaal niet doorging 
werd door de activiteitencommissie een alternatief bedacht, 
een bezoek aan de Leeuwarder Courant. Deze krant werd voor

Alle bunkers behoorden tot de” Atlantikwall” Deze wall 
loopt van Noorwegen tot aan de Franse kustplaats Biaritz. 
Om het achterland te beschermen staan overal op het eiland 
bunkers in de akkers en bouwlanden, gelegen aan een 
kilometerslange tankgracht. Men noemde dit het Landfront. 
Momenteel is deze gracht een belangrijk onderdeel m.b.t. 
de waterhuishouding op het eiland. Halverwege de dag 
hebben we "de blauwe hap” genuttigd in de Marine Kazerne te 
Vlissingen, welke uitstekend bevallen is.
Om 16.00 uur zijn we, lichtelijk onderkoeld, naar 
Woensdrecht vertrokken zodat we om 17.00 uur weer op de 
basis waren. Het was veel loop en sta werk deze dag maar we 
hadden het niet willen missen.

het eerst uitgegeven op 19 juli 1752 en is al meer dan 255 jaar 
de hoofdkrant van Friesland. Na een warm welkom, met koffie 
en thee en een film over de geschiedenis van de krant, werd de 
groep van ca. 20 personen door twee dames rondgeleid door 
de gebouwen van deze krant. Allereerst werd getoond hoe, in 
de 18e eeuw, een krant in elkaar werd gezet. De krant was toen 
nog een typografisch onooglijk en rommelig weekblaadje 
van vier pagina's: tot en met de marge gevuld met louter 
tekst, met de hand uit losse (houten) letters gezet en gedrukt 
op een primitief houten vlakpersjes. Een Waalse en een 
Lutherse predikant voerden, als bijbaantje, de redactie. Tien 
jaar later - op 1 januari 1879 - werd de krant een echt dagblad. 
Tijdens de rondleiding was te zien hoeveel er veranderd was 
in de afgelopen 2% eeuw. Dagelijks worden in 3 verschillende 
edities meer dan 90.000 exemplaren rondgebracht door ca. 
3000 bezorgers. Onlangs is nog een nieuwe pers in gebruik 
genomen. Dit neusje van de zalm in de dagbladwereld kan 
75.000 kranten per uur drukken. Tijdens ons bezoek werd 
de stadseditie voor Leeuwarden in een kwartiertje met 
duizelingwekkende snelheid gedrukt. Zéér indrukwekkend.' 
Tot slot nog een paar cijfers. Per week wordt met 20 
vrachtauto’s 500.000 kilo papier aangevoerd. Een volle 
papierrol weegt 1600 kilo en dagelijks heeft men ca. 12 rollen 
nodig voor het drukken van de krant. Op zaterdag zijn dat er 
zelfs 36 stuks. Dagelijks gebruikt men 200 kilo zwarte inkt en 
200 kilo gekleurde inkt. Op jaarbasis is dat 56 ton zwarte- en 
44 ton gekleurde inkt.
Aan het einde was er, onder het genot van alweer een warme 
versnapering, gelegenheid tot het stellen van vragen. Tot slot 
kreeg iedere deelnemer een vers gedrukte krant mee naar huis 
en een aantal andere "goodies” waarna iedereen tevreden naar 
huis ging. Voor nieuwsgierige leden die in de archieven willen 
duiken is sinds een aantal jaren het complete archief van de 
Leeuwarder Courant (gratis) te bekijken. Tevens is een deel van 
het Dagblad van het Noorden/Nieuwsblad van het Noorden 
beschikbaar.

http://www.dekrantvantoen.nl
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Postactieven GGW De Peel 
bezoeken de kerstmarkt

Bij het woord Kerstmarkt denkt iedereen direct aan Duitsland. 
Veel kraampjes, Bratwurst en Glühwein. Maar, na jaren een 
dagtocht naar de Duitse en Zuid -Nederlandse kerstmarkten te 
hebben georganiseerd, had het bestuur van de Postactieven 
GGW De Peel besloten om het traditionele kerstmarktuitje 
eens naar de Kerstmarkt in Brussel te laten gaan. Brussel? Ja, 
Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie en van België, de 
stad met een historie waar je gemakkelijk een hele bibliotheek 
mee kunt vullen en dan hebben ze ook nog eens een hele 
grote kerstmarkt.

Het was echter Marokkaanse week in Brussel en het Manneke 
had dus Marokkaanse kleren aan en een fez op zijn hoofd. 
"Awel”, de volgende stop was het Beursplein en jawel, in de 
nauwe straatjes rondom de Beurs stonden kerstkraampjes en 
gelukkig ook met Glühwein. Hoewel het niet koud was op 
straat bezorgde de Glühwein ons toch de nodige warmte en 
energie. We moesten nog even door, want ongeveer een halve 
kilometer verder, op het Kathelijneplein en bij de 
St. Kathelijnekerk op de oude gedempte binnenhaven 
stonden ongeveer 240 kerstkramen op ons te wachten.

"Grand Place" heb ik eigenlijk niet gehoord die dag en wat het 
in het Japans is, weet ik niet. Wie echter op de Grote Markt al 
kerstkraampjes had verwacht, kwam bedrogen uit. Wel stond 
daar een grote kerstboom voor het Broodhuis en een zeer uit 
de kluiten gewassen kerststal. Dan maar naar Manneken Pis, 
want die zou dan wel in een kerstgewaad zijn gehuld.

Op 15 december vertrok een gedeelte van de PA GGW met 
twee bussen van Luchtmachtbasis De Peel naar de rand van de 
Brusselse binnenstad. Het kerstgevoel zat er al gelijk in, want 
bij het vertrek om 09.00 uur lag er een laagje sneeuw op het 
parkeerterrein net buiten de poort. Maar, hoe zuidelijker we 
kwamen, hoe minder sneeuw er lag en in Brussel waaide het 
eigenlijk alleen maar. Dat mocht de pret echter niet drukken, 
je bent tenslotte niet elke dag in België, toch het land van het 
lekkere eten en drinken. Nadat de bus, na ongeveer 2,5 uur 
rijden, geparkeerd was op een kleine 10 minuten lopen van de 
Grote Markt, ging ieder zijns weegs. De meeste wegen gingen 
echter direct naar restaurantjes waar warme koffie of heerlijke 
warme chocomelk was. "Reisleider" Toon had voor iedereen 
een informatieblad gemaakt met daaraan vastgehecht een 
plattegrond van de binnenstad van Brussel met de plekken 
waar we kerstmarkten konden vinden. Maar ja, zoals gezegd, 
je bent niet elke dag in Brussel, voor sommigen was het zelfs 
de eerste keer, en dan moet je toch een beetje cultuur snuiven. 
Dus voor de meesten was de eerste stop de Grote Markt met 
zijn imposante stadhuis met zijn 96 m hoge toren. Het woord

Toen om ongeveer 18.00 uur de terugreis naar LMB De Peel 
werd ingezet, zag iedereen er niet moe, maar wel voldaan uit. 
Een leuke ervaring rijker en ook nog wat kennis en cultuur 
opgedaan. Kortom een geslaagde dag.

Er was een ouderwetse draaimolen, een heuse schaatsbaan 
en er draaide een 46 m hoog reuzenrad. Hier was het gezellig 
druk en er gebeurde van alles. Het leek inderdaad wel op een 
Duitse kerstmarkt alleen werd er geen Duits gesproken. Na 
alles eens goed bekeken en geproefd te hebben, werd het 
weer tijd om langzaam terug te keren naar de bus. Uiteraard 
niet nadat we lekker hadden gegeten in een van de vele 
restaurantjes rondom de Grote Markt.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
CGPA Arnhem

Op zondag 9 januari waren onze leden en partners weer 
welkom op deze traditionele bijeenkomst. Het aantal 
aanmeldingen van belangstellenden was ook nu weer 
optimaal te noemen. Zoals gewoonlijk waren de eerste vroege 
vogels al ruim voor de afgesproken tijd aanwezig. De zaal was 
nog maar net door het bestuur in gereedheid gebracht. Maar 
om 11.00 uur was bijna iedereen aanwezig. Bij binnenkomst 
kreeg men het vertrouwde kopje koffie en een heerlijke, 
versgebakken, oliebol aangeboden. Rond twaalf uur werd de 
champagne uitgedeeld om daarmee een gezamenlijke toost 
uit te brengen op het nieuwe jaar. Dit werd gevolgd door een 
toespraak van de voorzitter waarin hij kort terugkeek op de 
hoogtepunten van het afgelopen verenigingsjaar. Ook de 
toekomstverwachtingen kwamen aan bod.
De toegangsregeling tot de Vliegbasis Deelen met de 
mogelijke “nieuwe” problemen en de Defensie bezuinigingen 
en de gevolgen die deze bezuinigingen kunnen hebben. 
Hierna werd het gezellig samenzijn in een “eigen” vertrouwde 
omgeving voortgezet. Om ongeveer 13.30 uur waren 
de voorbereidingen afgerond en kon in buffetvorm de 
erwtensoep met roggebrood en katenspek geserveerd.
De soep voldeed kennelijk aan de verwachting want 
menigeen haalde nog een kop. Gezien de grote opkomst was het 
weer spitsuur voor onze vrijwilligers, die aangestuurd werden 
door Hans, om het geheel in goede banen te leiden. Door het 
gebruik van onze “nieuwe” spoelmachine kon de aanvoer van 
vuile vaat snel en zonder problemen vlot worden verwerkt. 
Bij deze dank ik nogmaals allen die deze dag hun steentje 
hebben bijgedragen om dit geweldige evenement te doen 
slagen. Om ongeveer 15.00 uur ging een ieder weer tevreden 
huiswaarts en konden onze vrijwilligers met het bestuur nog 
rustig, onder het genot van een drankje, weer terugzien op 
een geslaagde dag.

Dinsdag 21 december 2010 heeft de CPA regio Arnhem het 
traditionele kerstdiner gehouden. De plaats van samenkomst 
was weer restaurant Wieleman in Westervoort. Dit wordt 
zo langzamerhand onze vaste locatie voor de paasbrunch 
en het kerstdiner. Vanaf 18.30 uur was men welkom maar al 
ruim voor deze tijd waren de eersten al aanwezig. Als excuus 
kon dit jaar het weer worden genoemd. De ontvangst was 
in een van de zalen waar men bij penningmeester Wim de 
keuze van het voorgerecht kon opgeven. Het bleek dat er 
slechts één afzegging was, zodat we met 76 aanwezigen 
ons welkomstdrankje konden gebruiken. Hierna ging het 
gezelschap naar de zaal die voor het diner was ingericht. Een 
versierde ruimte met een tiental sfeervol gedekte tafels. 
In eerste instantie heette Willy de aanwezigen welkom en 
kondigde daarna voorzitter Nico aan om de officiële opening 
te doen. Vervolgens was het woord aan de heer Wieleman die 
uitleg gaf over de verschillende gangen van het diner. Na de 
beide voorgerechten konden de aanwezigen de benen even 
strekken in de zaal waar ook de ontvangst bij binnenkomst 
was geweest. Aan de ingang van deze zaal serveerden de 
obers de spoom. Er kon weer even worden bijgepraat met 
andere deelnemers dan de tafelgenoten en na een vijftiental 
minuten werd het teken gegeven, dat er weer aan tafel kon 
worden gegaan. Terwijl het bedienend personeel bezig was 
met het serveren van de diverse garnituren werd Carolien 
verzocht om haar kerstboodschap voor te lezen. Gezien de 
blijken van belangstelling, ook later op de avond, was dit weer 
een schot in de roos. Hierna werd er een begin gemaakt met 
het serveren van het hoofdgerecht. Toen alles op de tafels 
stond was het een tijdlang aardig stil. Iedereen genoot van 
de aanwezige gerechten. Na het afruimen van de tafels was 
het een tijdlang erg rustig in de zaal. Tot het moment, dat de 
lichten werden gedoofd en het personeel binnen kwam met 
gevulde schalen voor het dessertbuffet, alles voorzien van 
“vuurwerk". Eén van de obers trok vervolgens het nummer 
van een tafel uit een wijnkoeler, waarna de bijbehorende 
tafelgenoten als eersten hun bordjes konden gaan vullen met 
het uitgestalde lekkers. Daarna volgde de andere negen tafels. 
De avond werd besloten met een kop koffie met bonbon 
waama voorzitter Nico de avond kon afsluiten. Begin volgend 
jaar hopen we iedereen weer te mogen verwelkomen in ons 
Trefpunt voor de nieuwjaarsbijeenkomst.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
CGPA regio Woensdrecht

Zo rond 16:30 waren er ruim 75 leden binnen en vond de 
voorzitter het tijd om het woord tot de massa te richten. Hij 
memoreerde de slechte start van 2010 door het overlijden 
van onze penningmeester Sjoerd Heringa op 6 januari, maar 
ondanks dit trieste gebeuren kan de regio Woensdrecht op een 
geslaagd verenigingsjaar terug kijken. Hij gaf de aanwezigen 
ook een blik op datgene dat de KLu te wachten staat in 2011, 
namelijk forse bezuinigingen, die ook de postactieven zullen 
raken. Want ondanks dat zij niet meer in dienst zijn van de 
KLu hebben de meesten het KLu-hart nog op de goede plaats 
en voelen zij zéér mee met de actief dienenden. Hij sprak de 
hoop uit, dat dit een steun voor hen mag zijn.
Hij sloot af met de wens voor een gezond 2011 voor allen en 
beloofde, dat het bestuur er alles aan gaat doen om er een 
geslaagd jaarvan te maken.

Namens de C-OKLu was Lt-kol Gert Jan Kolkman aanwezig, 
zelf binnenkort postactief en hij maakte van de gelegenheid 
gebruik om de zaak eens te verkennen. Hij genoot zichtbaar 
van wat hij zag.

De Contactgroep Postactieven Regio Gilze-Rijen is in het 
nieuwe jaar goed van start gegaan. Want hoewel Brabant al de 
hele dag verscholen ging onder één grote regenbui, was dit 
voor ruim 140 leden van CGPA Gilze-Rijen geen beletsel om 
op 12 januari jl. aanwezig te zijn op de Nieuwjaarsreceptie. 
Officieel begon de happening om 16.00 uur, maar al om 
15.30 uur druppelden de eerste enthousiastelingen binnen. 
Bossche bollen bij de koffie en de thee. De vele uitgestoken 
handen met de daarbij behorende goede wensen, waaronder 
een voor mij nieuwe wens, namelijk 'geduld', zorgden al 
spoedig voor een warme sfeer waar iedereen zichtbaar van 
genoot. Met een korte terugblik op het jaar 2010 memoreerde 
voorzitter Willem Logt dat dit een goed jaar voor onze 
afdeling is geweest, waarbij de 'cruise' naar Rotterdam met 
172 deelnemers een absoluut hoogtepunt genoemd mocht 
worden. Maar ook kunnen we met trots terugkijken op 
onze bijdrage aan de Luchtmachtdagen op de Vliegbasis 
Gilze-Rijen. Voor 2011 zijn de vooruitzichten wederom 
veelbelovend. De afdeling telt op dit moment zo’n 465 leden 
en het bestuur heeft opnieuw een mooi programma voor het 
komende jaar (zie de brief van 9 november jl.), samengesteld. 
Te zijner tijd volgt hierover meer informatie. Een royaal 
Provengaals buffet zorgde voor een uitstekende afsluiting van 
deze eerste bijeenkomst in 2011.

13 januari 2011, het was weer zover, de Nieuwjaarsbijeenkomst 
van de regio Woensdrecht. Gepland vanaf 16:00, dus probeer 
je als bestuur de eerste te zijn. 15:00 aanwezig, ruim op tijd 
denk je dan. Mis! Bij de poort zie je al bekende auto’s voor 
je en aangekomen in de multifunctionele ruimte zijn ook 
al enkele leden aanwezig. Geweldig! Het enthousiasme 
van de leden, om elkaar weer te zien. En dan blijkt dat de 
medewerkers van Paresto geen enkele moeite hebben met 
onze voortijdige aanwezigheid, want vriendelijk als altijd 
worden onze leden opgevangen. En gaandeweg stroomde 
men binnen. Om 16:00 was men in groten getale aanwezig en 
was het gezelligheid alom. Het bestuur had zich bij de ingang 
geposteerd, samen met hun echtgenotes en er ontstond een 
ware file in de gang, want je wilt toch niet volstaan met slechts 
"de beste wensen".
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En dan was er weer de nieuwjaarsreceptie, als vanouds 
gewoon gezellig en leuk om met de collega-FLO’ers even bij 
te praten. Het lijkt er trouwens op of iedereen op het nieuwe 
jaar heeft gewacht om aan de slag te gaan. De Luchtmacht 
Dagen zijn ineens onderwerp van vergaderingen en 
gesprekken. Het idee dat zoiets nu toch langzamerhand 
routine zou moeten zijn gaat niet op, altijd zijn er wel 
aanpassingen en veranderingen.

Dat de bezuinigingen in dit verhaal een grote rol gaan 
spelen is inmiddels wel duidelijk, en dat vóórdat de echte 
(besluitvormende) vergaderingen zijn gestart. Verder is 
het wel duidelijk dat de beloofde Elfstedentocht in dit 
winterseizoen voor de januarimaand niet haalbaar is. Toch 
speelt de vliegbasis Leeuwarden een rol van betekenis bij 
dit evenement en net als bij een Tac-Eval vroeger, is het dan 
maar beter dat je bent voorbereid.

Dat zou ook met de invoering van de nieuwe (paarse) 
Postactieven (PA) pas het geval moeten zijn, maar toch 
duiken er telkens weer verhalen op die doen vermoeden dat 
er nog van alles afgestemd moet worden. Daarnaast is het 
natuurlijk een operatie van enige omvang, als er bij de KLu 
alleen al meer dan zevenduizend geregistreerde postactieven 
zijn dan zal dat aantal krijgsmachtbreed toch zeker boven 
de twintigduizend liggen. Een stevige klus om die allemaal 
van een nieuwe pas te voorzien. En och, problemen zijn er 
overal bij de invoering van iets nieuws, neem nu alleen die 
OV-chipkaart eens...

Met ons jaarprogramma zijn we in elk geval goed 
voorbereid, de hele planning ligt vast, een inloopmiddag 
met spreker in februari en een bezoek aan de VW-fabrieken 
in maart zijn de eerstkomende activiteiten, maar op het 
moment dat u dit leest hebben we ze al achter de rug, 
tja, de tijd vliegt. Al met al hebben we een vliegende start 
gemaakt in 2011 en er is nog veel te doen. Wat dat betreft 
hebben de uitspraken van de oude wijsgeren nog steeds 
zeggingskracht, nog steeds geldt: “Tempus te citius quam 
oratio deficiet” (Tijd zal u eerder ontbreken dan woorden). 
Bij uitzondering geldt dit nu eens niet voor dit stukje; ik heb 
de deadline gehaald, eindelijk eens op tijd.

Met een luid applaus dankten de leden het bestuur en begon 
een zeer geanimeerd samenzijn. En als je dan eens om je 
heen kijkt en ziet, hoe iedereen zich vermaakt en niemand 
alleen zit, dan denk je: "daar doen we het voor!" En daar 
blijven we het in 2011 voordoen.

Van februari tot en met mei 2011 gaat het Luchtmachtorkest met 
7 zangeressen op tournee met “ATribute to Michael Jackson". 
In een avondvullend eerbetoon maakt het publiek kennis 
met het muzikale leven van The King of Pop. Michael Jackson 
was de meest succesvolle entertainer aller tijden en heeft een 
onuitwisbaar stempel gedrukt op de populaire muziek- en 
danscultuur.

2 
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De show
Jackson’s geluid, stijl en dance moves waren een bron van 
inspiratie voor het creatieve team. Na een grootse introductie is 
het Michael Jackson zelf die de Tribute opent met Never Can Say 
Goodbye. Zijn originele stem is te horen, live begeleid door de 7 
zangeressen en het Luchtmachtorkest. Na de soul van de Jackson 
5 komen de enorme successen uit Michael’s solocarrière met hits 
als Billie Jean, Thriller en Bad. De show wordt afgesloten met de 
This is It megamix in een verrassende finale.

Bijzondere bewerkingen
Het Luchtmachtorkest heeft, onder leiding van chef-dirigent
Jos Pommer, een naam opgebouwd met het uitvoeren van 
bijzondere bewerkingen. Pommer zegt daarover: “ik laat voor 

6wk-VerSe tUtt’ arranêementen maken, bijvoorbeeld van 
in afTo°r^ih'te’ Daarentegen laat ik Liberian Girl klein arrangeren 
LoS’Z!V°ar.hOUtblazersen percussie. Ook I justCan'tStop 

een swingende big ban ^tijP A1°"e

AU in on? family
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OI74-6369OO
O4O-2O74O2O 

0416-331751 
0344-673500

17- Mrt-ll
18- Mrt-i 1
19- Mrt-n
22- Mrt-n
23- Mrt-n
24- Mrt-n
25- Mrt-ii
26- Mrt-n 
03-Apr-n 
04-Apr-n 
08-Apr-n 
09-Apr-n 
14-Apr-n 
16-Apr-n
20- Apr-n
21- Apr-n
22- Apr-ii
28- Apr-n
29- Apr-n 
n-Mei-11
12- Mei-n
13- Mei-n
14- Mei-n 
17’Mei-n
18- Mei-ii
19- Mei-n
20- Mei-n
26- Mei-n
27- Mei-n
28- Mei-n
29- Mei-n

Westlandtheater De Naald 
Theater De Hofnar 
Theater De Leest 
Schouwburg Agnietenhof 
Cool Theater Heerhugowaard 
Theater De Maaspoort 
Stadsschouwburg De Maagd 
Parktheater Eindhoven 
Nieuwe LuxorTheater 
Muziekkwartier Enschede 
Sauerlandhalle 
Sauerlandhalle 
Schouwburg De Kring 
Keizer Karei Podia Nijmegen 
Schouwburg Arnhem 
Chasse Theater
Parkstad Limburg Theaters 
Stadsschouwburg Sittard- 
Theater Hotel De Oranjerie 
Deventer Schouwburg 
De Rijswijkse Schouwburg 
Schouwburg Cuijk 
De Lievekamp 
Schouwburg Het Park 
Geert Teis theater 
Theater de Schalm 
Theater Markant 
Rabotheater Hengelo 
Theater Lampegiet 
Schouwburg Venray 
Schouwburg Venray

NAALDWIJK 
VALKENSWAARD 
WAALWIJK 
TIEL 
Heerhugowaard 
VENLO
BERGEN OP ZOOM 
EINDHOVEN 
ROTTERDAM 
ENSCHEDE 
LENNESTADT 
LENNESTADT 
ROOSENDAAL 
NIJMEGEN 
ARNHEM 
BREDA 
KERKRADE 
SITTARD 
ROERMOND 
DEVENTER 
RIJSWIJK 
CUIJK 
OSS 
HOORN 
STADSKANAAL 
VELDHOVEN 
UDEN 
HENGELO 
VEENENDAAL 
VENRAY 
VENRAY

077-3207207 
0164-280555 
040 2111122 

010 4843333
053-4858500
0049
0049
0165-555555 
024-3221100 

026-4437343 
076-5303132
045-5716607 
046-4524400 
0475-391491
0570-683500 
070-3360336 
0485-315107
0412 - 648922 
0229-2910000 
0599 631731 
040-2533578
0413-256110 
074-2556789 
0318-540141 
0478-530999
0478-530999

www.westlandtheater.nl 
www.hofnar.nl 
www.deleest.nl 
www.agnietenhof.nl 
www.coolheerhugowaard.nl 
www.maaspoort.nl 
www.demaagd.nl 
www.parktheater.nl 
www. 1 u xo rth ea te r. n 1 
www. m u z i e kkwa rt i e r. n 1 
www.st-elisabeth-hospiz.de
www.st-elisabeth-hospiz.de 
www.dekringroosendaal.nl 
www.keizerkarelpodia.nl 
www.schouwburg-arnhem.nl
www.chasse.nl
www.parkstadlimburgtheaters.nl 
www.uitbalie.nl
www.theaterhotelroermond.nl 
www.deventerschouwburg.nl 
www.rijswijkseschouwburg.nl 
www.schouwburgcuijk.nl 
www.lievekamp.nl 
www.parkhoorn.nl 
www.theatergeenteis.nl 
www.deschalm.com 
www.theatermarkant.nl 
www.rabotheaterhengelo.nl 
www.lampegiet.nl 
www.schouwburgvenray.nl 
www. sch o u wb u rgve n ray. n 1

http://www.westlandtheater.nl
http://www.hofnar.nl
http://www.deleest.nl
http://www.agnietenhof.nl
http://www.coolheerhugowaard.nl
http://www.maaspoort.nl
http://www.demaagd.nl
http://www.parktheater.nl
http://www.st-elisabeth-hospiz.dewww.st-elisabeth-hospiz.de
http://www.dekringroosendaal.nl
http://www.keizerkarelpodia.nl
http://www.schouwburg-arnhem.nlwww.chasse.nl
http://www.parkstadlimburgtheaters.nl
http://www.uitbalie.nl
http://www.theaterhotelroermond.nl
http://www.deventerschouwburg.nl
http://www.rijswijkseschouwburg.nl
http://www.schouwburgcuijk.nl
http://www.lievekamp.nl
http://www.parkhoorn.nl
http://www.theatergeenteis.nl
http://www.deschalm.com
http://www.theatermarkant.nl
http://www.rabotheaterhengelo.nl
http://www.lampegiet.nl
http://www.schouwburgvenray.nl
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All in onefaniily

Tekst: Cor van der Mast

I

J

Iedereen weet dat er vaak geen verschil bestaat! Blijkbaar is 
dit evolutionair bepaald want in de plantenwereld bestaan al 
honderden miljoenen jaren technieken voorde voortplanting 
die wij nu zelf in oorlogsomstandigheden gebruiken. 
Weer hebben we niets zelf uitgevonden!
Tot de komst van het buskruit in Europa vanuit China rond 
1300, ondervond men tóch behoefte om bij belegeringen 
allerlei ongein in de ommuurde steden te slingeren. 
Hiervoor gebruikte men de Trebuchet, een apparaat die al 
gebruikt werd door de Romeinen. De Trebuchet was een 
uiterst trefzeker wapen dat bestond uit een arm met een kon

gedeelte waaraan een bak met een ton stenen, en een langer 
gedeelte met een touw eraan waar in een net het projectiel 
dit (kon ook een lijk met pestbacteriën zijn) lag. Men hees de 
balk naar beneden, stak er een pen in om hem vast te houden 
en trok, na laden, de pen eruit. U hoeft maarTrebuchet te 
Googlen en u kunt zien dat men auto’s hiermee kan afschieten 
en projectielen van acht kilo over 600 meter kan verplaatsen. 
Wat een vondst! Maar het is helaas een oude vinding van de 
natuur, die zulks gebruikt bij het verspreiden van stuifmeel 
van de Canadese kornoelje, je weet wel: die heesters met rode 
of gele takken. Heel gewoon als bermbeplanting. In de kleine

Voortplanting en 
oorlogsvoering



Maar ik heb ook dan remmingen. Waar vind je dat nog?
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jaarwisseling. Dus werd er met brandende pijlen geschoten en 
dat had wel enig succes. Evenals nu.

Na al deze uitbarstingen van slingermethoden en gasdrukken 
komen wij er maar bekaaid af met wat flauwe contracties 
en wat vloeistofdruk. Maar misschien is dit wel door OLH 
zo verordonneerd omdat anders een vervaarlijk geknal ons 
uit de sluimer zou houden. Het hele jaar oud en nieuw. Met 
uiteraard bijkomende afgunst. Ik was nog zo netjes om in het 
boek JACHTVLIEGERS IN DE KOUDE OORLOG van Steve Netto 
deze uitingen van verrukking te laten plaatshebben in een 
afgelegen boerderij.

Het kruitrecept was rond het jaar 1440 redelijk bekend 
omdat Johannes Opengedane, in dienst van de Deense vorst 
Christopher III, dit uitbundig gepubliceerd heeft. Ook nu is 
er nog een stel enthousiastelingen in het Deens middeleeuws 
Centrum die volgens de methode van toen het geheel doet 
'herleven'. Slechts nodig zijn een pond fijn verdeeld koolstof, 
vijf pond goede salpeter (KNO3) en twee pond zwavel. Het 
KNO3 levert de zuurstof om het KNO3 en Zwavel om te zetten 
CO2 en H2O waardoor de gasdruk opbouwt na ontsteking. 
Maar waar haalden de middeleeuwers die spullen vandaan? 
Koolstof is natuurlijk makkelijk want dat werd op grote 
schaal gemaakt voor wat nu de barbecue heet. Zwavel werd 
van vulkanisch gesteente afgekookt met olijfolie, maar dan 
het nitraat! Schrik niet: dat werd bereid uit dierlijke mest. 
Maar dan schijnt de zuurgraad bepalend te zijn en daar wist 
men in de Middeleeuwen niets van. Onze enthousiastelingen 
kwamen eerst niet verder dan 1-2% nitraat en daar kun je zelfs 
geen scheet mee laten. Maar laat nou in India in het Agra 
district nog steeds dezelfde methode gebruikt worden om 
kunstmest te maken. Daar gaan we: gerijpte dierlijke mest 
wordt met water geëxtraheerd, dit gaat door filters waarna het 
geheel wordt ingedampt. Je ziet dat je niet naar België hoeft 
voor knaleffecten. Nee, op naar de kinderspeelplaatsen waar 
iedereen zijn hond uitlaat! En waarlijk, via deze methode werd 
80-90% salpeter bereikt.
Goed, wat zaagsel erbij en rond een pijl gehangen, likje teer 
erover, lontje aansteken en schieten maar. Succes verzekerd! 
Zeker toen vroeger achter de stadsmuren houten huizen 
stonden met rieten daken.
Nu stoppen we het in kanonnen om gasdruk op te bouwen 
achter het projectiel.

Wat heeft dit verhaal nog te maken met voortplanting? 
Omdat Sphagnum, een eenvoudig moerasmosje dat wél 1% 
van het aardoppervlak bedekt, ook een druk opbouwt in 
zijn sporendoosje. Het doosje begint rond en wordt steeds 
meer cilindrisch en kleiner. Er is een dekseltje dat op een 
gegeven moment de druk niet aankan en eraf vliegt en wel in 
minder dan 0,01 milliseconde. De sporen spuiten weg met 
een topspeed van 82 kilometer per uur en een acceleratie van 
36000 G! Natuurlijk is de massa van een spore zeer gering en 
zou dus niet hoog komen. De gecomprimeerde lucht spuit 
echter als een draaiende ring, een vortex, naar boven en voert 
de duizenden sporen boven de planten waarna de wind ze 
verder kan verspreiden. Dwaal je wat door de toendra dan is 
het geplop (niet) van de lucht.

has"ul

dat zijn nog eens willing females! In de mensenwereld kom 
je maar weinig van die zelfstarters tegen. Als Aristoteles dit 
had bestudeerd dan was ver voor Christus’ geboorte de oorlog 
gemoderniseerd, maar ja, hij had geen camera’s die 500.000 
keelden per seconde nemen!

bloemetjes houden de bloembladen zich gesloten en zo 
Romen de stuifmeeldraden in een kromme toestand terecht 
waaraan de stuifmeelkorrels aan draden hangen. Zeg maar dus 
vergelijkbaar met de bouw van een Trebuchet. En vervolgens? 
Wel» dan landt er een dikke vlieg op met als gevolg dat het 
geheel in 0,2 milliseconde open knalt. De stuifmeelkorrels 
worden daardoor weggeslingerd in minder tijd dan een 
geweerkogel heeft om de loop van een geweer te verlaten. 
De vlieg wordt ‘aangeschoten' en verspreidt de mannelijke 
cellen. In dit geweld knalt eveneens de stijl van het vrouwelijk 
vruchtbeginsel omhoog met een snelheid van 22 kilometer 
in 0.5 milliseconden, dus met een G-kracht van 2400 G. Kijk,

R°nd het jaar 1250 bereikte het buskruit onze streken. Ja 
^reikte, want het is hier niet uitgevonden zoals je dagelijks in 

krant kunt waarnemen! Echter, kanonnen kwamen er pas 
r°nd het jaar 1350, en dan nog eerst vaak van hout. Daar wil 

niet bij in de buurt komen zoals we jaarlijks merken bij de

Stuifmeel van kornoelje wordt gelanceerd met 
een snelheid groter dan een geweerkogel
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Wie maakt
Tekst: Ben van den Broeke

Beste oud-collega’s,
Foto z

Weer werd ik zeer aangenaam verrast door het

=

KluPActief 56

me wijzer?

I

i 
■

Foto 1:
De foto moet genomen zijn na de Open Dagen van augustus 
2002 en toont gebouw 151 op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Het 
is het voormalige 314 squadrongebouw waar in 1995 299 
Squadron werd gehuisvest. De witte en blauwe cadolto’s 
zijn niet meer aanwezig. In de witte zat Ops en in de groene 
Intel 1 en was er kastruimte. Op de voorgrond (rechts van de 
kraanwagen) bevindt zich de Squadronops bunker (SPBF) en 
tussen de bomen aan de bovenzijde van de foto bunker B4, 
dit was vroeger o.a. de werkplek van de Approach Control 
(homer) en de Ground Control Approach (GCA, radar- 
naderingsverkeersleiding). Nu zit in gebouw 151 het Mobile 
Air Operations Team (MAOT).

bruikbare informatie. Ik weet het, ik heb het al 
vaker gezegd, maar wéér wil ik hierbij iedereen 
bedanken voor de brieven, telefoontjes 
en e-mails. Uw reacties zijn voor mij een 
stimulans om verder te spitten in de boeiende 
fotoarchieven van de KLu op het NIMH. Ik blijf 
op u rekenen want we hebben nog veel foto’s 
zonder verdere informatie. Foto’s uit de (veelal) 
'oude doos’ zijn weliswaar interessant voor ons 
als oud-KLu’ers maar zonder de bijbehorende 
informatie zijn ze tegelijkertijd nietszeggend. 
Vooral doorgaan dus met het sturen van uw 
informatie!

Foto 3:
Het GCA station bestond uit 3 gekoppelde aanhangwagens. 
In de eerste aanhanger werd via dieselmotor en dynamo’s 
de benodigde spanning opgewekt. De foto moet vanuit deze 
trailer gemaakt zijn en toont het interieur van de tweede 
aanhanger.(de trailers waren via een loopbordes aan elkaar 
gekoppeld.) In deze trailer was plaats voor 3 operators welke 
elk de beschikking hadden over een scherm voor de long 
range radar en een scherm voor de Plan Position Indication 
(PPI) en natuurlijk de benodigde radio apparatuur. De derde 
trailer was de werkruimte voor de monteurs. In de trailer Paul 
v d. Spek, Jos v d Linden en Dennis Fehres, achterin staande 
Hans Micola Von Fürstenrecht

I I

I

1
■ i'
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Foto 6
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Foto

otos

Geen informatie ontvangen

Deze foto, 
gemaakt rond 
1960, is inderdaad 
de “tower" van

Foto 4:
Voorjaar 1966, Commando-overdracht 299 Squadron links 
Ted van Lingen, rechts Docters van Leeuwen.

Foto 5
KLuPActief september 2010:
Het betreft hier een foto uit de 6oer jaren van "De Kroeskamp” 
te Heerde, zijnde het 2e Centrum Prot. Geestelijke Verzorging. 
(Een klein broertje van “Beukbergen" om zo te zeggen).
Het zal ongeveer midden jaren vijftig in gebruik zijn genomen 
en de beheerster heette waarschijnlijk juffrouw Eelsink. 
Tot wanneer het gebouw als vormingscentrum in gebruik is 
geweest is niet bekend maar in 1966 was het nog "active".
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Op welk KLu-onderdeel bevond zich deze bioscoopzaal?

Dit is een kantine op een KLu-onderdeeL 
Weet u misschien welke?

Sporten op de Veluwe? Gezien de AN/FPS-8 antenne lijkt deze 
foto genomen op het CRC/MILATCC. Vergis ik mij dan hoor ik 
het graag.

Kolonel B. Jansen overhandigt een aandenken aan een 
helikopterpiloot. Wie weet haar naam?

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

N.B.: Als iemand naar aanleiding van deze nieuwe foto s een verhanii 
in de vorm van persoonlijke ervaringen, anekdotes of andere info 
wat interessante kopij zou kunnen zijn voorde lezers van ons lijft,/ .““f 
dit graag sturen naarKo Norg, de redacteur van KLuPActief. a’aal 
(e-mail: konorg@planet.nl) '

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

Vergoeding m.b.t. fysiotherapie
Bron: KVEO

Bron: Kon. Ver. Eervol ontslagen Officieren (KVEO).

Premies/Bijdragen/Eigen Risico etc.
Zorgverzekering 2011

Zorgtoeslag: Het maximuminkomen op basis waarvan 
iemand recht heeft op zorgtoeslag wordt verhoogd. 
Eenpersoonshuishoudens mogen maximaal €36.022, - 
verdienen (was in 2010: € 33.743, -) om in aanmerking te 
komen voor zorgtoeslag. Voor meerpersoonshuishoudens is 
de grens: € 54.264, - (was in 2010: 50.000, De maximum 
zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens is € 835, - per jaar 
(was in 2010: € 735, - per jaar). Meerpersoonhuishoudens 
ontvangen maximaal € 1753, - per jaar aan zorgtoeslag (was in 
2010: € 1548, - per jaar).
Loophulpmiddelen zoals rollators, krukken, looprekken 
etc. blijven, in tegenstelling tot eerdere berichten, in het 
basispakket van de zorgverzekering. Deze loophulpmiddelen 
verdwijnen in 2011 dus NIET uit de basisverzekering!

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering 
Het is mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een 
aandoening, die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering. Het is dan te ovenvegen 
om een aanvullende verzekering af te sluiten waarin 
voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. 
Er zijn verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars 
fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. 
De vergoeding kan een maximum aantal behandelingen 
zijn, of kan een maximum bedrag zijn. Er zijn ook polissen 
die geen beperkingen kennen en waar behandelingen 
onbeperkt worden vergoed als dit medisch noodzakelijk is. 
Voor informatie m.b.t. vergoedingen kunt u terecht bij uw 
zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website: www.defysiotherapeut.com.

De premie van de basisverzekering is in 2011 met ongeveer 
io% gestegen. Dit komt doordat de opbrengst van de premie 
van de Inkomens Afhankelijke Bijdrage (IAB) in 2010 te laag 
is geweest in het zorgverzekeringsfonds. In dit fonds wordt 
de premie van de IAB gestort en wordt daarna via een zeer 
ingewikkeld systeem onder de zorgverzekeraars verdeeld. 
Dit moet worden ingelopen, daarom deze premiestijging. 
Deze premiestijging heeft niets te maken met de stijging 
van de zorgkosten. Mogen wij dan verwachten dat deze 
premiestijging in 2012 weer ongedaan wordt gemaakt? 
Dat zal afhangen van de werkelijke ontwikkeling van de 
zorgkosten in 2011. Ook de premie van de aanvullende 
verzekering is in 2011 iets verhoogd.
De IAB voor actief dienenden en AOW’ers is verhoogd van 
7,05% (2010) naar 7,75%.
De IAB voor het aanvullend pensioen is verhoogd van 
4,95%(2oio) naar 5,65%.
Het maximale heffingsbedrag waarover de IAB wordt berekend 
is voor 2011 gesteld op: €33.427, - (was in 2010 €33.189, -).
Het verplicht eigen risico voor de basisverzekering is in 2011 
verhoogd van € 165, - (2010) naar € 170, -. Er is evenwel geen 
eigen risico voor: zorg van huisarts, verloskundige zorg, 
kraamzorg, hulpmiddelen die geleend worden, ketenzorg 
(d-i. zorg waarbij verschillende zorgverleners samenwerken), 
controles na donatie van nier/lever etc.
Stoppen met roken is vanaf 1-1-2011 opgenomen in het 
basispakket en zal dan ook vergoed worden (zie verder in dit 
Mededelingenblad).

Fysiotherapie in de basisverzekering
De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor alle 
Nederlanders. De inhoud van dit pakket is wettelijk vastgelegd 
en is bij elke zorgverzekeraar gelijk. Fysiotherapie wordt soms 
vergoed vanuit de basisverzekering:
• Bij bepaalde aandoeningen, waar veel fysiotherapie voor 

nodig is, kunnen volwassenen na de 12e behandeling
in aanmerking komen voor vergoeding uit de 
basisverzekering. Een lijst met deze aandoeningen vindt 
u op de site: www.defysiotherapeut.com ;

• Bij kinderen, tot 18 jaar; met deze aandoeningen worden 
alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

• De eerste 9 behandelingen fysiotherapie i.v.m. urine- 
incontinentie worden vergoed uit de basisverzekering. 
Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een 
bekkenfysiotherapeut.

J9 KluPACt*f

http://www.defysiotherapeut.com
http://www.defysiotherapeut.com
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De financiering van langdurige 
zorg in Duitsland

Medische specialisten in ziekenhuizen 
moeten meer opereren

inkomen. Als men geen geld of vermogen heeft om dit te betalen 
zal men ook een beroep moeten doen op de bijstandswet.
In de AWBZ in Nederland moet men ook zowel voor thuiszorg 
als verzorging in een verzorgings-/verpleeghuis een eigen 
bijdrage betalen, doch deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Een 
belangrijk punt in Duitsland is ook de positie van vrijwilligers 
in de zorg. Deze mogen bij de Duitse "Pflegeversicherung" 
maximaal 35 uur per maand ad. € 5, - per uur als 
kostenvergoeding declareren. Indien kinderen voldoende 
inkomen hebben kan er ook door de overheid een belasting 
worden opgelegd aan de kinderen als de ouders langdurige zorg 
nodig hebben.
Daar de macrokosten in Duitsland relatief veel lager zijn dan 
in Nederland kan worden volstaan met een premie van 1,5% 
van het inkomen, in Nederland is die 12%! In essentie lijkt het 
financieringssysteem in Duitsland wat op het door de Centrale 
van Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) voorgestelde 
eigen-regie-systeem, echter de betrokkenheid van de patiënt in 
Duitsland is veel groter dan wij in Nederland voor ogen hadden. 
Maar afwachten hoe zich e.e.a. verder ontwikkelt m.b.t. de AWBZ.

Vijfvragen over de nieuwe regel van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ).
Medisch specialisten in ziekenhuizen moeten minimaal twintig 
keer per jaar een bepaalde ingreep doen, dat vergroot het succes 
sterk want als de medisch specialist meer opereert wordt hij 
beter, zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Halen ze die 
norm van twintig niet, dan mogen die artsen niet meer opereren. 
Specialisten mogen alleen nog de operatie uitvoeren waar ze 
ervaring mee hebben.
Hieronder de vijfvragen over deze nieuwe regel.
1. Wat heeft de patiënt eraan?
Als een specialist maar een paar keer per jaar een bepaalde 
operatie doet, is het resultaat bijna altijd slechter dan bij een 
collega die dat tientallen keren per jaar doet. Een arts die weinig 
opereert moet vaker een tweede operatie doen, omdat het de 
eerste keer niet goed is gegaan. Dat komt bijvoorbeeld door 
te veel bloedverlies of een infectie. Een dan sterven er meer 
patiënten. Dat is bijvoorbeeld voor blaaskanker vorig jaar 
onderzocht. Bij een specialist die meer dan tien keer per jaar 
een blaaskankeroperatie uitvoert, sterft 1,2% van zijn patiënten 
binnen een maand. Bij een specialist die minder dan vijf keer 
opereert, is dat cijfer vijf keer zo hoog nl. 6,4%. De Inspectie is 
resoluut: "Meer is beter”.
2. Deze nieuwe minimumnorm redt levens?
Ja. Misschien wel honderden perjaar. Want dat verschil 
in sterftekans geldt niet alleen voor blaaskanker. De IGZ 
stelt dat een arts die bijvoorbeeld veertig keer per jaar een 
behandeling doet een nóg lager sterftecijfer haalt. Opnieuw de 
blaaskankeroperatie, dat maar een miniem deel uitmaakt van 
het totaal aantal operaties: nu sterven ongeveer 25 patiënten per 
jaar. Als ze geholpen worden door specialisten die meer dan tien 
operaties per jaar doen -dus onder de norm van de Inspectie- 
daalt het aantal doden naar acht peer jaar.
3. Zijn er nadelen voor patiënten?
Patiënten met een zeldzamere ziekte, zoals veel soorten

1

Er is in Nederland veel discussie over de kosten van de langdurige 
zorg. De exorbitante stijging van de kosten van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet tot staan worden 
gebracht en ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) moet "gekanteld" worden. De ouderenorganisaties 
hebben samen met de patiëntenorganisaties aan de regering 
voorgesteld om de eigen regie in de zorg meer inhoud te geven 
en zo de kosten omlaag te brengen. De nieuwe regering stelt 
voor om de uitvoering van de AWBZ onder te brengen bij de 
zorgverzekeraars en zodoende te komen tot een beheersing 
van de kostenontwikkeling. Over dit voorstel wordt volop 
gediscussieerd.
De laatste maanden wordt ook met een schuin oog naar 
het systeem m.b.t. de financiering van de langdurige zorg 
in Duitsland gekeken. In 1995 is in Duitsland de wet op de 
langdurige zorg (de zgn. Pflegeversicherung) tot stand gekomen. 
Uitgangspunt daarin is de gedeelde verantwoordelijkheid van 
de gemeenschap en de zieke/gehandicapte burger. De burger 
krijgt van de overheid een budget waarmee men de zorg zelf 
moet regelen. Men kan bij thuiszorg, na indicering, kiezen 
voor zorg in natura (die je dus zelf moet inkopen) of een 
belastingvrij persoonsgebonden budget (pgb), waarover men 
geen verantwoording behoeft af te leggen en waarmee je zorg 
kan regelen op de eigen wijze, b.v. door familie/vrienden/buren 
etc. De regie ligt dan ook geheel bij de patiënt of zijn omgeving. 
In geval van zorg in natura bedraagt de bijdrage van de overheid 
ongeveer 50% van de werkelijke kosten. Heeft men geen geld 
voor de eigen bijdrage dan kan de bijstandswet bijspringen. Er 
wordt echter bij ernstig zieke patiënten eenmaal per 4 maanden 
gecontroleerd of de nodige zorg wel adequaat wordt gegeven. 
Dat is nogal anders dan in Nederland, waar de AWBZ uit 1968 
de verwachting heeft opgeroepen dat de "overheid wel voor je 
zorgt van de wieg tot het graf”. De indicatiestelling gebeurt in 
Duitsland zeer eenvoudig. Op een formulier moet je aangeven 
waarom je hulp thuis nodig hebt en hoeveel. Waaruit een 
indicatiebesluitdoorde overheid volgt. Er zijn 3 klassen t.w. 
Klasse 1: meer dan 45 minuten zorg per dag, Klasse 2: meer dan 
120 minuten zorg per dag en Klasse 3: meer dan 240 minuten zorg 
per dag. Indien men zorg in natura kiest, krijgt men per maand 
Klasse 1: € 420, -, Klasse 2: € 980, - en Klasse 3: € 1470, -. Met dit 
geld kan men zorg inkopen bij een zorgaanbieder.
Indien men kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt 
men belastingvrij per maand Klasse 1: €215, -, Klasse 2: € 420, - 
en Klasse 3: €675, - (dus veel lagere bedragen). Men is volkomen 
vrij om dit te besteden. 70% van de Duitsers kiezen voor dit 
pgb en regelen de zorg dan in de familie, buren of gedeeltelijk 
professionele zorg. Er is momenteel een indicatiesysteem in 
ontwikkeling waarin niet meer met minuten wordt gewerkt, 
maar met een schaal van o tot ioo%.
Uiteraard zijn er ook verzorging- en verpleeghuizen, waar 
men opgenomen kan worden voor verpleging De kosten voor 
huisvesting worden niet vergoed en moet men zelf opbrengen. 
Er zijn ook in dit soort huizen 3 zorgniveau’s (in Nederland 10!). 
Inclusief de huisvestingskosten moet men ongeveer 50% van de 
kosten maandelijks zelf opbrengen, Klasse 1: €2267, -, Klasse 2: 
€2693, - en Klasse 3: €3118, Deze bedragen zijn ongeacht het

i,
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Is de ene pil hetzelfde als de 
andere pil?

krijgt dat een naam en wordt het middel gepatenteerd. Andere 
fabrikanten mogen dat geneesmiddel dan niet produceren. 
Na een periode van ongeveer twintig jaar verloopt het patent. 
Het geneesmiddel mag dan ook door andere fabrikanten op de 
markt gebracht worden. Evenwel niet met de oorspronkelijke 
merknaam, maar onder de naam van de werkzame stof in 
dat geneesmiddel. Dit is dan een generiek geneesmiddel. 
Het generieke geneesmiddel is identiek aan de specialité 
(oorspronkelijke merkgeneesmiddel) en heeft dan ook dezelfde 
werking. Het generieke geneesmiddel is veel goedkoper 
dan de specialité. Daarom worden er bij voorkeur generieke 
geneesmiddelen voorgeschreven.

kanker, moeten meer reizen. Veel van hun specialisten halen 
de minimumnorm van twintig niet. Dus moeten veel artsen 
ophouden met hun behandeling. De artsen kunnen met 
ziekenhuizen in de regio afspreken dat ze doorverwijzen naar één 
ziekenhuis, zodat daar wel de minimumnorm wordt gehaald.
4. Waarom komt de Inspectie nu met een norm?
De Inspectie is het wachten beu. Bij de invoering van het 
nieuwe zorgstelsel in 2006, werd afgesproken dat alle groepen 
specialisten kwaliteitsnormen zouden opstellen voorgoede zorg. 
Dat hebben ze verzuimd. Wat heeft meegespeeld, is de recente 
actie van zorgverzekeraar CZ. Uit frustratie dat het zo lang duurde, 
kondigde het aan zelf met normen te komen, zoals een aantal 
maanden terug voor borstkanker.
5. Waarom kwamen de specialisten niet met normen? 
Specialisten zeiden dat er te weinig onderzoek was waaruit 
ze conclusies konden trekken vooreen norm. Maar 
zorgverzekeraars, de politiek en nu de Inspectie vinden dit niet 
meer steekhoudend. Een andere reden voor de traagheid is dat 
veel specialisten vreesden voor hun eigen hachje. Naarmate ze 
meer onderzoek bekeken, zagen ze dat meer opereren beter was. 
Dat zou betekenen dat de artsen er zelf mee moesten stoppen.

Vanaf 1 januari 2011 is “stoppen-met-roken” opgenomen in het 
basispakket. Ondersteuning bij het stoppen-met-roken wordt 
volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Rokers kunnen nu 
zonder financiële drempel de juiste hulp inschakelen als ze willen 
stoppen met roken.
Het gaat om de stoppen-met-roken-programma’s die zijn 
opgenomen in de basisverzekering. Met deze vergoeding wordt 
een duidelijk signaal afgegeven door de overheid dat investeren 
in gezondheid wordt beloond en dat hulp bij stoppen met roken 
werkt.
Combinatie
Alle stoppen-met-roken-programma's die vallen onder 
de basisverzekering worden m.i.v. 1 januari 2011 door 
PROSTOP landelijk aangeboden. Het gaat hierbij om 
gecombineerde behandelingen van persoonlijke begeleiding 
met nicotinevervangers of medicijnen. Aan de hand van het 
rookgedrag, de mate van verslaving en motivatie wordt gekeken 
wat het beste past bij de persoonlijke situatie van de roker. De 
stoppen-met-roken-programma’s die worden aangeboden 
door PROSTOP zijn: persoonlijke coaching, groepstraining 
en telefonische coaching al dan niet gecombineerd met 
nicotinevervangers of medicijnen.
Bewust
Roken is een ingewikkelde verslaving en een diep ingesleten 
gewoonte. Wilt u dat gewoontegedrag veranderen, dan zultu 
daar bewust bij moeten stilstaan en er met inzet aan moeten 
werken. Toch kunnen hulpmiddelen ervoor zorgen dat uw 
stoppoging effectiever wordt. Een combinatie van gedragsmatige 
ondersteuning (begeleiding) met farmacologische hulpmiddelen 
(nicotinevervangers of medicijnen) blijkt het meest effectief te 
zijn volgens wetenschappelijk onderzoek.
Aanvulling
Een alternatief hulpmiddel zoals laserbehandeling behoort nog 
steeds tot de mogelijkheden, aldus PROSTOP. Deze vorm van 
ondersteuning zit evenwel niet in de basisverzekering, maar 
wordt vaak wel via de aanvullende verzekering vergoed (zie 
polisvoorwaarden).
Eigen risico
U dient zelfbij uw zorgverzekeraar na te gaan of het stoppen- 
met-roken-programma ten laste van het eigen risico komt. 
Zorgverzekeraars mogen dit zelf beslissen.
Voor meer informatie ter zake kunt u zich wensen tot de website 
van PROSTOP: www.prostopbasiszorg.nl. Ook kunt u gratis 
bellen naar 0800-77 67 867.

Om de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken 
te houden, is het sinds 2005 toegestaan dat verzekeraars 
bij het vergoeden van medicijnen uit het basispakket 
een voorkeursbeleid hanteren. Dit staat bekend als het 
preferentiebeleid, dat pas vanaf 1 januari 2008 effectief ten 
uitvoer wordt gebracht. Als een zorgverzekeraar daar gebruik van 
maakt, mag hij één leverancier aanwijzen die het geneesmiddel 
levert dat zijn verzekerden via de basisverzekering vergoed 
krijgen. Dit mag alleen bij medicijnen die uit dezelfde werkzame 
stof bestaan en geldt dan voor een bepaalde periode. Iedere 
zorgverzekeraar zoekt naar een manier om de kosten voor 
geneesmiddelen binnen de perken te houden. In de praktijk 
blijkt dat er meerdere modellen voor worden gebruikt. Het 
preferentiebeleid is het meest bekend.
Wat is het preferentiebeleid?
Letterlijk betekent preferentiebeleid: voorkeursbeleid. Bij 
geneesmiddelen wil dat zeggen dat er voorkeur bestaat 
voor medicijnen met een lagere prijs, wanneer er door 
het verlopen van een patent meer aanbieders zijn van een 
identiek geneesmiddel. De generieke geneesmiddelen zijn 
vaak lager geprijsd dan het origineel geneesmiddel. Het 
beleid van veel zorgverzekeraars is om het goedkoopste label 
van een geneesmiddel voor een bepaalde periode aan te 
wijzen. Tijdens die periode krijgen hun verzekerden alleen 
dat geneesmiddel vergoed. Als dat gebeurt, staat dit vermeld 
in de verzekeringspolis. Doel van dit beleid is onnodig hoog 
geprijsde geneesmiddelen niet meer te vergoeden, waardoor 
prijsconcurrentie kan ontstaan. Mede op deze manier proberen 
zorgverzekeraars op de kosten van de gezondheidszorg te 
besparen.
Specialité en generiek geneesmiddel
De grootste verschillen tussen een specialité (= 
Merkgeneesmiddel) en een generiek geneesmiddel, zijn de naam 
en de prijs. Als een nieuw geneesmiddel wordt ontwikkeld,

http://www.prostopbasiszorg.nl
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Nuttige adressen

Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK) 
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Eist
Tel.: 0481 37 4116
E-mail: nic.mol@alice.nl
Secretaris: ).W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13 
6971 BL Brummen
Tel.: 0575 5613 49
E-mail: J.van.R0ssum36@kpnplanet.nl
Penningmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem
Tel.: 0314 32 49 97
E-mail: cpa-amhem@hotmail.com
Commissaris: W.J.M.M. deTheije
Goltackers 104. 6931 HE Westervoort
Tel.: 026 3118577
E-mail: w.detheije@versatel.nl
Commissaris: J.W.G. Roelofs
Zoetendaal 139, Eist
Tel.: 0481-374030
E-mail: jwgroelofs@tele2.nl
Girorekening: 3149250
t.n.v. Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
Erevoorzitter: Dhr. H.T. Jongerius 
Archipelstraat 28, 6524 LN Nijmegen 
Tel.: 024 38 89 944

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

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens 
Voorzitter: R.P. Schouten
Krijten 51,5403 PK Uden
E-mail: robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46, 5702 CW Helmond 
Tel.: 0492 540516
E-mail: a.hussaarts@chello.nl
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaans 
Gasthuisstraat 29,5708 HH Helmond 
E-mail: fred.boogaarts@chello.nl 
Penningmeester Herman Vriesema 
Rundedal 11,9561 JWTer Apel
Tel.: 0599 587810
E-mail: hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens 
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens 
Postbus 5034,5800 GA Venraij
Tel.: 0493 59 80 45
E-mail: ggw@Iuchtmacht.nl

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

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

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Bantuinweg 50, 3911 MZ Rhenen
Tel.: 0317 61 47 46
E-mail: koni13o9@planet.nl
Penningmeester J.van Arkel
Van Bentheimhof58, 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

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 15584
E-mail: h.van.soest@hetnet.nl
2e Penningmeester: H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven 
Tel.: 040 24 25 419
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
Leemgraverwei 6, 5551 RA Valkenswaard 
Tel.: 040 20 41 376
E-mail: h.sepers@chello.nl
Lid F. Nagel, Vlinderstraat 83, 
5345 EB Oss, tel. 0412-640 230,
E-mail: fgnagel@hotmail.com
Website: www.CGPA-Eindhoven.nl

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 ]B Leeuwarden
Voorzitter. E.P.W. Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden
Tel.: 058 216 5409
E-mail: epw.wiener@xs4all
Secretaris: P. Glas,
Pameijerstraat 56, 8802XR Franeker
Tel. 0517-394748,
E-mail secretariaat: secr.palwd@gmail.com
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden
Tel.: 058 2151170
E-mail: fanthomas@hetnet.nl
Notulist: P. Siemeling
Westerparkstraat3i, 8913 CB Leeuwarden
Tel.: 058 213 1119
E-mail: phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid M. Cats
Brandenmeer44, 8918 GH, Leeuwarden
Tel.: 058-266 1153,
Girorekening 9428701, t.n.v Contactgroep
Postactieven Vliegbasis Leeuwarden 
te Leeuwarden
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn
Tel.: 055 57 90 936
E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 159
7323 LW Apeldoorn
Tel.: 055 36 63 217
Girorekening: 9698041
t.n.v. CGPA- Nm. 7323 LW Apeldoorn
E-mail: jg.kools@hetnet.nl
Secretaris: F. Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn
Tel.: 055 53 33 033
E-mail: f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn
Tel.: 055 35 59 094
E-mail: a.soreh@chello.nl
Lid: C. Middelkoop
Saerdam 317, 8242 )M 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

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.nl
Leden: M.H. Vervoom
Vrijheidslaan 111, 3621HL Breukelen 
Tel.-.0346-263 838
E-mail: mvervoom111@gmail.com 
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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Organisatie element

Bureau postactieven

Bereikbaarheid

Postadres en redactieadres

Bezoekadres

Fax:
E-mail CCPKLu:

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: secretaris@cgpa-volkel.nl 
correspondentieadres CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting, 
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel 
Penningmeester R.Postma
E-mail: penningmeester@cgpa-volkel.nl 
ING betaalrekening 26 41 799 
t.n.v. Contactgroep Postactieven
Regio Volkel te Volkel
Leden: H.Geurts, Th. Roosenboom, 
K. Mars, Mw. M. Comelisse-Spoor 
Website: www.cgpa-volkel.nl

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.

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.

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

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

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

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

Militair postadres
(Alleen vanaf militaire onderde|en)

CCPKLu:
KLuPActief:
Administratie:

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.

Vervoerscoördinator: C. van Wijk, 
Meerkoet 36, 4617 KN Bergen op Zoom 
Tel.: 0164-256728
E-mail: corvanwijk@home.nl 
Activiteitencoördinator.
W.A. Vercouteren
Melis Blecklaan 16, 3634 VX Woensdrecht, 
Tel. 0164-616170
E-mail: wverco@home.nl
Website: www.cgpa-wdt.nl

Commando Luchtstrijdkrachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

Harry Out
Ko Norg
Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

076 544 71 33 
0651 95 60 64

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

065381 0955
076 54471 37
postactieven.clsk@mindef.nl

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

Ramawadhdoebe

Postadres CGPA SSB: postbus 22 
kamer 328,3769 ZG Soesterberg 
^1:0346-338976, fax 0346-338972 
website: www.cpa-soesterberg.nl 
Ereleden: Willem Aben, Dick Berlijn, 
Carel Hilderink.

CLSK / Kabinet / Postactieven 
Postbus 8762 
4820 BB Breda

Hoofdkwartier CLSK 
CLSK / Kabinet / Postactieven
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