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In Memoriam

Camotstraat8i,

Drachten,P.K. Pelstraat2ó,

Tolhuislaan 88, Etten-Leur,A.A.M. Hovers,
Zeist,Couwenhoven 41-44,
Italië,Corso aTuscanini 35,
Drachten,L. lansen,
Enschede,J. Hagen,

LandPlaatsPostcodeAdresNaam

Canada

3 KluPActxf

T.H. Nijenhuis, 

H. van Krugten, 

H.J. Rijksen, 

B.A. Jansen,

H.J. van Poelwijk,

M.W. Geutjes,

J. Paans,

W.S. de Nijs,

M. Paauwe,

camping de la Louviere, 

Burg. Custerslaan 51, 

Meerkerkstraat 23,

Voergangóo,

Rechterveldbrink 113,

Rosarioparkyö,

Borretstraat 66,

Pardailhan, Frankrijk, 

Landgraaf,

Arnhem,

Nijmegen,

Dongen,

Gemert,
1-2-1934

geb. 30-7-1937
geb. 3-6-1929

geb. 19-9-1929

geb. 19-2-1942

geb. 6-4-1923

geb.17-6-1935
geb. 4-11-1942

geb. 21-10-1927

geb. 19-8-1947

geb. 26-11-1933

Braamweg 41 
Perkswaltje 1 app 11 
Frankrijks traat 3 
Cederlaan 11 
Broekkantstraat 7
F. Corotelo Apartado 222 
waterroosstraat 17 
Kerkhofweg 6 
Bodaanstraat 50

"And when the last great scorer comes 
to write againstyour name
He’11 ask not
Ifyou won or lost
but HOW you played the game"
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peer
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Dankaart- Kamphuis, M.P. Basalt 56 
Fidder, D 
Graaf de, H.
Geers, F.A.
Jurrius, R.J.P.
KandouJ.E.L.
Kersten, Th.A.
Nelissen, A.A.G.
Pelsmaeker, R.R.
Valkenburg, J.J.
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Het is misschien wel goed om nog eens uit te leggen wat 
de nieuwe passenregeling gaat inhouden. Wat mij vooral 
verraste is dat vanaf 7 september 2009 het zogenaamde KMS 
passensysteem (rood-wit-blauw) plotseling werd geblokkeerd. 
Joop en ik zijn lange tijd bezig geweest om deze blokkade op 
te heffen, wat niet is gelukt. De mensheid is tegenwoordig 
bijna volkomen afhankelijk van door de overheid of andere 
instanties ingevoerde systemen, welnu, dit was er zo een. De 
regeling is nu dat de mensen bij de KLu hun oude KMS pas, 
rood-wit-blauw, tot nader order mogen behouden. De bruine

Nadat Chef Kabinet CLSK mij polste om de opvolger te 
worden van mijn voorganger Joop Melisie, die mij vervolgens 
in september 2009 belde, heb ik ja gezegd. Het ging dus om 
de functie van Centrale Coördinator Postactieven KLu van 
CLSK, wat mij echt wel wat leek. Na een gesprek met Joop 
werd ik ook echt enthousiast, omdat ik er toen achter kwam 
wat er allemaal speelde. Zowel zijn voorganger Willem Aben 
als Joop zelfheeft er hard aan getrokken om de aspecten 
erkenning en waardering voor de Postactieven KLu gestalte te 
geven, wat ook geborgd is in het KLu- en Defensiebeleid. 
Officieel ben ik per 1 januari 2010 begonnen, terwijl ik drie 
maanden daarvoor ben begonnen met inwerken, wat een 
must was want Joop was natuurlijk niet constant aanwezig 
gedurende de week. Andersom is Joop nog vaak terug 
gekomen in de beginmaanden van 2010 om mij te helpen 
het werk onder de knie te krijgen. Even iets over het werk 
zelf: het gaat niet alleen om kortstondig administratief werk 
zoals de betalingen aan de diverse regio's in het kader van de 
(oude) faciliteitenregeling van Defensie, maar ook om lange 
termijn planning zoals implementatie van de nieuwe regeling 
Defensie voor veteranen, dienst- en oorlogsslachtoffers 
en postactieven. Met de laatste regeling is e.e.a. nog beter 
geborgd, men weet waar men aan toe is en de vaste bedragen 
waarop men recht heeft staan zwart op wit. Van het DAVDO 
overleg in Doorn maak ik ook deel uit, waarbij je dichtbij 
het vuur zit omdat daar overleg met de KMD-‘en plaatsvindt 
onder leiding van een vertegenwoordiger van HDP. Ik zal 
de lezers niet teveel vermoeien door al te diep in details te 
gaan, maar men moet tegenwoordig volgens de methode van 
het invullen van een budgetnummer in het Planonsysteem 
werken. De overheid spreekt altijd over het terugbrengen 
van de bureaucratische regels, maar ik heb de indruk dat 
bij Defensie de regulering toeneemt. Vaak ook vanwege de 
financiële controle. Het beleid van CLSK is er op gericht dat er middelen ter 

beschikking worden gesteld ten behoeve van postactief 
werk onder het motto erkenning en waardering en dat er 
terug wordt verwacht dat de postactieven een soort van 
ambassadeursfunctie hebben richting Nederlands publiek. 
Ook wordt verwacht dat er een beroep kan worden gedaan 
op sommige vaardigheden bij postactieven. Hiervoor zat 
in de pen dat er een nieuw database systeem zou worden 
ontwikkeld door Henk Post in samenwerking met Gerard 
Vallée, maar voordat dit gereed was, werd duidelijk dat 
omgevingen aan verandering onderhevig zijn en dat die je 
eigen werkterrein beïnvloeden.

De houders van de nieuwe passen, maar ook die van de 
nog geldige KMS kaarten, kunnen gebruik maken van de 
aanbiedingen uit de zogenaamde voordelengids. 
Zij kunnen daartoe de zogenaamde voordelengids zelf 
aanvragen middels de website www.voordelengids.eu. 
Overigens kunnen pashouders straks in september ook gaan 
genieten van speciale kortingen voorde Nationale Taptoe.

De eerste nieuwe passen zijn inmiddels uitgereikt in 
december 2010. Diegenen die voor postactief in de rij stonden 
of lagen vanaf 7 september 2009, zijn nu aan de beurt om 
een nieuwe pas, oranje met pasfoto, verstrekt te krijgen. De 
nieuwe pas is geen toegangsbewijs, zodat men zich moet 
legitimeren. Een beetje ingewikkeld lijkt dat er nog een 
zogenaamd type 3 passysteem bestaat, maar dit is voor die 
postactieven die regelmatig op een onderdeel moeten zijn 
zoals voor medische-, sport- en andere dringende zaken of 
bezigheden bijvoorbeeld ter ondersteuning van de regionale 
contactgroepen, en waarvan de opgave enigszins beperkt zal 
moeten zijn en waarvoor door mijn opvolger een opgave zal 
worden gevraagd. Dit speelt nu (nog) niet, maar dit is althans 
een regeling die ik heb voorgesteld aan Hoofd Directie 
Personeel (HDP) in de Binckhorst.

kaart zonder pasfoto, is vanaf 1 juli 2011 niet meer geldig, 
althans voor zover mij bekend. Een politicus in de Tweede 
Kamer is in 2009 begonnen met te roepen dat de gehele 
Krijgsmacht voor veteranen, dienst- en oorlogsslachtoffers 
en postactieven dezelfde soorten pas zouden moeten krijgen, 
wat positief bedoeld was, maar de KLu kreeg toen last van de 
“wet van de remmende voorsprong”.

http://www.voordelengids.eu
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weer arscneia

CLSK ontdekte het voordeel van een algemeen CRM systeem 
voor zowel het relatiebeheer van CLSK, het bijhouden van 
mutaties van veteranen als voor de het gegevensbeheer van 
de postactieven en in dat laatste zit 'em de kneep. Er moet 
namelijk een conversie plaatsvinden tussen het (bijna) gereed 
zijnde nieuwe database systeem en het geheel nieuwe CRM 
systeem. Kortom dit loopt nog en met dit traject zal ik u 
niet vermoeien, maar het vergt wel veel (denk-) en vooral 
administratief werk, waarvoor ik uw begrip vraag als u belt 
met mijn administratieve medewerkster Sharita Khermai.

Ik verzoek om hem te steunen in de taak die voor hem ligt, net 
zoals u postactieven mij hebt gesteund, en dat gevoel vond 
ik echt hartverwarmend. Als ik dit schrijf op 7 april staande 
aan vooravond van de algemene bekendmaking van de 
bezuinigingen bij Defensie, moet ik mij bedenken dat er nog 
veel kan veranderen, maar het hartverwarmende gevoel wat 
ik heb gehad door uw postactieve medewerking kunnen ze 
mij niet meer afhemen. Hopelijk blijft er bij de KLu toch een 
gevoel van saamhorigheid over ondanks de aangekondigde 
bezuinigingen.

Nog een bewijs van de veranderingen is dat er samenwerking 
zal moeten plaatsvinden, waardoor het mogelijk is om er 
een "win-win situatie” van te maken. Mij is bekend dat er 
bij veel postactieven enige aarzeling bestaat om samen te 
werken met bijvoorbeeld een andere organisatie waarmee de 
Commandant der Luchtstrijdkrachten enige binding heeft, 
maar inmiddels is er toch enige vorm van samenwerking 
aan het ontstaan, bijvoorbeeld bij de organisatie van de 
Luchtmachtdagen 2011. Tot nu draaiden we er met een grote 
boog om heen. Ik weet niet of het die kant ook echt opgaat, 
maar het is het overdenken waard. Dit zou ik mee willen 
geven aan mijn opvolger, die het in het begin niet gemakkelijk 
zal krijgen door de reeds genoemde samenvoeging van beide 
bureaus.

Als ik denk aan hoe het verder moet met de tenten 
de Doelgroep Kinderen bij de Luchtmachtdagen, dan 
wil ik meegeven aan mijn opvolger en u als postactief 
medewerker hoe we meer invulling kunnen geven aan 
de ambassadeurstaak die wij hebben. Ik spreek nu voor 
mijzelf, maar het kan niet zo zijn dat wij alleen met onze 
aanwezigheid op een Luchtmachtonderdeel met een 
barrière in de vorm van een aantal dranghekken erom 
heen, menen onze ambassadeursrol te kunnen vervullen. 
Ik weet wel dat er Doelgroep Kinderen zijn, maar straks op 
Vliegbasis Leeuwarden worden de kinderen op één dag en 
wel op donderdag 15 september uitgenodigd, vooraf gaande 
aan de eigenlijke Luchtmachtdagen, op de zogenaamde 
"spottersdag”. Hoe je het zou moeten invullen weet ik (nog) 
niet, maar we zouden als postactieven meer contact met het 
(Nederlandse) publiek moeten zoeken.

De CCPKLu
Harry Out, Lt.kol bd.

De wereld om ons heen verandert, welk fenomeen jaren aan 
de gang is. Eind december kregen de vertegenwoordiger van 
het Bureau Veteranen en ik zelf te horen dat ons contract 
met CLSK op last van HDP zou moeten worden beëindigd, 
omdat in zijn algemeenheid geldt dat tijdelijke contracten 
met burgers op grond van bezuinigingen niet konden worden 
gecontinueerd. De organisatie meent dit te moeten oplossen 
door beide bureaus, die van veteranen en postactieven, te 
moeten samenvoegen onder leiding van één militair in een 
voltijd baan vanaf 1 juli a.s.
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Tekst: Hany Zoetjes
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wantoe Duitse bewal 
voor de zogenaamde 
maan 1945 door de Duitsers gevangen genomen toen hij 
Utrecht zijn ernstig zieke moeder bezoc"
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"Nog eventjes en ik ben 85 jaar! Waar is toch de tijd gebleven”, 
hoor je dan in zo’n geval te zeggen. Naar mate je ouder 
wordt denk je steeds vaker terug aan het deel van je leven 
dat inmiddels achter je ligt. Soms gaan mijn herinneringen 
terug naar mijn jeugd waarop de gebeurtenissen van 
de Tweede Wereldoorlog een enorme stempel hebben 
gezet. De inval van de Duitsers en de daarop volgende 
bezettingsjaren betekenden voor onze familie ruim vier 
jaar van onderdrukking en leed. De familie van mijn oma is 
uiteindelijk voor een deel in Polen uitgemoord en ook onze 
Russische bondgenoot droegen daarin hun steentje bij. 
Gedurende de eerste twee jaren van de oorlog nam ik op 
kleine schaal met een aantal buurtvrienden deel aan wat 
verzetsactiviteiten maar dit stelde niet veel voor. Het beperkte 
zich tot het pesten van landverraders en luisteren naar de 
BBOradio, ofschoon we ons ook bezig hielden met het 
voorbereiden met wat meer serieuze activiteiten, totdat mijn 
vader erachter kwam en dit verbood. Na de oorlog wist ik 
waarom, want zijn collega had bij hem thuis een joods kind 
als onderduiker terwijl een andere collega pro Duits gezind 
was. Weer een andere was een SS-er.
Ik had een tante die in haar jeugd was opgevoed in Antwerpen 
bij een Joodse rabbijn luisterend naar de naam Oudkerk. Deze 
pleegouders woonden nu in Amsterdam en waren inmiddels 
door de Duitsers, met welwillende hulp van Nederlandse 
instanties, afgevoerd naar Duitse vernietigingskampen. Mijn 
neef, bij wie ik toentertijd logeerde, en ik gingen toen we van 
de deportatie wisten naar het huis van de rabbijn en troffen 
daar Ben, de zoon van Oudkerk aan. Het huis bleek verzegeld

uil ue trein DijAmerstooi 
kogels in zijn buik gedood. De oom van 
verraden en kwam in Vught terecht. 
Ik ontmoette in die periode na die zom< 
het hoofd van de Joodse Raad, tijdelijk 
vlak bij ons in de buurt. Zijn naam was Wolf als ik mij goed 
herinner. Na wat over en weer praten vertelde ik hem dat ik 
in Amsterdam was geweest. Hij vroeg me toen of ik daar in 
die buurt nog veel Jodensterren had gezien, waarna ik hem 
vertelde wat we hadden meegemaakt. Hij weet nog dat hij er£ 
schrok. Vermoedelijk waren mijn informaties er de oorzaa 
van dat een aantal Joodse families in Heerlen veivolgens 
onderdoken. Ook herinner ik me nog twee Joodse jongens 1 

ij ons in de buurt woonden bepakt en bezakt tegen kwam 
op straat. Ik kende deze jongens niet persoonlijk maar ik wis 
waar ze woonden. Ze keken mij recht in de ogen en ik begreep 
pas later, dat ze op weg waren naar concentratiekamp Vug 
Dit laatste voorval draag ik nu al meer dan achtenzestig jaar 
met mij mee. Misschien had ik ze door gebruik te maken va
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mijn contacten kunnen redden door ervoor te zorgen dat ze 
konden onderduiken.
Na de bevrijding door de Amerikanen in september 1944 heb 
ik een paar maanden via de OD dienst gedaan bij de Yanks 
Dit bestond voornamelijk uit wachtlopen. Vanwege het 
Duitse Von Ru ndstad-offensief moest ik mij terugtrekken 
want we waren immers geen reguliere militairen en bij 
gevangenneming niet beschermt door internationale 
wetgeving. Ik haalde in die tijd mijn HBS diploma, en voor 
de rest van de tijd veel uitgaan met vrienden en genieten van 
jeugdige overmoed. In 1946 ging ik medicijnen studeren in 
Utrecht. Het was een tijd van teveel studenten met als gevolg 
dat de collegezalen niet berekend waren op de massale 
toeloop. Ookwas er erg weinig studieondersteuning. Een 
oproep, hoewel buitengewoon dienstplichtig, tot aspirant 
reserve officier van gezondheid gooide echter roet in het eten. 
Er volgde groot verlof maar ik zakte voor mijn propedeuse 
wat me elf maanden wachten zou kosten. Ik besloot een jaar 
te gaan feesten en kreeg met wat geluk een versnelde oproep 
voor de resterende dienstplicht. Het werd de KLu, waama ik 
me meldde in Weesp voor de opleiding tot materieelofficier. 
Ik herinner me die periode als een plezierige tijd die werd 
afgerond door een vervolgopleiding voor officier op de Trip 
van Zoutland- kazerne in Breda, waama ik mijn looptijd 
bij de KLu begon als vaandrig Mat. Officier in Ypenburg. 
Zoals toen ook al gebruikelijk was in de KLu organisatie 
volgden functiewijzigingen en overplaatsingen elkaar in 
een rap tempo op, waaronder ook diverse plaatsingen in het 
buitenland. Uiteindelijk belandde ik op de Luchtmachtstaf in

' jDMKLuen

’ ’ >halve 
len 
jeen 

onderdeel werd op zekere dag bezocht door de Ministe^ 

van Defensie Sidny van de Berg. Het buitengebeuren van 
opslagen expeditie werd mij toegewezen als voorlichtende 
informant. In het gesprek met de minister kwam de toen 
gebruikelijke maandelijkse prestatie beloning ter sprake voor 
het burgerpersoneel. (2 tot 8%) We hadden een paar honderd 
burgerpersoneelsleden in een toch zuiver militair bedrijf. 
Ik was zo vrij om de excellentie te wijzen op de bijzonder 
oneerlijke toepassing van een weliswaar goed bedoelde 
prestatiebeloning. De chauffeur van de commandant kreeg 
altijd 8% en de gemiddelde werkslaaf 2 tot 4%. Moeder thuis 
kon dit niet verkroppen en zelfs echtelijke drama’s waren niet 
zeldzaam. Kreeg iemand eenmalig 8% en de volgende maand 
niets extra's, hoe moest hij dat thuis verantwoorden? De 
volgende dag trok de minister de regeling in en iedereen kreeg 
een ambtelijke salarisverhoging van 4%.
Ook herinner ik mij de Bevelhebber van de KLu. De Luitenant- 
generaal A.B. Wolf was zondermeer een unieke maar ook een 
ietwat gevreesde figuur. Zo herinner ik mij dat ik Stafofficier 
van Dienst was tijdens de inval van de Russen in Praag. 
Om 2 uur nachts werd ik uit bed gebeld: "Met Wolf, Russen 
landen in Praag”, gevolgd dooreen snelle opdracht om de
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mij wel bekende maatregelen te nemen. De koningin moest 
uit Zuid Frankrijk worden opgehaald en Wolf moest naar 
de ministerraad. Mijn gebruikelijke vraag om zijn telefoon 
en bereikbaarheid voor bevestiging bleef onbeantwoord. 
Vervolgens alarmeerde ik de Oorlogstaf en nam alle 
maatregelen welke als minimaal worden beschouwd in geval 
van alarmering. Een paar uur later kreeg ik een razende Wolf 
aan de lijn: “Hoe haal je het in je hoofd om de Oorlogstaf 
te alarmeren? De Ministerraad is woedend. De NATO in 
alarm toestand." Wat hij had bedoeld met maatregelen waren 
het instellen van dubbele wachten en het instellen van 
telefoonbeperking, Mijn verweer was: "wat ik heb gedaan 
is de minste wat ik kon doen conform mijn instructies. Het 
enige alternatief voor mij was niets doen en daarvoor hoeft de 
bevelhebber mij in de nacht niet te bellen en overigens kon ik 
hem niet terugbellen voor nadere instructies". 
Einde gesprek.
Om 7 uur in de ochtend arriveert de generaal Wolf op de 
Luchtmachtstaf; ik meld mij model bij hem en hij fluistert, dat 
de instructies kennelijk niet compleet zijn. Samen lopen we 
naar de Warroom alwaar de generaal uitleg geeft van het voorval 
en dat de Stafofficier van Dienst niet anders kon handelen. De 
leden van de oorlogstaf mochten weer uittreden en zijn Staf 
moest aan het werk voor completering van de instructies.

De belangrijkste periode binnen het terrein van de materiële 
bedrijfsvoering heeft zich afgespeeld binnen de jaren 1965 
en 1983, de periode die ik bij DMKLu heb mogen meemaken. 
Vooral de kennis en wetenschap binnengeleid door Dr. Ir. 
Wil Geraerds (later Hoogleraar Technische Bedrijfskunde 
TU Eindhoven) betekenden een enorme verbetering van 
wetenschappelijk onderbouwde kosten en baten.De KLu bleek 
niet onwelwillend te zijn voor moderne wetenschappelijke 
nieuwe inzichten en vooral de zeer inzichtelijke documentatie 
van Prof. Monhemius (TU.E) gaf mij persoonlijk alle 
gelegenheid de materieelbeheersing de moderne wereld 
binnen te halen. Mijn start was de ombuiging van het

i
* fKerstmis 1951

i;

ƒ * t

<1 
> 

9
w •

Voorl. Voorschrift Mat. Voorz. (WMV) naar VMV. Een 
eerste aanpak betrof het onderwerp “schadeverhaal". Tot 
dan moest een militair de vermissing van een paar sokken 
"rekening man” worden verrekend; en die betekende 65 
cent voor de man en ongeveer een Oudhollands Tientje aan 
verborgen administratiekosten voor de KLu. Het VMV werd 
aangepast met de teksttoevoeging van geen schadeverhaal 
onder een tientje, maar bij aantoonbare grove schuld en/of 
nalatigheid moet de schuld wel worden verrekend inclusief de 
geraamde adm. kosten.Vervolgens volgden talrijke materieel 
processen zoals inventarisaties: zgn. periodieke tellingen van 
magazijnvoorraden ter vaststelling van tekorten en oplossen 
van de afdoening van massa’s verschillenrapporten.
Een aanzienlijke vermindering werd bereikt door ook 
voor deze papierwinkel minimum geldwaarden vast te 
stellen Tevens werd voor de massale groep van goedkope ( 
kostengroep-3) de steekproef ingevoerd, waarbij een laag 
percentage van verschillen de hele groep verder buiten 
beschouwing kon blijven. Direct benodigd gebruiksmaterieel 
met een aankoopprijs van maximaal 100 gulden mocht 
onder voorwaarden lokaal worden aangeschaft, waarvoor per 
onderdeel gelden werden toegewezen.

Ten slotte mijn voorstel om de barcode de zgn. streepjescode 
al in 1980 bij de KLu in te voeren werd als te voortvarend niet 
overgenomen, maar op deels onjuiste gronden. Juist de KLu 
met een USAF materieelpakket voorzien van eenduidige NSN- 
codificatie en geconcentreerd bij het depot DWMz te Gilze 
Rijen had bij de krijgsmacht deze eenvoudige voortrekkersrol 
moeten vervullen.

Mag ik constateren dat de belofte voor een waarde- en 
welvaartvast pensioen bij mijn KLu contract niet is 
waargemaakt? Volgens het mededelingenblad KVEO heb ik 
inmiddels twee netto maanduitkeringen per jaar ingeleverd. 
De welvaartvastheid is inmiddels wellicht gekoppeld aan 
waardevastheid! 5
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Tekst: Ni

Het zal in het begin van de zeventiger jaren geweest zijn dat 
we een opdracht kregen een hoge Indonesische delegatie 
op te halen van de vliegbasis Ypenburg. Daarna was het 
plan om een rondvlucht over het Deltagebied te maken om 
vervolgens te landen op Eindhoven. Bij deze delegatie was 
ook de Onderminister van Verbindingen van Indonesië, een 
heel aardige man die de Nederlandse taal perfect sprak en 
verstond, hij had in Delft gestudeerd. De delegatie moest 
om 10.30 uur op de vliegbasis Eindhoven aankomen om 
vandaar per luxe touringcar naar het hoofdkantoor van 
Philips te rijden. Aldaar was het de bedoeling om de laatste 
besprekingen te voeren en vervolgens het ondertekenen 
van een belangrijke order aangaande de levering van 
communicatiemiddelen aan Indonesië Met de order waren 
ettelijke miljoenen gemoeid vandaar dat we allerlei drankjes 
aan boord hadden om onze belangrijke passagiers in goede 
stemming te brengen.
Dat kwam ons wel goed uit want het zou wel weer een dag 
worden van lang wachten en dan konden wij in de kist 
wachten meteen drankje. Een stewardess was niet voorradig 
dus nu hadden we het rijk alleen waarbij dan de BWK als 
steward zou optreden.
De delegatie was exact op tijd en we werden aan de hele 
groep voorgesteld. Na de start kwam onze BWK in actie om 
voor een rondje koffie te zorgen. Dit was de kans van de 
Onderminister om te vragen of hij het stoeltje van de BWK. 
mocht zitten. Wij hadden geen bezwaar en ook Pedro (Alben 
Veldhuizen) vond het goed want hij had het voorlopig druk 
genoeg. Eerst maar een rondje Delft gemaakt en toen naar 
de Waterweg. Het was schitterend weer met mooi zicht 
waarbij we vlogen met de toeristische snelheid van 180 
knopen. We konden onderweg veel vertellen van wat er zoal 
te zien was omdat de trip 'Deltawerken’ toen veel op het 
programma stond. Daartoe waren we door Rijkswaterstaat 
voorzien van informatiebrochures over de geschiedenis van 
de Deltawerken die we aan onze passagiers konden uitdelen. 
Via Hoek van Holland vlogen we naar het voormalig eiland 
Rozenburg waar we de passagiers konden wijzen op de grote 
containerhaven en elektriciteitscentrale. Ook werden de 
volop in aanbouwing zijnde stormvloedkeren niet vergeten. 
Vervolgens ging het naar de Zeelandbrug We zagen hem al 
snel voor ons opdoemen want zoals ik al zei: het zicht was 
perfect.

Nadat we op hoogte een even boven de brug hadden 
rondgecirkeld kreeg ik kennelijk 'het voorjaar in mijn hoofd' 
en met jeugdige overmoed vroeg ik de onderminister of hij 
de brug ook eens van onderen wilde bekijken. "Reuze leuk 
laat maar zien”, was het antwoord We gleden omlaag en op 
een meter of twee boven het water werd vanaf Zierikzee op 
een afstand van een 50 meter langs de brug gevlogen. Wat een 
enthousiasme! Prachtig werd het gevonden, en u raad het al: 
alle passagiers vlogen naar de rechterkant van ons toestel. 
Aan het einde van de brug een bocht op hoogte en toen 
de vlucht vervolgd aan de dezelfde kant van de brug. Alle 
passagiers gingen dus direct weer naar de linkerkant nu had 
zelfs onze BWK de kans om over de nek van onderminister 
mee te genieten Vol verbazing zag iedereen dat we een bus 
boven hen inhaalden. De onderminister was ook laaiend 
enthousiast en zei dat dit iets speciaals was geweest. Wij 
vertelden hem maar niet dat we ons plots realiseerden dat 
iemand onze registratienummer wel een zou hebben kunnen 
zien.
Hij vroeg wat wij gingen doen op Eindhoven. We vertelden 
hem dat we moesten wachten tot zij terug waren. “Waarom 
gaan jullie niet mee, we wachten wel op jullie”, was het 
antwoord. Onze bedenkingen over zijn voorstel wimpelde 
hij weg met: "Oh, dat regel ik wel even met Philips"en vanaf 
dat moment hoorden wij bij de delegatie! De begeleiders van 
Philips boog nu ook voor óns als een knipmes! We werden 
bij Philips ondergebracht in een mooie kantine waarbij men 
ons koffie en heerlijke gebak aanbood, onderwijl we wachten 
tot de ondertekening had plaats gevonden. Binnen een 
half uur was het gepiept waarna we een film te zien kregen 
over research en onderzoek bij Philips. Daarna was het de 
hoogste tijd voor een overheerlijke lunch met saté gevolgd 
door een excursie naar de nieuwe beeldbuizenfabriek. Na 
afloop van de excursie kreeg iedereen een radiootje en twee 
langspeelplaten. Men had daarbij echter niet gerekend op de 
drie extra delegatiegangers, maar dat kwam wel in orde want 
het zou later toegezonden worden aan het Squadron.
Dat duurt wel wat lang want het squadron heeft tot op heden 
nog niets voor ons ontvangen. Op de terugweg hadden we 
geen last van onze passagiers want ze zaten allen met een 
radiootje aan het oor.
P.S. Mocht iemand connecties hebben bij Philips laat ze dit 
eens lezen. Je kunt immers nooit weten!

Hoe het 334 Squadron bijdroeg 
aan bevordering van de export ’
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Een indrukwekkende 
verschijning...

Een aantal jaren geleden zag ik haar voor het 
eerst. Op weg naar huis. Na een zon overgoten 
vakantie in Frankrijk. Van ver af was ze duidelijk 
zichtbaar. Hoog oprijzend boven alles in haar 
omgeving. Het groen contrasterend met het 
geel van de zonnebloemvelden.
Natuurlijk: ik kende haar wel van plaatjes.
Maar juist daarom was ik een beetje gespannen. 
Zou ze echt zo mooi zijn....? Als je dan dichterbij 
komt verdwijnt ze achter de huizen. Even lijkt 
het dan echt iets uit de virtuele wereld te zijn. 
Bedrog.
Maar als de tent dan eenmaal staat ga je 
opnieuw met kloppend hart de stappen zetten 
om haar te ontmoeten. Door de wirwar van 
straatjes staat zij daar voor je: de kathedraal van 
Chartres.
Zij torent letterlijk hoog uit boven de 
bebouwing rondom haar. Centraal in de stad 
is zij het gezichtsbepalende middelpunt.
Zij is letterlijk en figuurlijk een oriëntatiepunt 
voor de mensen nu en zeker in de Middel
eeuwen. Omdat het hier gaat om een 'Godshuis' 
werden in de Middeleeuwen kosten noch 
moeite gespaard om er iets moois van te 
maken. Vaklui, beeldhouwers, schilders en 
architecten van naam werkten tientallen jaren 
aan de vervolmaking ervan.

mMxMxïx]
ww\

De kerk is gebouwd in twee loodrecht op elkaar staande assen 
die samen een kruis vormen. De lengte as wordt wel het 
middenschip genoemd en is georiënteerd op het oosten. Dat 
is de kant van de opkomende zon. De kant waar de duisternis 
verjaagd wordt. Symbolisch voor Christus die het heil van de 
wereld is. De dwarsas wordt transept of dwarsschip genoemd. 
Het kruis dat zo ontstaat, is een verwijzing naar de kruisdood 
van Jezus. Het gedeelte achter het transept, het koor, iets 
hoger gelegen en soms afgesloten door een hekwerk, is 
plaats van de geestelijkheid. Deze viert daar de eucharistie en 
komt bij elkaar voor gebedsdiensten. De gelovigen nemen 
op eerbiedige afstand - in het schip van de kerk bestaande uit 
midden- en zijbeuken - deel aan de vieringen. Achter het koor 
is de koorgang met de toegang tot de crypte waar de relieken 
(overblijfselen) van een heilige bewaard worden. In de 
kapellen die aan de koorgang grenzen bevinden zich beelden 
van afzonderlijke heiligen.
Achter het snijvlak van de twee assen staat het altaar dat 
beschenen wordt door de ochtendzon, symbool voor 
Christus. Hier voltrekt de bisschop of de priester de heilige 
handelingen. In de Middeleeuwen moet dit een geweldige 
indruk op de mensen hebben gemaakt. In prachtige gewaden 
met veel gouddraad werd de mis opgedragen. De taal waarin 
dit ritueel plaatsvond was het Latijn. Wierook en gezang 
zorgden ervoor dat men zich in de hemel waande. Het 
contrast met de dagelijkse werkelijkheid van armoede, honger 
en onveiligheid was er waarschijnlijk groot genoeg voor! In 
de verkondiging benadrukte men dat de kerk hier op aarde 
met zijn vieringen een voorafbeelding was van de 'eeuwige

o skCx/fv as) xr^w^xwjw.
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verkondiging van de priesters werden de Bijbelverhalen 
uitgelegd als leidraad voor het individuele leven. Dat men 
God moest dienen, Jezus moest navolgen en men moest 
vertrouwen in een beloning na dit leven als men hier goed 
geleefd had. Dat het niet zomaar verhalen waren, maar dat 
het geloof werkelijkheid was, kon men nazien in de meer 
dan duizend beeldhouwwerken die de kathedraal aan de 
buitenkant sieren.
Een overweldigende ontmoeting. Wat een werk. Welk een 
geloof! Ik heb mezelf beloofd terug te komen. Het is er nog 
niet van gekomen. Maar als ik meer tijd krijg....

HU

kerk' waar de hemelse liturgie onophoudelijk wordt gevierd 
voor de troon van God. De kathedraal wordt zo tot symbool 
voor de hemelse stad Jeruzalem waarvan het laatste boek van 
de Bijbel spreekt. Van deze stad wordt gezegd dat de zon er 
niet is. Enkel het 'licht' van Christus schijnt in deze stad, vrij 
van ongerechtigheid. De stenen waaruit deze stad is gebouwd 
zijn edelstenen die flonkeren in het licht. En dit wilde men 
imiteren met het gekleurde glas in de gebrandschilderde 
ramen welke zo kenmerkend zijn voor de gotische 
kathedralen. Ze zijn in Chartres het best bewaard gebleven. 
De pijlers van het middenschip verbeelden de apostelen, de 
pijlers voor het altaar de evangelisten. Het gewelf was blauw 
geschilderd en met gouden sterren bezaaid; ze moesten 
de hemel voorstellen. De sluitstenen van het gewelf stelden 
Christus voor, net zoals de roosvensters die de vorm hebben 
van de zon. Dat het christelijk leven een pelgrimstocht is, 
werd verduidelijkt door het labyrint dat in het tegelpatroon 
van de vloer is aangebracht.
Het labyrint staat symbool voor het leven als pelgrimstocht. 
Alle obstakels moeten worden genomen voor men het 
einddoel, de hemel, bereikt: wanhoop, armoede, ziekte, 
uitzichtloosheid enz. In de kathedraal van Chartres valt 
het licht van de zon op 21 juni precies in het centrum van 
het labyrint. Getekend licht door de voorstelling van het 
gebrandschilderde raam met de voorstelling van Het Oordeel. 
Zoals de kerk, als middelpunt van de stad, de samenleving 
oriënteerde op Christus, zo werd het leven van de middel
eeuwer door het schouwspel van de liturgie, de architectuur 
en aankleding van de kerk georiënteerd op Hem. In de

1
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Tekst: Hans Boerboom

M

We schrijven april 2011. Het nieuwe jaar is al 
weer enkele maanden oud (de tijd ‘vliegt’). Het 
is een jaar waarin de broekriem moet worden 
aangehaald, zo is ons van alle kanten al wel 
duidelijk gemaakt en dat zoiets voor sommigen 
pijn gaat doen is ook bekend. Zo ook voor 
Defensie en dus ook ons aller Koninklijke 
Luchtmacht. Bezuinigen, bezuinigen en daar 
waar dit al bijna niet meer mogelijk is toch 
maar bezuinigen!
In mijn prille begin bij de KLu heb ik ook wel 
eens moeten bezuinigen en dat lag dan niet aan 
meneer Amstel en de gezelligheid in de mess 
maar gewoon aan mezelf! Zelfs als je denkt dat 
alle bomen tot in de hemel groeien kom je er 
vanzelf wel achter dat er een moment komt 
dat een tuinman vindt dat er gesnoeid moet 
worden. En dan ga je snoeihard op je plaat om 
daarna weer met beide benen op de grond te 
staan.
Wat ik bedoel te zeggen? Ik zal proberen uit te 
leggen wat ik bedoel.

Toen ik in 1963 op de Luchtmacht Kader School in 
Schaarsbergen inboekte had je daar een Commandant, 
Kolonel Maters, een Chef Opleidingen, Lt-kolonel Cooke, 
een drietal “oude wijze” Squadroncommandanten (Majoors) 
en een aantal jonge Luitenants die het vak nog moesten 
leren en dat deden ze onder de bezielende hoede van ervaren 
onderofficieren a la “Toon” u weet nog wel, die!
En dat was het dan. Geen vuiltje aan de lucht(macht) en 
iedereen wist wie waarvoor verantwoordelijk was en wat te 
doen! En de piramide stond gewoon met een brede solide 
basis op de grond.
En dat allemaal in weergegeven in het 'oer-Hollands', waarbij 
LUPA (u weet nog wel, het lunchpakket) zo’n beetje de enige 
afkorting was die bestond. Oh ja, en EHAF nog, maar dan had 
je het wel zo’n beetje gehad.
Klare taal en korte lijntjes en af en toe een kort lontje maar 
daar wisten ze toen wel raad mee.
In 1966 kwam ik in Leeuwarden bij het squadron (ik kan het maar 
niet laten) en daar was het eigenlijk hetzelfde laken en pak. 
Een kolonel als Commandant, een Chef Vliegdienst, 
Chef Technische Dienst, Chef Materieel Dienst, Chef 
Personeelsdienst en een Chef Medische Dienst, allen in de 
rang van It. Kolonel. Ook was er dan nog een enkele overste 
die dacht dat ie Chef was maar die geen Dienst had. Verder 
een stuk of acht Squadroncommandanten en daar draaide 
een vliegbasis op. Zeg maar zo’n vijfentwintig Chiefs en dan 
bleven er ongeveer duizend Indians over. De innerlijke en 
uiterlijke welbeleving evenals de piramide stond nog steeds 
zoals je van een piramide mag verwachten.

ply (is) the best 
terugblik met een knipoog!
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communicatie bevordert? Maar ja, we moesten er maar mee 
leren leven.

In 1990 verkaste ik van Leeuwarden naar Woensdrecht. Lekker 
naast de deur dus, maar wel eigen schuld, want dan had ik 
maar geen Chef Personeels Dienst tegen de haren in moeten 
instrijken. Dus eerst maar twee inwoner. Het DMVS (u zoekt 
het maar mooi zelf uit en d’r komen er nog meer) was net een 
feit geworden en bij iets nieuws hoorde natuurlijk ook nieuwe 
benamingen voorde oude functies.
Een kleine greep. CDMVS spreekt voor zich. Voor de rest een 
beetje hulp.
CDPROD = Chef Dienst Productie, CDMM = Chef Dienst 
Materiel Management, CDME = Chef Dienst Maintenance 
Engeneering, een HP&O en een financiële man, genaamd 
de Controller. Nu nog een HBBEL = Hoofd Bureau Beleid en 
het MT (Management Team) was compleet. Al viel het wel op 
dat het een probleem was om alle neuzen dezelfde kant op 
te krijgen maar daar waren de vele vergaderingen dan weer 
goed voor. Maar toch, het waren managers en die staan nou 
eenmaal niet bekend dat ze graag voor meerdere eer en glorie 
van een ander werken.
En een nieuw fenomeen stak de kop op.
Als je als bedrijf niet ISO-gecertificeerd was speelde je niet 
mee want dan was je werkkwaliteit op z’n minst twijfelachtig. 
Nou echt niet! Maar als andere bedrijven het doen kun je 
natuurlijk niet achterblijven dus..... ! En natuurlijk zijn er zat
instanties die, tegen een meer dan aardige vergoeding, dit 
varkentje wel even zullen wassen. Kost een paar centen maar 
dan heb je ook wat. Ja, een uithangbord, zelfs autosloperijen 
pronkten ermee.

En herwerkte! Alle neuzen wezen dezelfde kant op, hoe 
bestond het! En ook daar was sprake van een heel stel 
jonge officieren die het vak moesten leren en de KLu 
leerden kennen. En dat leren lukte prima gezien het feit 
dat naderhand uit die generatie geweldige generaals zijn 
voortgekomen die het bedrijf van haver tot gort kenden. 
Eind yoer jaren kwam de F-16 met daarmee ook nieuwe 
werkmethodes. Het meest vernieuwende waren de diverse 
benamingen voor de ons zo vertrouwde zaken. Onderdelen 
werden modules of componenten, klusjes werden processen 
en hoe die moesten worden uitgevoerd stond in JOB-guides 
die het niet altijd even makkelijk voor ons maakten. Een 
voorbeeld.
Als je met 'jouw 104’ vroeger vanuit de hangar naar de flight 
moest kon dat met 4 man, namelijk een trekkerboer met 
trekker en trekstang, een remmeleur (jij dus) en 2 tiplopers. 
Simpel. Nu kreeg je een trekkerchauffeur, een towbaroperator, 
een remmeleur, 4 man op de hoeken en een supervisor die 
voor de hele toestand verantwoordelijk was, dus in totaal acht 
personen. Deze Amerikaanse manier van werken verdween 
dus al rap uit de JOB-guide.
En dan al die afkortingen. Je kon het zo gek niet bedenken 
maar alles had zo'n beetje een afkorting. Even tussen (), ik 
las laatst een prachtig Luchtmachtboek van zo’n 175 pagina’s 
waarvan 6! pagina’s met iets meer dan 150 verklaringen van de 
gebezigde afkortingen. En die 150 is nog maar het topje van de 
ijsberg.
Halverwege de jaren ‘90 las ik eens een verslag van een 
Haagse vergadering op vrij hoog niveau en ik begreep er door 
de vele afkortingen geen jota van. Het had net zo goed een 
hoofdstuk uit Dik Trom kunnen zijn. En of dit de onderlinge
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Natuurlijk blijf je, gedachtig aan het gezegde 'eens een 
luchtmater, alles op een afstand volgen. Hierbij zie je dingen 
gebeuren die je nimmer voor mogelijk had gehouden. Alles 
moest paars worden want dat zou goedkoper zijn. Het zal

En ons eigen KLu Kwaliteitszorgpersoneel stond buitenspel 
want academisch gevormd personeel van buitenaf was veel 
beter; dus naar binnen halen die lui. Steeds meer kantoortjes 
(praatgroepen) werden in het leven geroepen en die moesten 
natuurlijk ook een eigen manager hebben die wél van 
buitenaf moest komen! Even een cursus in de maat lopen en 
groeten en met 28/29 jaar werd men dan meteen majoor (en 
als je goed luisterde kon men de oudere kapiteins brommen). 
Er kwamen steeds meer zelf ontworpen problemen en dus 
meer managers. En de piramide veranderde in een Belgische 
klassieke wielertrofee. Een rasechte kassei!
In jet jaar 2000 ging ik met FLO en als ik heel eerlijk moet 
zijn was ik daar niet zo rouwig om. Het begon door al die 
reorganisaties, talloze nieuwe functies en projecten waar 
natuurlijk weer nieuwe projectmanagers en assistent- 
managers voor nodig waren steeds meer te lijken op al die 
door iedereen verfoeide burgerinstellingen in torenhoge 
splinternieuwe gebouwen (ziekenhuizen, zorginstellingen, 
zorgverzekeraars, verzekeringsmaatschappijen, spoorwegen, 
banken en noem ze allemaal maar op) waarvan het te leveren 
product steeds slechter wordt maar de prijs steeds hoger 
evenals de gebouwen waar ze in huizen.
Tijdens mijn uitdrinken in de mess heb ik dan ook aangegeven 
dat ik blij was dat ik was overgeplaatst naar het kleinste 
‘KLu onderdeel’ (thuis) met godzijdank één manager, niet 
ik, die in haar uppie alle zaken bestierde op een meer dan 
voortreffelijke wijze. Oók toen ik er 2 jaar alleen in de 
weekends was.

wel, maar als je dan leest dat oude KIM Officieren verzocht 
wordt om hun ceremonieel tenue af te staan zodat de jongere 
garde er mooi bij kan lopen en dat huidige luchtmachters 
een gedeelte van hun PSU moeten inleveren om de leerlingen 
te kunnen kleden? Wat te denken van onderdelen die niet 
aanwezig zijn en ook niet komen? Zodat er steeds meer 
gestripte vliegtuigen staan? Steeds minder vliegende kisten 
(oh nee, wapenplatformen)?. Bij tweezijdig kopiëren kan 
ik me iets bij voorstellen maar bezuinigen op wc papier 
gaat toch problemen opleveren. Tenminste, als de wc's het 
überhaupt al doen want ik hoor ook al geluiden dat veel wc’s 
zijn afgesloten. Geen nood, want buiten zijn struiken genoeg. 
Totdat die ook zijn verdwenen om plaats te maken voor 
nieuwe stafgebouwen voor de nog steeds groeiende groep 
denkers. Arme doeners, die om na einde dienst hun handen te 
reinigen, zelf hun eigen schoonmaakmiddelen maarvan huis 
moeten meenemen. Maar de piramide was weliswaar terug al 
stond hij mooi wél op z'n kop! En de commandanten werden 
directeuren want dat deed het beter in het burgerbedrijfsleven 
en daar moesten we toch naar toe.
Een oude Postactieveling zei eens tegen mij: “jonge, (dus 
zo oud was hij al!) wees maar blij dat je er niet meer bij zit, 
wantsnappen doen we het toch niet meer, wij gingen voor 
Koningin en Vaderland en tegenwoordig gaan ze voor het 
grote geld. En als het burgerbedrijfsleven een paar euro’s meer 
biedt zijn ze zo weer weg al die managers, wedden?” Dan heb 
ik hier nog een goeie tip voor ze. Luister:
De vrijdag voor de kerst ging 's middags de deurbel. Ik deed 
de voordeur open en stond met de knop van het slot in m’n 
handen. Binnenin de cilinder afgebroken, overal kogeltjes en 
veertjes. Voor de deur stond een naar schatting twaalfjarige 
jongmens van Noord Afrikaanse komaf, want zo heet dat 
tegenwoordig, met in z'n hand een zelfde kaartje waarvan ik 
er al tig had. “Ik bezorg jouw fijne paasdagen “ sprak hij. Dit 
vind ik nou mooi! Volledig geïntegreerd en vooruitziend. Na 
met een paar “silverlinghe” een naderende vuurwerkramp in 
mijn voortuin en tegen het raam te hebben afgewend, want 
dat is namelijk de consequentie als je niet genoeg betaald, 
vestigde ik mijn aandacht weer op de deur. Als ik hem dicht 
deed kreeg ik hem nooit meer open want de sleutel draaide 
door, dus dan maar iets ertussen en een bezem aan de 
binnenzijde en op zoek naar een slotenmaker. Toen ik er één 
gevonden had zei de beste man: “Ik kom nog wel vandaag 
maar het zal wel later in de avond zijn want ik kom om in het 
werk. Het kost je €150.00 en je ken niet pinnen”.
Toen ie ’s avonds kwam bekeek hij het slot en zei: “Houd die 
lamp eens vast, ik moet effe piele”. Als een volleerd inbreker 
haalde hij met wat pennekes, die hij vast van James Bond 
had overgenomen, de kapotte cilinder eruit en zette er een 
nieuwe. Nog geen 10 minuten werk!
“Als je het zo druk hebt waarom neem je er dan niet een paar 
mannetjes bij” vroeg ik. “Ik pieker er niet over, want dat kost 
me veel te veel. Voor je het weet willen ze meer verdienen dan 
ik en moet ik manager gaan spelen. Mooi, dat is dus €150,00 
en ik doe niet aan bonnetjes".
Toen hij weg en de deur weer dicht was zat ik toch met een 
licht getild gevoel eens te denken.
Stel: twee klusjes (sorry projecten) per uur, dat is €300,- per 
uur. Maal acht is dit €2400,- per dag en dus
€12000,- per week. Verder rekenend is dat dus per maand....
€....Halloooo, academisch gevormden zijn jullie er nog?
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Tekst: Jan Springintvel

De Provincie Noord-Holland heeft in oktober 2010 tijdens 
werkzaamheden in de Ringvaart van Haarlemmermeer een 
vliegtuigmotor geborgen. Leden van CRASH Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum '4O-'45 in Aalsmeerderbrug werden daarop door de 
Provincie benaderd met vragen over de mogelijke herkomst. 
CRASH vermoedde onmiddellijk dat er sprake was van een 
unieke vondst en diende een verzoek in om deze motor te 
mogen opnemen in de collectie. Dat verzoek werd ingewilligd 
en de motor werd aan het CRASH Museum geschonken. 
De vondst betreft een zeer belangwekkend en belangrijk 
vliegtuigonderdeel uit de militaire luchtvaartgeschiedenis 
van Nederland omdat er zo goed als geen overblijfselen zijn 
van het Wapen der Militaire Luchtvaart dat in de meidagen 
van 1940 weerstand moest bieden aan de Luftwaffe. Eén van 
de meest complete restanten is de reconstructie van een 
Fokker DXXI nr. 229 die in mei 1940 neerstortte bij Nieuwkoop 
en die in 1993 door CRASH werd geborgen. Deze vondst en 
de plaatsing in het museum veroorzaakten als het ware een 
kettingreactie die leidde tot enkele andere bergingen van 
Nederlandse Fokkervliegtuigen. Dat betrof echter slechts 
wat grotere en kleinere delen. Leden van CRASH startten dan 
ook direct een onderzoek naar de herkomst van deze nieuwe 
aanwinst.

Gelet op de vindplaats en de 'streekverhalen' was de theorie al 
gauw:"die is van een dekschuit gedonderd" Er gaan namelijk 
verhalen dat de vliegtuigen die op Schiphol stonden, waren 
vernietigd door Nederlanders die de vliegtuigen niet in Duitse 
handen wilden laten komen. Maar ook dat er motoren door 
de Duitsers op dekschuiten in de Ringvaart werden geplaatst 
om vervolgens afgevoerd te worden. Echter als daad van verzet 
zouden de motoren ’s nachts van de dekschuiten zijn geduwd! 
Nadat kon worden vastgesteld dat het een Bristol Mercury 
motor betreft van een Fokker G-i uit 1940, werd contact 
opgenomen met de G-i stichting, om het verhaal achter deze 
unieke vondst te kunnen achterhalen. De G-i stichting is 
namelijk na een traject van zes jaar, bezig met afronden van 
een boek over de G-i.

De hamvraag was namelijk; Om welke G-i gaat het? Dit was 
het moment om te informeren bij de Stichting G-i. Toen 
bleek, dat zekerheid over de identiteit van de motor een 
sleutelrol kan vervullen bij afronding van het jarenlange 
onderzoek door de Stichting G-i naar de lotgevallen van de 
Fokker G-i jachtvliegtuigen die in mei 1940 vochten tegen 
die enorme Duitse overmacht. Daarover kan alleen zekerheid 
verkregen worden door het propeller nummer. Helaas is 
dat ingeslagen nummer vrijwel geheel weggecorrodeerd 
in tegenstelling tot het nummer op de DXXI nr. 229 die in 
het museum staat. Vandaar dat een beroep werd gedaan 
op derden om te helpen dit nummer zichtbaar te maken. 
Ondertussen bleek wel dat de motor geen zichtbare 
oorlogsschade of brandsporen heeft en het vliegtuig dus niet 
is neergestort of verbrand. Zekerheid daarover is echter nog 
niet te geven.
De motor is onlangs kort tijdens een museumweekend voor 
het publiek tentoongesteld geweest. Op een nog nader te 
bepalen tijdstip zal de motor zijn definitieve plaats in het 
museum krijgen.

uit 1940 waarin dezelfde motoren werden gebruikt, was 
onmiddellijk duidelijk dat het CRASH Museum er een Bristol 
Mercury motor bij had in de collectie. De Mercury was in de 
jaren dertig een populaire motor. Uiteindelijk werden er 
20.000 stuks afgeleverd en werden er in die tijd diverse typen 
vliegtuigen mee uitgerust. Aan de hand van specifieke details 
konden Engelse vliegtuigen als de Lysander, Gloster Gladiator 
en de Bristol Blenheim worden uitgesloten. Dan bleven de 
Fokkers G 1 en DXXI nog over. De DXXI viel af omdat die altijd 
een inlaatpijpje voor de cockpitverwarming in de uitlaat had. 
Dan bleef over de rechtermotor van een G-1, een werkelijk unieke 
fonds!

De motor zoals deze in de Ringvaart bij Schiphol-Oost werd 
aangetroffen heeft een licht vervormde propeller. Ook de 
redelijk ongeschonden roestvrij stalen uitlaat vangring is goed 
zichtbaar. Door de vroege winter duurde het even voordat 
de motor getransporteerd kon worden naar het museum in 
Aalsmeerderbrug, maar uiteindelijk werd de motor afgeleverd 
in de Spitfirehal van het museum. (Een aantal appendages 
hangt los aan een draadje). De plaatsing in de Spitfirehal 
bood de gelegenheid tot verder onderzoek, waarbij allereerst 
werd begonnen met het schoonmaken en conserveren van de 
motor.
De motor bleek na ca. 70 jaar onder water te hebben 
doorgebracht, geheel gevuld met modder, bakstenen en 
eigentijds afval, zoals plastic koffiebekertjes. Inmiddels is naar 
schatting 50 kg aan rommel verwijderd en deels gezeefd om 
belangrijke kleine onderdelen niet verloren te laten gaan. Hier 
bleek werkelijk sprake van luchtvaart archeologie!
De motor is onlangs tijdens het museumweekend te zien 
geweest als tijdelijke expositie "werk in uitvoering”. Daarna 
verdween de motor weer achter de schermen voor het verder 
schoonmaken en conserveren, alsmede het plaatsen op een 
verrijdbare bok.
Met de kennis die CRASH bezit en met het voorbeeld in het 
museum van het gereconstrueerde wrak van de Fokker DXXI
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We zijn overgeplaatst naar Gimli in Manitoba. Eindelijk weer 
open water want we liggen een paar km van het enorme Lake 
Winnipeg. Ideaal om hier te vliegen en te zwemmen. De 
uitgedroogde slijmvliezen uit Claresholm komen tot rust. De 
basis is uitgerust met een outer en een inner baken waardoor 
je recht voor de baan komt en als je dan met 400 voet per 
minuut zakt vanaf het laatste baken heb je geen GCA nodig. 
Het vliegtuig ziet er schitterend uit en is standaard uitgerust 
met radiokompas en hydraulische besturing van de ailerons 
Wat zal ik dat later allemaal missen in de Meteor!
Op 27 juni 1955 maak ik mijn eerste vlucht. Mijn instructeur 
is F/O Smith, een aardige man maar ietwat belegen voor deze 
laagste officiersrang. Hij mag dan een beetje belegen zijn, 
maar het gaat mij te snel en ik zie de kist de eerste twee trips 
letterlijk voor me uit vliegen. Ik was natuurlijk enigszins over 
het paard getild door de vliegertrofee maar belandde snel 
met beide voeten weer op de 'grond' toen ik na de eerste 
start straight and leve! moest gaan vliegen op 4000 voet maar 
doorschoot naar 8oool Later zit je tegen de kist te schreeuwen 
of het niet wat sneller kan.
Na 8 uur ga ik solo.
Tijdens de opleiding werd vrij veel aan een aantal leerlingen 
overgelaten en zo vlieg ik nu regelmatig als captain met een 
arme ziel die zijn instrumentvliegen moet bijspijkeren. Maar 
denk niet dat de vliegdiscipline nu een wat rekbaar begrip was 
geworden: de Canadees die terugkwam na een vogelaanvaring 
waarbij bleek dat het om een kip ging werd prompt uit de 
opleiding verwijderd.

En dan word ik leider van een formatievlucht met Jan 
Hoogendoorn. Hoe snel zaken fout kunnen gaan? Jan hangt 
keurig aan mijn rechtervleugel op 20.000 voet totdat ik hem 
langzaam zie afzwaaien naar rechts. Ik formeer op hem want 
de radio richtte niets uit. Ik zie hem met zijn helm tegen 
de cockpit liggen: hyperventilatie en dus bewusteloos. Het 
vliegtuig recht godzijdank de vleugels maar de neus zakt 
dieper en de snelheid neemt toe. Ik roep hem continu op om 
de speedbrakes uit te doen maar er gebeurt niets. Op 7000 voet 
begin ik me echt zorgen te maken en besluit om rond 3000Mijr

T-33
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voet afscheid van hem te nemen. Gelukkig gaan dan aarzelend 
de luchtremmen uit waardoor de neus zich automatisch wat 
opricht. Ik Iaat hem bijkomen en houd het radiokanaal open 
zodat hij in mijn tempo kan ademen. Ik leid hem naar de 
basis en zie hem landen. Ik heb nog peut over en ook alleen 
vermaak ik me wel.

Het is schitterend weer en terwijl ik op 20.000 voet zit zie ik 
in het noorden een SAC bommenwerper aankomen op grote 
hoogte. Ik geef vol gas en begin voor hem uit te klimmen. 
Natuurlijk heb ik geen schijn van kans want op 45.000 voet 
zeilt hij mij moeiteloos voorbij. Wat een zilveren schoonheid 
met vier pods aan motoren die zelfs afgegooid kunnen worden. 
Misschien waren er wel allerlei wapens op mij gericht. Of is dit

Het nachtvliegen was een genot. Eindelijk eens niet de 
obligate navigatievluchten, waarschijnlijk vanwege het 
ontbreken van goed gemarkeerde draaipunten. Nee, er werd 
veel aandacht besteed aan nachtelijke aerobacics en aan landen 
op het verduisterde veld met alleen de eigen landingslampen. 
Zelden zulke mooie loops gemaakt als je van ster naar ster 
trekt. In Nederland deed ik dat later ook en terug in de 
crewroom spreek ik mijn enthousiasme uit. Of de wereld 
verging: "dat is verboden of dat doet men niet!" Hoe je in het 
donker een nachtjager moet ontwijken is hier blijkbaar nog 
niet doorgedrongen. Ik ben er gewoon mee doorgegaan.

te veel eer voor een snotneus? Ik realiseerde me toen, dat de 
Sh00ting Stars waarvan deT-33 is afgeleid geen schijn van kans 
hadden tegen de Migs in Korea rond 1948. Deze konden ver 
boven hen uit klimmen en dus het aanvalsmoment kiezen. 
Alleen de Sabre, hoewel ook underpowered, kon het tegen hen 
opnemen omdat door een fout aan de tekentafel deze kist 
te grote vleugels had gekregen waardoor ze stukken beter 
draaiden dan die Russische jagers. En een les voor later in 
Nederland: de Australische Meteors hadden ook niets in te 
brengen en werden daar alleen gebruikt voor strafen en dan 
alleen als er Sabres boven hingen. En dit was nog wel onze 
luchtverdedigingsjager!

En nu moeten we een instrumentrating halen en dat is geen 
sinecure. Het bestaat uit het benaderen van een airway, deze 
afvliegen, dus clearance vereist, tot boven het baken van een 
mij onbekend vliegveld, een daar standaard voorgeschreven

Die enorme ruimte van het land is indrukwekkend: ik word 
uitgeboekt voor een laagvliegtrip van 1300 km met als enige 
restrictie dat ik iedere 300 km even moet klimmen om me bij 
de basis te melden zodat men enigszins weet waar je eventueel 
verloren bent gegaan. Het was schitterend: eindeloze bossen, 
afgesleten granieten rotsen die, zoals ik later zal leren, 
de Oude Schilden heten en die 2.5-3 miljard jaar oud zijn, 
meertjes en één boerderijtje. Hoe leeg het land is blijkt wel uit 
het feit dat we hierna een Canadees missen die waarschijnlijk 
in Lake Winnipeg is terecht gekomen bij ongeautoriseerd 
laagvliegen. Wie doet nou zoiets boven kalm water, dus 
zonder dieptezicht. Hij is nooit meer gevonden maar wel vond 
men een Beechcraft die men al vier jaar miste met daarin een 
aantal skeletten.

•
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Mijn instructeur zet de kist scherp op de middellijn van 
de baan en daar begin ik met een blinde start. Dit zou je 
nooit lukken met een zuigermotor maar een eenmotorige 
straaljager heeft geen motorkoppel dat alles in de war zou 
kunnen sturen. Ik start, melk de uithangende zaken op en 
ga op de koers voor airway interceptie. De berekeningen 
tot nu toe kloppen en even later komt er rust als ik rechts 
naast de middellijn van de airway vliegen trouw luister naar 
de ‘dit’s en dah’s’. Ik corrigeer voor iets veranderde winden 
op vlieghoogte. Dan kom ik in de coneofsilence buiten de 
vreemde basis, meld dit hen en start de let down, draai in

let down uitvoeren waarbij ik uiteindelijk de landingsbaan 
moet kruisen met alles uit op 1000 voet hoogte met een 
foutenmarge van 200 yards aan iedere kant. Ik sla aan het 
rekenen en dan naar de toren om een flightplan aan te vragen. 
We gaan naar de kist en mijn instructeur taxiet naar de baan. 
Ik zit al onder de kap en schrijf de clearance op die de toren 
doorgeeft en die ik woordelijk moet herhalen. En ik zit al 
zo bekrompen door het boek met let down procedures, call 
signs en morse codes van de bakens en die van links en rechts 
van de airway. En dit alles moet geschieden op de door mij 
berekende snelheden en tijden, daar enkele seconden uit bij 
het kruisen van de landingsbaan ter plekke fataal zijn.

op 12.000 voet volgens de daar geldende procedure en ga 
verder. Even later zit ik op 1000 voet. Bij 160 knopen gaan de 
flaps en wielen uit en het toestel wordt wiebelig. Ik corrigeer 
voor toegenomen winden en roep “NOW” op het moment 
suprème.

F/O Smith zegt: kijk maar. Ik zit midden boven de baan. Hij 
zegt de kist te zullen terugvliegen en ik zak met gesloten ogen 
tegen het cockpitdak aan. Ik ben bekaf na i'/2 uur inspanning. 
Van de zeventig man van onze cursus halen slechts vier andere 
leerlingen de test. En dit waren allen buitenlanders, terwijl de 
Canadezen het hard nodig hadden. Ik bezit dit kleinood nog 
steeds maar het werd in Nederland niet erkend. Ik word mooi 
weer vlieger, hetgeen mij niet vrolijk stemde. Maar terug in 
Nederland stemden mij de meeste zaken niet vrolijk zodat dit 
er nog wel bij kon.

De cursus is voorbij, 'slechts' drie doden, en de wings worden 
opgespeld. En warempel: de sergeantsstrepen zijn gearriveerd. 
Wij zullen dus nooit meer toegelaten worden in de officiers
mess. Zo heeft ieder voordeel zijn nadeel. Maar ik heb nog 
iets in het verschiet: nu moet ik nog een rijbewijs halen. Maar 
eerst nog een schietcursus van zes weken op Mac Donald en 
dan fijn naar huis. Hoewel, als ik alles geweten had......

*

i
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(2) De foto op de cover van het maartnummer van KluPActief, 
waarop ik sta afgebeeld met Matje Jansen bij de achterzijde 
van een F104 roept natuurlijk de nodige herinneringen bij 
mij op. Na veel discussies zou de Starfighter worden ingevoerd 
in de KLu. De Duitse luchtmacht was ons al voorgegaan 
zodat we dus gebruik konden maken van hun ervaringen. Als 
eerste werd ik op de Duitse vliegbasis Norvenich opgeleid, 
samen met Kees van Holstein. We verbleven daar een paar 
maanden, vlogen in totaal een uur of twintig, maar mochten 
niet solo vliegen. De achtergrond daarvan was ons niet geheel 
duidelijk; misschien vonden de Duitsers het te riskant. Hoe 
het ook zij: ook onze eerste F-104 trip in de KLu zou dus tevens 
onze eerste solovlucht op de ‘104’ zijn.

(1) Het artikel over 
"60 jaar Volkel" in 
de KluPActief van 
maart jl. herinnen 
mij aan mijn 
belevenissen op de 
vliegbasis Volkel, 
in de tijd van de 
Mariniers, toen 
ik in afwachting 
van mijn 
omscholing van 

"Luchtvaarttroeper” naar Officier Elec. enige maanden op 
Volkel was gestationeerd. Elke ochtend, als de commandant 
van het Mariniersopleidingsbataljon in zijn dienstauto voor de 
ingang van B-kamp arriveerde, brulde de wachtcommandant: 
"Commandant aan boord. Front naar de valreep". Elke 
marinier (en wij ook, als dat zo uitkwam) maakte front, 
richting hek B-kamp.
Ook herinner ik mij dat er driemaal per dag ging een "sloep 
naar de wal” ging, te weten van Volkel naar Uden. De "sloep" 
was een doodgewone drietonner, die achterin twintig 
zitplaatsen had. Echter, zodra de dertiende man was ingestapt, 
was de sloep "vol". Dus al gauw had elke luchtmachter 
een dienstfiets versierd. Niks dus sloep naar de wal! Het 
exercitieterrein op het B-kamp was voor een marinier "heilige 
grond” en werd alleen gebruikt voor de ochtendparade en 
voor de exercities. Rondom dit exercitieterrein stonden 
een aantal reddingsboeien opgesteld, in kasten en achter 
glas. Op zekere ochtend meldde een luchtmachter zich bij 
de marinierwachtcommandant, omdat hij op Volkel was 
geplaatst. De wachtcommandant verwees hem naar een 
quonsethut op het B-kamp, waar de administrateur van de 
luchtmacht huisde. De nieuwkomer, beducht voor al dat 
mariniersgedoe, liep linea recta naarde quonsethut, dwars 
over de heilige grond. Een marinier, die toevallig passeerde 
en deze schending waarnam, aarzelde geen moment en 
brulde "man overboord”, sloeg met blote vuist dwars door een 
glasplaat en gooide de nietsvermoedende luchtmachter de 
reddingsboei naar zijn hoofd!
Wat waren we opgelucht toen Volkel in april 1951 een gewone 
luchtmachtbasis werd!
Harry Vandebriel

HetsoóSqn, 
dat destijdswas 
gestationeerd op 
de vliegbasis Deelen 
en was uitgerust 
met de RF-84F, 
zou als eerste met 
de F-I04 gaan 
vliegen. Het reeds 
omgeschoolde 
grondpersoneel 
werd verplaatst naar 
Twenthe en daar 
zou het gebeuren: 

de KLu 'maiden flight’ met de F-104. Op 24 was het zover. 
Zoals gezegd was het mijn eerste solovlucht en Matje Jansen 
(toen testvlieger bij Fokker) zou mij chasen. Ik geef toe dat er 
wel degelijk een zekere druk op mij lag. Alles moest natuurlijk 
goed verlopen en we realiseerden ons terdege dat een geheel 
nieuwe manier van vliegen werd geïntroduceerd. Het kleine 
vleugeloppervlak, hogere landingssnelheid, niet afronden 
bij de landing en vooral niet onder de goede snelheid komen 
in de bocht naarfinals, waren van die zaken die een "andere 
manier" van vliegen noodzaakte. Veel nieuwe dingen dus voor 
de vliegers, maar natuurlijk ook voor het grondpersoneel. 
Achteraf ben ik van mening dat de overgang op de F-I04 
zeer ingrijpend was; er kon van alles fout gaan. Ook achteraf 
zeggen we natuurlijk dat het allemaal heel erg meegevallen is. 
Tijdens deze eerste vlucht ging er inderdaad iets mis; o.a. 
kreeg ik na korte tijd een defect in het zuurstofsysteem 
waardoor ik niet meer kon inademen. Veel gepraat over 
de radio, met een los zuurstofmasker, tussen Matje en 
mij was natuurlijk het gevolg. Enfin, het is toch allemaal 
goed gekomen, behalve dat het monitorteam van de 
Verbindingsdienst had meegeluisterd en constateerde dat 
het geheel niets volgens de 'geldende radioprocedures 'was 
verlopen. Hierop moest ik mij daarover verantwoorden bij de 
plv. Chef Luchtmachtstaf. Dat was wel een afknapper, maar 
gelukkig begreep men dat de eerste Starfightervlucht geen 
routineklus was.
Elke vlieger denkt volgens mij 'met liefde’ terug aan de F 104 
tijd, maar ook met respect voor het vliegtuig. Dat is volgens 
mij zelfs de sleutel om goed en veilig te kunnen opereren. De 
F104 dwong dat respect af, want hij was 'non forgiving' met 
zijn limieten en vliegeigenschappen. Alle moeilijke verhalen 
ten spijt wat het echter ook een heerlijk vliegtuig, zeer 
comfortabel, vooral tijdens laagvliegen. Maar ook op grotere 
hoogten kon je er alles meedoen, vooral de gevorderden. 
Af en toe ging ik speciaal mee met Karei te Hove om me te 
laten voordoen hoe je de Starfighter in alle hoeken van het 
spectrum in de hand kon houden; zoiets was goed voor je 
zelfvertrouwen.
Ik heb met weemoed afscheid genomen van de F-104, maar 
realiseer me echt wel dat de F-16 bij de huidige generatie, 
waarvoor ik veel respect heb, dezelfde gevoelens teweeg 
brengt.
A.J. Meulenbroek Generaal-majoor KLu bd.
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In 1949 werd door het Amerikaanse Congres een militair 
hulpprogramma aangenomen om de Europese bondgenoten 
van militair materiaal te voorzien. Door dit Mutual Defence 
Aid Program (MDAP) konden zij Amerikaans legermateriaal 
in bruikleen nemen om de eigen strijdkrachten op te 
bouwen. Dit programma voorzag voor ons land 187 
tactische jachtbommenwerpers van het type Republic F-84 
Thunderjet (E en G-versies). Deze werden tussen 1951 en 
1953 afgeleverd en geplaatst op de Vliegbases Volkel en 
Eindhoven. Rond dit toestel werd op Volkel per 1 mei 1951 
het 311 Squadron opgericht en op 1 december van dat zelfde 
jaar het 312 Squadron. Om de tactische squadrons een 
commandoplatform te bieden werd 15 maan 1952 de Eerste 
Tactische Jachtgroep opgericht.

Een terugblik
De oorlog was afgelopen, de Britten en de Mariniers waren 
van Volkel verdwenen en de Luchtstrijdkrachten (LSK) voerde 
het commando over de basis. Eind 1950 en begin 1951 zagen 
de twee Meteor squadrons ‘327’ en ‘328’, van het Commando 
Luchtverdediging (CLV), op Volkel het levenslicht. Volkel met 
als taak CLV zou van kone duur zijn, de werkelijke taak van het 
vliegveld zou een tactische worden. Maar er moest eerst nog 
veel geruimd en gebouwd worden.

VOLKEL 60 JAAR
2)

Motorproblemen oorzaak crashes
De beide tactische squadrons op Volkel vlogen in de 
beginperiode in hoofdzaak air-to-air missies omdat 
de benodigde bewapening ontbrak. Na ruim een jaar 
arriveerden wat raketten en mochten de vliegers elk 
een raket mee naar de range nemen. Bommen duurde 
nog wat langer. Het vliegen met de Thunderjet leverde 
nogal wat problemen op. De vliegers, veelal in zonnige 
oorden in Amerika opgeleid, hadden moeite met de 
Europese weersomstandigheden en het grondpersoneel 
was beperkt opgeleid, had nauwelijks gereedschap en 
reserve onderdelen. Bovendien was de Allison-motor 
eigenlijk te zwak en ontbrak het nog aan voldoende sterke 
en hittebestendige legeringen. Bij veelvuldig G-trekken 
kon het voorkomen dat de centrale as iets kromtrok. Dat 
leidde dan tot het vastlopen van de compressor of de 
turbine op het motorhuis met een enginestail als gevolg. 
Hierdoor vonden veel ongevallen plaats en er zijn jaren 
geweest dat gemiddeld een toestel per maand neerstortte, 
waarbij veel jonge vliegers het leven lieten. Om het stall- 
probleem op te lossen werden de vanen iets afgeslepen, 
wat echter een terugloop van stuwdruk betekende.
De aanschaf en het gebruik van startraketten loste dit 
probleem op.

De rode neusband en oranje blokken op het roer 
verraden dat deze Thunderjet bij het Volkelse
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De F-84E Thunderjet was de eerste tactische jager van de

ai KluPAct.ef

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

Thunderstreaks op Volkel
Eveneens in het kader van het MDAP werden in juni 1955 de 
eerste F-84FThunderstreak’s aan ons land geleverd. Dit was 
een sterk verbeterde en robuustere versie van de F-84 met 
een sterkere motor en voorzien van pijlvleugels. De eerste 
exemplaren kwamen als deklading op een Amerikaans 
vliegdekschip in Rotterdam aan. Van daar werden ze in de 
nacht over de snelweg naar het vliegveld Ypenburg gesleept 
en daar bij Avio-Diepen vlieggereed gemaakt. Andere 
Thunderstreaks werden met een hi-flight vanuit de USA, via 
Canada, Groenland en Schotland, naar Volkel en Eindhoven 
gevlogen. Eind 1955 ging 311 Squadron over op het nieuwe 
toestel, 312 Squadron deed dit in de loop van 1956. Ook het 
inmiddels opgerichte 313 Opleidingssquadron, ging dat jaar 
met de ‘Streak’ vliegen.

door vliegers van 311 en 312, noemde zich ‘Dash Four’. Dit 
team van Volkel werd in 1957 landskampioen formatievliegen 
en zou nog beroemder worden. De beloning bestond uit 
deelname aan de NAVO-kampioenschappen. Die vonden in 
juli 1958 plaats op Vliegbasis Soesterberg. Daar veroverde 
het team van Volkel eigenlijk de eerste plaats, maar de prijs 
ging naarde Italiaanse deelnemers! De luchtmachtleiding 
had in haar opperste wijsheid beslist dat het niet van goed 
gastheerschap getuigde om de beker in Nederland te houden. 
Als pleister op de wonde werd Dash Four wel uitgenodigd 
om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen 
formatievliegen in de USA. De luchtmachtleiding stond dit 
toe als het maar niets zou kosten? Vier vliegers en twee man 
grondpersoneel liftten daarop met USAF-vliegtuigen naar 
Las Vegas. Daar werden vier geleende Streaks in ontvangst 
genomen waarmee werd gevlogen. Kortom, alle deelnemende 
landen werden verslagen en Dash Fourwerd wereldkampioen! 
In mei 1959 werd de tactische rol van Volkel uitgebreid met de 
Strike-taak en waren Streaks van deze basis direct herkenbaar 
door het ontbreken van een linker inner pylontank. Voor 
de nieuwe rol was de Wright J-65 motor eigenlijk te zwak, 
maar ook nu brachten startraketten uitkomst. Op 1 december 
1965 kwam een einde aan het F-84 tijdperk op Volkel. De 
overgebleven kisten gingen naar Eindhoven en Turkije.

Volkelse 'Dash Four' wereldkampioen
In die jaren was het gebruikelijk dat op elke vliegbasis 
een aerobatics-team werd gevormd, waarmee 
demonstratievluchten konden worden getoond. Een 
‘stuntteam’ heette dat nog in die dagen. Volkel kende twee 
van dergelijk teams. Een team, de ‘Slysharks’ genaamd, werd 
gevormd rond de T-33 ‘T-bird’ trainers van 313. Het tweede 
team, dat was uitgerust met Thunderstreaks, werd gevlogen

Na het behalen van het NAVO-kampioenschap volgde 
voor Dash Four deelname aan het WK in Las Vegas. 
De Streaks werden geleend van de USAF die ze alvast 
van een oranje uitmonstering had voorzien.
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Tekst: Henk Boonstra
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De zweefvliegtuigen werden gebouwd door Fokker 
en machinefabriek Rosier in Arnhem bouwde 12 
zogenaamde WlZ-lieren (gefinancierd uit de zogenoemde 
Herstelbetalingen door Duitsland). Toestellen en lieren 
werden op militaire velden ter beschikking gesteld aan het 
gezamenlijk opleiden van vliegers (Vele zweefvliegers die voor 
de dienstplicht werden gekeurd kwamen op die manier in de 
vliegopleidingvan de KLu terecht).
De KLu stelde het luchtvaan terrein, een hangaar, werkplaatsen, 
clubhuis, twee Tiger Moth 's om te slepen, een kabelauto (met 
chauffeur van dienst), barografen, startwagen (mobile toren), 
brandstof, ophaaltractie etc. beschikbaar. Kortom: men kon 
gerust spreken van een volwaardig vliegbedrijf, zulks met 
uitzondering van de zweefvliegtuigen.
In die tijd vlogen de burgers vlogen op de zaterdagmiddagen 
en op de zondagen. De militairen vlogen op doordeweekse 
dagen na de dienst, als er tenminste niet op de basis gevlogen 
werd. (Het was volop in de tijd van de Koude Oorlog) Het 
probleem was dat de ‘burgerclub’ vaak geen vlieggerede kisten 
voor ons had, vandaar de steeds meer gehoorde roep: "hadden 
we maar een eigen kist!" Maar dat was een Utopie, want bij 
de vlootverdeling, wat gerelateerd was aan het aantal leden, 
telden de militaire leden al mee! Dus zelf een kist huren was 
ten ene malen onmogelijk.

Echter, als de nood het hoogst is, is de redding nabij! De 
sergeant-majoor Tromp, die op latere leeftijd door de KLu 
naarde H.T.S. Vliegtuigbouw in Haarlem, werd gezonden en 
daar Cum Laude slaagde werd van Leeuwarden overgeplaatst 
naar de vliegbasis Eindhoven. Hij werd daar als Chef 
werkplaatsen te werk gestel. De luitenant Walraven kreeg 
hier lucht van en slaagde erin om hem voor ons 'karretje ' te 
spannen om zo een eigen zweefvliegtuig te bouwen! Echter 
at ging zo maar niet, totdat er in Duitsland een tweezitter 

werd gecertificeerd die geschikt was om er mee te lessen, 
er solo op te komen en geschikt was om er vervolgens 
so o mee te vliegen (overgangstrainer). Verder had het 
toestel de vliegeigenschappen die overeenkwamen met de 
wedstrijdkistenindietijd!
De Rijksluchtvaartdienst werd geraadpleegd die het vervolgens 
afraadden die raden het af met als motivatie: "wat Duitsland 
uc twaardig vindt, hoeven wij nog niet luchtwaardig te 

vinden want wij hebben ons eigen normen. Echter, wij zijn

Zweefvliegen bij 
vroegere tijden

Voor het beoefenen van de zweefvliegsport 
in KLu-verband sloot het Rijk in de vijftiger 
jaren een overeenkomst met de Kon. Ver. 
Voor Luchtvaart (KNVvL), om in gezamenlijk 
verband het zweefvliegen te beoefenen. In 
feite had men hiermee de bedoeling om op die 
manier 'kweekvijver' Voor vliegers te creëren. 
De Engelse Luchtmacht RAF deed de initiële 
training immers ook met gliders, vandaar. Het 
feit er geen burgers op militaire 
vliegtuigen konden vliegen vanwege onder 
andere het punt van verzekeringen was 
het de afspraak dat de KNVvL zorgde voor 
zweefvliegtuigen met een burgerregistratie. 
Militairen werden daarom lid van genoemde 
vereniging en waren daardoor collectief 
verzekerd.
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de KLu in

Vaandrig X had verkering met de dochter, van president- 
directeur Y van Philips. Van het een kwam het ander en zo 
geschiedde dat 'de fabriek’ uiteindelijk op initiatief van Leen,

Na voor zeshonderd D-mark de rechten en de tekeningen te 
hebben gekocht, kon worden gestart. Maar de middelen, de 
materialen, de gereedschappen, dat werd 'ritselen'.
We hadden geen geld, geen auto, geen telefoon en als 
sergeant verdienden we 260 gulden per maand waarvan we 
65 gulden huur moesten betalen!
Maar wij hadden Leen Walraven!, Wat we nodig hadden, 
haalde hij achter de 'deuren van de hel’ vandaan. Ik hoef 
hierover verder niet uit te weiden maar wie hem zich 
herinneren weten wat ik bedoel!
Om u even een idee te geven wat er zoal voor ons project 
kwam kijken: hout moest vanachter het Ijzeren Gordijn 
vandaan komen. Het moest namelijk grenenhout zijn van de 
steppen. Deze bomen moesten tenminste overeen lengte 
van tien meter recht zijn en moest 738 jaarringen in een 
centimeter doorsnee hebben, dus niet Nederland niet te 
koop!

Toen dan ten slotte de eerste testvlucht gemaakt zou worden, 
dat gedaan werd tijdens het ‘standdown’, van een NAVO- 
oefening. Om niet die mensen erbij aanwezig te hebben die 
altijd al zeiden: ''dit word niks, hou er toch mee op!" 
Eerste vlucht zou worden gedaan door Walraven, met Tromp 
achterin. De tweede vlucht andersom. Het toestel bleek 
iets neuslastig te zijn. Zowel Walraven als Tromp waren alle 
twee groot van postuur en flink op gewicht. Tot mijn grote 
verbazing zei meen toen tegen mij: "Boon, ga jij maar alleen. 
Jij bent een licht ventje. Eens kijken wat ie dan doet".

die kwam een paar van die bomen kocht voor 'experimentele 
doeleinden’. We hebben vele jaren aan het toestel gebouwd, 
met in de beginfase de argwanende ogen van de RLD- 
controleurs op ons gericht. Uiteindelijk was men bij de RLD 
kennelijk toch gerustgesteld: "meneer Tromp, als u zo door 
bouwt, heeft u ons fiat”.

Wij hebben alles zelf moeten maken zoals: hulpstukken, 
mallen, stellingen, special tools. Maar ook een oventje om 
gereedschap te harden, een mal om perspex vacuüm te 
trekken voor de canopy, waaraan uiteraard ook de eis was 
gekoppeld dat het niet alleen aan cockpitkap was maar 
uiteraard ook dat het aan bepaalde optische eisen moest 
voldoen om er goed doorheen te kunnen kijken!

bereid alles na te rekenen, dus mochten jullie licentierechten 
bemachtigen dan.....” Enfin, na modificaties kregen we
toestemming, weliswaar onder hun supervisie!

- -

Alllnonefamily
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Zo gezegd zo gedaan en hij 
bleek nog neuslastig te zijn, 
dus werd de instelhoek van 
de stabilo ietsje negatief 
gesteld. Probleem opgelost 
en dat waren dus alle 
klachten.
Het vliegtuig is gedoopt 
in mei 1969 te Eindhoven 
waarbij de naam ”t Rompje’ 
werd gegeven met als 
registratienummer PH- 
388. Deze plechtigheid 
werd bijgewoond door 
militaire- en burgerlucht- 
vaartautoriteiten, 
evenals door vertegen
woordigers uit de 
luchtvaartjoumalistiek 
en van het Luchtmacht- 
museum.

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

3. Postactieven worden na verificatie van de deelnemerslijst 
en hun geldig Nederlandse identiteitsbewijs zelfstandig 
toegelaten tot de bases.
Dit tijdelijke beleid treedt na lokale afstemming tussen 
het Postactievenbestuur en het kantoor Veiligheid in werking 
en is van kracht totdat de algemene Defensiepassen worden 
geïmplementeerd of totdat de Beveiligingscoördinator (BC) 
namens C-LSK anders beslist.

N.B.: Als Postactieven van bovenstaande regeling gebruik maken en 
eenmaal binnen op de basis onverhoopt worden aangesproken wie zij zijn 
(zij krijgen immers geen bezoekerspasje), dienen zij te verwijzen naar het 
dienstdoende wachtpersoneel.

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

1. De Postactieve dient zich aan te melden bij het bestuur 
van een Regionale Contact Groep Postactieven (CGPA) bij 
voorkeur in zijn of haar regio. Dit bestuur maakt vervolgens 
een bezoekerslijst op nadat de Database Postactief hiervoor 
is gecontroleerd op juistheid van gegevens. Deze lijst 
met persoonsgegevens wordt door het lokale Regionale 
Postactievenbestuur aangeboden bij het lokale Kantoor 
Veiligheid (vragen over deze procedure, de noodzakelijke 
gegevens, een eventueel format en/ofverwerkingstermijn 
kunnen worden gesteld bij het lokale Kantoor Veiligheid).

De derde testvlucht solo om 
eventuele neuslastigheid te 
checken

arMarijke Tromp doopt de kist

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

Ik kan u zeggen dat het een onbeschrijfelijke ervaring is om 
die wel duizend onderdelen met knuppel en voetenstuur dat 
te laten doen wat in al die jaren van bouwen uiteindelijk is 
samengevoegd tot een luchtwaardig vliegtuig. Bovendien 
was het meteen ook het best uitgeruste zweefvliegtuig van 
Nederland; beide cockpits waren uitgerust met zuurstof 
(low pressure uit de T-33) turn and bank indicator, 
attitude indicator, radio, twee chutes en een trailer voor 
grondtransport en nog wat andere zaken. Het was het eerste 
zweefvliegtuig waarmee in de Alpen is gevlogen en het heeft 
inmiddels al 42 jaar een bewijs van luchtwaardigheid! Er zijn 
duizenden starts en uren mee gemaakt. Ontelbare mensen 
hebben op wat voor manier dan ook met dit toestel gevlogen 
en velen daarvan zijn later beroepsmatig gaan vliegen. Helaas 
zijn bijna alle medebouwers 'achter de horizon verdwenen’. 
Trouwens om de gedachte te bepalen: de eerste vliegers waren 
fietsenmakers, lassers en automonteurs (van hele primitieve 
auto’s).
“Dat ding hebben ze ooit zelfgebouwd", hoor je leden 40 jaar 
later nog wel eens tegen elkaar zeggen!
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VERENIGINGS
2011
JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

0CT0BER

NOVEMBER

DECEMBER

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

Medio september in de busNummers Uiterste inleverdatum kopij is 30 juli 2011

medio december in de busNummer 4

»5 KLuPActief

22
23
13
14
15
16

Volkel
Gilze Rijen 
Rhenen 
De Peel
Woensdrecht
Arnhem

De Peel 
Arnhem 
Volkel 
Rhenen 
Allen 
Arnhem 
Volkel 
Woensdrecht 
Gilze Rijen 
Twenthe 
Eindhoven 
Rhenen 
Woensdrecht 
Leeuwarden 
NwMilligen 
Rhenen 
Leeuwarden 
Eindhoven 
Soesterberg 
De Peel 
Woensdrecht

Arnhem 
Leeuwarden
Soesterberg 
Rhenen 
Woensdrecht 
Leeuwarden
NwMilligen 
Arnhem 
Allen 
Eindhoven
NwMilligen 
Arnhem 
Gilze Rijen

31
30 
ntb
13
16/17 
ntb
13
22

28
28
29
11

13
14
27
8
8
15
16
16
17

7
7
7
14
16
21

22
30/6-3/7
1
12

21
30
10

Uiterste inleverdatum kopij 28 oktober 2011

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

Social/BV
Excursie Zuiderzeemuseum
BBQ
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 Arnhem en daarna
Indische maaltijd Bronbeek
Busreis
Excursie Delft
Reisje, datum en plaats nog niet bekend 
Bijeenkomst "Na de vakantie" en maaltijd 
Luchtmachtdagen op de vliegbasis Leeuwarden
Reunie
Herfstsocial
Inloopmiddag
Grote Social met maaltijd
Jaarvergadering en social
Uitje (optioneel)
Busreis naar ?? En maaltijd
Mosselen eten in Yerseke
Inloopmiddag/reunie
Wandeldag
Bijeenkomsten maaltijd
Inloopmiddag & spreker
Najaarsscocial
Najaarssocial
Najaarssocial
Bezoek aan Stampe en Vertongen museum en 
brouwereij 'De Koninck' (ovb)
Winterkostsocial
Kleine inloopsocial zonder maaltijd
Bingo en Kerstmaaltijd
(Eventueel) bezoek Kerstmarkt
Kerstlunch
Uitstapje
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Eerste Social van het jaar bij 
CGPA Arnhem

Op donderdagmiddag 25 november 2010, hebben wij 
met zesentachtig leden een bezoek gebracht aan het 
voetbalstadion van onze landskampioen FC Twente, de 
"Grolsch Veste”
Als rechtgeaarde Twent(h)enaren, was dat natuurlijk een must 
en gezien het grote aantal deelnemers, bleek er ook genoeg 
interesse voor te bestaan.
Wij werden bij aankomst verwelkomd meteen heerlijk kopje 
koffie waarna we, gezien de grote belangstelling, in drie 
groepen door de Grolsch Veste werden geleid. Hierbij kwamen 
we erachter, dat voor het spelen in de Eredivisie, toch wel 
het een en ander nodig is. Wij werden rondgeleid door het 
stadion en begonnen bij het veld. Daarna mochten wij naar 
binnen en keken onze ogen uit, toen wij diverse skyboxen 
konden bekijken. Ook stonden wij versteld van het zeer luxe 
restaurant, alwaar ruim vijfhonderd mensen deel konden 
nemen aan het diner, voorafgaand aan de thuiswedstrijd. Dit 
diner was voorbehouden aan belangrijke sponsors en hun 
gasten. Al met al erg indrukwekkend.
Daarna was het tijd om de kleedkamers van de spelers te 
bezoeken. Ook hier waren wij verrast vanwege de hele 
entourage. De spelers werden daar echt, letterlijk in de watten 
gelegd. Wij kregen het idee, dat het enige wat ze hoefden 
doen, het voetballen was. Daarnaast was ervoor de spelers 
een prachtige fitnessruimte, met daarbij een kunststof 
grasveldje, waar een balletje kon worden getrapt. Enkele 
sportievelingen onderons, konden natuurlijk de verleiding 
niet weerstaan en hebben daar heerlijk een balletje getrapt. 
Als laatste van de excursie werden wij naar de Fanshop 
gebracht en ik kan wel zeggen dat menigeen een fanartikel 
van FC Twente heeft gekocht en als afscheid kreeg ieder van 
ons ook nog een kleine attentie.
Het was een prachtige middag en ik had het voor geen goud 
willen missen.
(Noot redactie: deze inzending was de vorige keer per abuis blijven liggen!)

Op 15 februari heeft de CPA regio Arnhem de eerste Social van 
het jaar gehouden. Vanaf half twee druppelden de vijfenvijftig 
deelnemers de zaal binnen. Nadat iedereen had genoten 
van de koffie of thee met gevulde koek kon voorzitter Nico 
de bijeenkomst openen. Onder meer vestigde hij daarbij 
de aandacht op de gewijzigde toegangsregeling voor de 
onderdelen. Uiteraard geldt dat ook voor MLT Deelen. Omdat 
onze leden allemaal voormalige KLu-ers zijn, en daarmee 
dus gewend aan wijzigingen, werd deze informatie zonder 
opmerkingen aangehoord. Je kunt het immers toch niet 
veranderen. Voor het bestuur houdt het echter wel meer 
werk in.
Na de opening kon er ook gebruik worden gemaakt van de 
bar. De voorzitter had melding gemaakt van het feit dat de 
bierplaat zou worden opgeschoond, dus er was een rondje in 
aantocht? Rond half vier 15.30 uur was de keuken zo ver, dat 
het broodje met vis of mosselen kon worden geserveerd. Dit 
vond heel snel de weg naar de inwendige mens.
Ook de stafadjudant van het ons ondersteunende onderdeel, 
het AOCS NM, was inmiddels binnen gekomen. Tot onze spijt 
moest hij de CAOCS verontschuldigen omdat deze op het 
laatste moment was verhinderd. Dienst gaat nog steeds voor! 
Al met al was het weer als vanouds een gezellige middag. Er is 
veel gepraat en een aantal dames hebben zich vermaakt met 
het doen van een spelletje rummy cup.
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CGPA Woensdrecht op stap in 
Eindhoven

Om vijf uur was het hoog tijd geworden om de inwendige 
mens te versterken en dus had Paresto gezorgd voor een 
uitstekende rijsttafel, die door de aanwezigen zeer werd 
gewaardeerd. Al met al een zéér geslaagde middag en de 
deelnemers konden met een goed gevoel en een goed gevulde 
maag weer huiswaarts.

Op 16 maart 2011 hielden we onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering in de multifunctionele ruimte van “de 
Schuttershof” op de vliegbasis Woensdrecht. De aanvangstijd 
was gepland op half twee, maar zoals langzamerhand 
gebruikelijk is, waren de eerste gasten al ruim voor die tijd 
aanwezig. Evenzo gebruikelijk werden zij, ondanks hun 
vroege aanwezigheid, gastvrij opgevangen door de dames en 
heren van Paresto met koffie en thee.
Om twee uur zou de vergadering beginnen. Tegen die tijd 
hadden zich ongeveer 98 leden (van de plm. 220) gemeld. Aan 
mij de eer om als voorzitter e.e.a. in goede banen te leiden. 
Onder niet aflatende belangstelling werd de agenda gevolgd. 
Erviel iets, of beter gezegd, iemand te kiezen, want Cor van 
Wijk had als gevolg van zijn drukke werkzaamheden (hoezo, 
postactief?) zijn functie beschikbaar gesteld, na vijfjaar een 
bestuursfunctie te hebben vervuld. Jeannine Duijker werd 
door het bestuur als kandidaat naar voren geschoven en zij 
werd door de vergadering met algemene stemmen gekozen 
voor een bestuursfunctie. Ook zat voor onze secretaris Jan 
Dam, de gebruikelijke termijn van drie jaar erop, maar hij 
stelde zich gelukkig herkiesbaar en werd opnieuw gekozen. 
Het bestuur bestaat voor de komende tijd uit de volgende 
personen: Henk van Bergem voorzitter, Jan Dam secretaris, 
Max Limburg penningmeester, Willem Vercouteren 
activiteitencoördinator en Jeannine Duijker notuliste. 
Tijdens de rondvraag werd uitvoerig stil gestaan bij de 
misverstanden rond de toegang tot de vliegbasis. Er hebben 
zowel in de Vliegende Hollander als in het lijfblad van de 
postactieven, de KLuPActief, diverse publicaties gestaan over 
de toegangsregeling, maar ondanks die publicaties blijkt het 
nog niet voor iedereen duidelijk. Hopelijk na de PowerPoint 
presentatie door onze voorzitter, nu wél.
Na de vergadering volgde een presentatie door Leo van 
Zon, zelf postactief, over zijn hobby als imker. Dit was voor 
velen een interessant onderdeel, ondermeer omdat over de 
bloemetjes en bijtjes ontzettend veel valt te vertellen, en 
zeker door de bevlogenheid van de presentator. Tot ver na de 
presentatie werd Leo "ondervraagd" door diverse enthousiaste 
leden. Tijdens het aperitief werd nog even gememoreerd dat 
er een nieuw record was gevestigd met de aanwezigheid van 
102 leden. Deze namen onder luid applaus afscheid van Cor 
van Wijk en zijn echtgenote Margriet.

We schrijven 17 maartzon. Het vertrek was om acht uur vanaf 
de vliegbasis Woensdrecht, wat betekende dat velen van ons al 
rond zes uur uit de veren moesten. Voor vierenzeventig leden, 
voor de regio Woensdrecht een ongekend hoog aantal, bleek 
dit voor deze dag geen probleem. De dag had twee thema’s, 
namelijk een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven in de 
ochtend en een bezoek aan het DAF museum in de middag. 
De activiteitencommissie had in de aanloop naar deze dag 
wél een klein probleem, dat vóór vertrek diende te worden 
opgelost. Het geval wilde namelijk dat het Basis Informatie 
Centrum van de Vliegbasis Eindhoven maar vijftig personen 
tegelijk ontvangen. Dat probleem werd uiteindelijk, na wat 
denkwerk van vooral onze penningmeester Max Limburg, 
zeer goed opgelost door een deel van de deelnemers de 
mogelijkheid te bieden om het Weverijmuseum in Geldrop 
te bezoeken. Dit bleek geen enkel probleem te zijn voor een 
groot deel van de aanwezige dames en enkele heren.
Op de vliegbasis Eindhoven werden we ontvangen met 
koffie en thee in het Basis Informatie Centrum, waarna het 
welkomstwoord werd gehouden door de Plv. Commandant 
Vlb. Eindhoven, de Lt-kol vlieger Rob Lambermont. Daarna 
werden we door Vaandrig Wendy Ryan op een vlotte wijze 
aan de hand van een PowerPoint presentatie bijgepraat 
over de organisatie van de vliegbasis en wat er allemaal op 
transportgebied gebeurt.
Alle facetten die bij een particulier luchtvaartbedrijf spelen, 
komen ook hier aan bod. Zij het dat er hoofdzakelijk militaire
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High Tea bij de CGPA regio 
Arnhem

Deze lunch was perfect verzorgd door de dames en heren van 
Paresto. Na de lunch vertrokken we naar het DAF Museum. 
Oud-DAF medewerkers vertelden op een bijzondere manier 
over het bedrijf. Maar vooral over mijnheer Hub van Doorne,

Intussen was de andere groep, na ontvangen te zijn met 
koffie met ontbijtkoek, aan de rondleiding begonnen in het 
Weverij Museum in Geldrop. De (vooral) dames waren dol 
enthousiast over wat ze zagen. De man die dit alles uitlegde 
was erg gevat en gebruikte in zijn praatje veelvuldig oude 
spreekwoorden die hun oorsprong hadden gevonden in 
de weef cultuur. Ook worden in het museum nog steeds de 
zogenaamde smeerkussens gemaakt voor de nu nog rijdende 
(stoom)locomotieven en trams. Tijdens de koffie, weer met 
(Peijnenburg) koek aan het eind van de rondleiding, werd 
er in het winkeltje door de dames nog menig theedoek en 
tafellaken gekocht. Vervolgens was het de hoogste tijd voor 
het gezelschap om weer naar de vliegbasis te vertrekken waar 
de lunch wachtte.

passagiers komen en gaan, echter ook de vervoerde goederen 
wijken hier en daar af van de burgerstandaard. Veel aandacht 
werd geschonken aan het vertrek en aankomst van de 
militairen die op uitzending gaan of zijn geweest. Dat vereist 
natuurlijk speciale aandacht en werkwijze. Bij een aankomst 
vanaf je vakantieadres komt er immers geen minister of CDS 
je ontvangen en toespreken! Zo heb je hier te maken met 
emotionele momenten bij vertrek en aankomst tussen familie 
en hun geliefden. Maar geeft de aankomst van overleden 
collega’s een aparte dimensie aan dit veld.
Na de presentatie bekeken we op het platform de nieuwste 
Hercules. Vervolgens werd de ochtend afgesloten met een 
tour over de basis en een goed verzorgde lunch in restaurant 
“Welschap”.

een man (althans zo kwam het bij ons over) die een vriend 
van iedereen wilde zijn en dat toonde de man in heel zijn 
doen en laten. Hij was mensen mens. Je moest hem bij de 
voornaam noemen, en hij zorgde op hoogtijdagen vooreen 
presentje voor iedereen. Maar dat zijn doel was om een goed 
verkoopbaar product te maken bovenaan stond, was ook 
duidelijk voor iedereen. Vaak werd iets nieuws bedacht en dan 
maar hopen dat het aansloeg in de markt, velen voorbeelden 
vind je dan ook in de goed opgestelde collectie. Een collectie 
die veelzijdig is en mooi, alle voertuigen doen het ook nog, 
anders mogen zij er niet staan.

De eerste DAF werd samengesteld met ingekochte 
componenten, maar al snel werden motoren in licentie 
in eigen beheer gefabriceerd, ook andere cruciale delen 
werden zelfverder ontwikkeld om selfsupporting te zijn. De 
wilskracht van de broers Hub en Wim was enorm, en daar is 
de "DAF” toch uit voortgekomen, nl. een vrachtwagenmerk 
van internationale naam en faam. Zo kan je groeien van 
een smederij tot vrachtwagenfabriek en van daaruit een 
“Pienter pookje", of een raceauto ontwikkelen. De kenner cq. 
liefhebber van dit soort technisch denken smult hiervan. 
Hub: "Wat staan jullie daar te doen?" "We hebben een 
probleem Hub".
Hub: "Werk dan maar snel door, dan lost dat zich vanzelf op". 
En dat was vaak ook zo, vertelde de rondleider. Al met al was 
het een indrukwekkend bezoek en wederom een geweldige 
dag.

Die zondag de twintigste maan bleek een uitgelezen dag voor 
een verblijf buitenshuis. Op weg naar Deelen kwam men dan 
ook veel fietsers en motoren tegen. Onze ‘club’ had echter 
een High Tea georganiseerd, waar tweeënzestig personen op 
af kwamen. Anders dan gewoonlijk moest men eerst maar 
een plaatsje zoeken en pas toen iedereen binnen was en 
voorzitter Nico had geopend kon Wim de gang van zaken 
uitleggen. Per tafel kon men koffie/thee gaan halen en een 
bordje vol lekkere zoetigheden uitzoeken. Het was direct 
een stuk stiller in de zaal. De artikelen die op de ‘zoete tafel 
waren gekocht ‘waren gekocht, want niemand had hiervoor 
iets meegebracht. Wel voor de ‘hartige’ tafel, die daarna in 
orde werd gemaakt. Er was een ruime pauze ingelast tussen 
de beide “gangen”. Intussen kon men de bar aandoen voor 
het bestellen van een drankje. Bij binnenkomst had Wim 
bonnetjes uitgereikt maar nog niet de bedoeling hiervan 
verraden. Later op de middag bleken dit lootjes te zijn. Op 
de tafel met de lekkernijen stonden namelijk een aantal 
ingepakte artikelen, zoals chocolade paaseieren en paashazen, 
die werden verloot. Dit tot vreugde van de gelukkigen die deze 
artikelen mee mochten nemen. Al met al weer een geslaagde 
middag.

*
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CGPA Soesterberg bezoekt de 
Biesbosch

1 
I

Op 6 april werd er in het bedrijfsrestaurant op het Zuidkamp 
weer onze jaarlijkse reünie gehouden. Deze keer stond 
de reünie in het teken van ons 25 jarig bestaan. Wij waren 
dan ook blij, dat we van de CGPA's Leeuwarden en Arnhem 
een afvaardiging mochten begroeten. Ook de heer en 
mevrouw Melisie hadden positief gereageerd op onze 
uitnodiging. Uiteraard was ons erelid en oprichter van de 
Oud-Twenthenaren, Martien van Drunen met echtgenote 
Roos, ook van de partij. Om half drie was de zaal open en 
kwamen onze eerste leden binnen, er stond voor hen koffie 
en thee met een plakje cake klaar. Onze gasten en leden 
werden verrast met een pen met opschrift. Helaas kwamen 
wij er al snel achter, dat het opschrift, na de pen een paar 
keer te hebben gebruikt, alweer volkomen verdwenen was. 
Uiteraard zijn wij hier mee teruggeweest en ons is beloofd, na 
het erkennen van de fout, dat dit door het betreffende bedrijf 
rechtgezet zal worden. Wordt dus nog vervolgd. Na de koffie 
was de bar geopend en kon men wat te drinken halen en 
werd er weer gezellig bijgepraat. Om half vier kwam de heer 
Wout Vochteloo, van het bureau Area Development Twenthe, 
ons vertellen hoe het er met de doorstart van het vliegveld 
voor stond. Hij legde uit, dat het er positief uitzag en dat het 
bedrijfsleven vanaf nu de mogelijkheid had in te schrijven om 
de exploitatie te verwerven. Als alles naar wens verloopt, zou 
er vanaf 2014 op Twenthe civiel kunnen worden gevlogen. 
Afwachten dus maar.
Met 210 leden en gasten was de middag erg goed bezocht. 
Rond half zes konden we aan tafel waarbij ons werd verzocht 
om niet allemaal tegelijk naar de eetzaal te gaan, omdat 
men dan wel heel lang zou moeten wachten. Het eten was 
voortreffelijk verzorgd, daarvoor onze dank aan het personeel. 
Na afloop van de maaltijd kon men nog tot zeven uur een 
drankje nemen en nog wat napraten. Ik wil iedereen die 
heeft geholpen om deze middag mogelijk te maken van harte 
bedanken voor hun inzet.

Dinsdag 12 april was het weer zover. Het jaarlijkse uitstapje 
van de CGPA-Soesterberg.
Dit keer met bestemming het natuurgebied De Biesbosch. 
Rond half negen vertrokken we met 131 leden richting 
Drimmelen. Ruim voor tienen kwamen we aan bij 
Rondvaartbed rijf Zilvermeeuw. Het personeel van de boot 
was nog bezig de laatste zaken op orde te brengen, maar 
toch konden we met de gehele groep reeds plaatsnemen 
op de twee binnenverdiepingen van de boot. Goed en wel 
geïnstalleerd werden we voorzien van gebak en koffie of thee. 
Precies om tien uur gingen de touwen los en vertrokken we 
om vervolgens te genieten van het prachtige natuurgebied de 
Biesbosch. Via de omroepinstallatie werden we op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen van het gebied en werd ons 
gewezen op bijzondere zaken.
Na een vaartocht van twee uur gingen we van boord en 
bezochten het Biesbosch-museum, waar we eerst een film van 
ongeveer 25 minuten te zien kregen over de historie van de 
Biesbosch. Aansluitend maakten we me die opgedane kennis 
een rondwandelingdoor het museum. Hier volgt een klein 
stukje historie:
De Biesbosch is ontstaan na de St. Elisabethsvloed van 1421. 
Het Biesbosch Museum laat vooral zien op welke wijze de 
mens vanaf die periode tot heden zijn brood in het gebied 
verdiende en door zijn handelen het uiterlijk van de Biesbosch 
heeft bepaald. Griendhakkers, rietsnijders, biezenvlechters, 
jagers, eendenkooikers en boeren op afgelegen boerderijen 
verdienden een karige boterham. Na 1970 verdween deze 
eeuwenoude cultuur door het wegvallen van de getijden. De 
natuur kreeg vrij spel en enkele polders werden ingericht als 
drinkwaterbekken.
Na het museum gingen we weer aan boord en werd de 
lunch verzorgd. Het was inmiddels tegen half twee, dus die 
lunch ging er goed in. Tegelijkertijd genoten we van het 
voorbijglijdende landschap. Het weer was voor deze dag een 
stuk minder dan de periode ervoor. Maar al met al, op één 
regenbuitje na viel het best mee. De zon was ruim aanwezig
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Algemene ledenvergadering 
bij CGPA Arnhem

Mede door het prachtige weer en het enthousiasme van onze 
deelnemers is deze Paasbrunch weer een succes geworden. 
Zalencentrum Wieleman, het ons nu zo langzamerhand 
vertrouwde adres, kon weer rekenen op een grote opkomst. 
Gezellig met elkaar brunchen in een ongedwongen sfeer 
was het motto. Keurig op de geplande tijd werd door mij 
de opening verricht, gevolgd door de dhr. Wieleman die 
de totale gang van zaken betreffende het verloop van deze

en buiten op het dek, uit de wind achter de stuurhut, was het 
toch nog goed toeven.
Ongeveer half vijf kwamen de bussen weer terug bij het 
voormalig Officierscasino te Soesterberg. De reacties van de 
leden waren zeer positief. Men had deze dag weer ervaren als 
een gezellig samenzijn met zijn of haar KLu-collegae.

brunch kenbaar maakte. In een willekeurige volgorde kon 
men per tafel een begin maken met de soep. Iedereen kon 
zijn soepkom met de gereedstaande ingrediënten vullen zodat 
het vloeibare gedeelte er nog maar net in kon. Nadat iedereen 
zijn of haar kopje had leeg gegeten werden de deuren naar 
de tuinkamer geopend en daar stond heel erg veel lekkers 
uitdagend voor ons klaar. Beginnend met het koude gedeelte, 
waarna iedereen nog eens zijn bordje kon vullen met o.a. 
vers aan de buffettafel gesneden warme beenham, gebraden 
kipfilet en een warme zalm met een verrukkelijk sausje.
Uiteraard stonden er tussen de vele schalen met diverse soorten 
brood en beleg gekookte- en gebakken eieren met spek.
Of dit alles nog niet genoeg was werd op eigen aanwijzing het 
dessertbord gevuld.

Moe maar zeer voldaan van dit alles werd het geheel door mij 
afgesloten en wenste ik, namens het bestuur, iedereen nog 
een fijne dag toe en graag weer tot een volgende gelegenheid.

Dinsdag 19 april heeft de CPA regio Arnhem de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren 38 
stemgerechtigde leden waarvan een aantal waren vergezeld 
door hun echtgenote. Na de opening werden de verschillende 
agendapunten in vlot tempo afgewerkt. In het jaarverslag 
van de secretaris werd onder andere aandacht gegeven aan 
de leden die het afgelopen jaar waren overleden. Zij werden 
door de vergadering staande herdacht met een minuut stilte. 
Nadat de nieuwe kascontrolecommissie was samengesteld 
zou er een pauze zijn. De vergadering stemde echter in met 
het voorstel van de voorzitter om hiervan af te zien zodat 
de overige agendapunten direct aan de orde kwamen. 
Na de vaststelling van de begroting en de hoogte van de 
contributie was er de bestuursverkiezing. Er waren geen
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tegenkandidaten zodat de secretaris weer voor drie jaar kan 
blijven functioneren.
Toen ook de rondvraag aan de orde was geweest kon de 
voorzitter de leden bedanken voor hun inbreng en de 
vergadering sluiten.
Hierna volgde de social waarbij veel aanwezigen met een stoel 
naar buiten togen om te genieten van het voorjaarszonnetje. 
Ook de rummycub spelende dames hadden hun speeltafel 
buiten opgesteld. Verder werd er nog wat nagepraat en 
tegen vijven was men in de keuken zover om de opgevoerde 
rijstmaaltijd te kunnen serveren. Een waardige en lekkere 
afsluiting van een vergadermiddag.

informatieve presentatie over erfrecht verzorgden, was erg 
goed en voor de toehoorders zeer actueel. Een bezoek aan de 
VW fabriek in Emden, in een woord spectaculair en natuurlijk 
in april de jaarlijkse ALV, u kent dat wel.
Ik probeer vaak om een stukje meteen krachtig gezegde 
of een aardige “joke” af te sluiten, maar toch moet je daar 
voorzichtig mee zijn. Waarom? Leest u maar wat John O’ Mill 
daar over schreef:
Hoe zou het komen dat de man,
die al die ‘jokes’ onthouden kan, 
maar niet onthoudt - met geen geweld 
hoe vaak hij z’ ons al heeft verteld?

Profetische woorden aan het einde van mijn bijdrage in het 
vorige nummer, “ik heb de deadline gehaald “. Deze keer mag 
ik blij zijn dat ik nog mee kan in het startschot.
Hoe kan dat nou? Een strakke planning van Ko, onze 
redacteur, met daarbij het gegeven dat je al ruim tevoren je 
kopij in kan sturen en dan toch....
En daar ligt het probleem. Telkens een verslag schrijven over 
de activiteiten wordt steeds moeilijker. Na het zoveelste 
bezoekje aan een of andere bezienswaardigheid, een 
boottocht, de nieuwjaarsreceptie en noem maar op wat 
we verder nog doen, wordt het steeds moeilijker om een 
leuk en informatief verhaaltje te schrijven. Je krijgt steeds 
meer het idee dat de stukjes op elkaar lijken. En toch zijn 
die activiteiten ware belevenissen. De deelnemers komen 
terug met enthousiaste verhalen, mooie foto's en veel 
wetenswaardigheden, daar ligt het dus niet aan.
Het is al vaker gezegd, verhalenvertellers hebben we 
genoeg onder ons, verhalenschrijvers lang zo veel niet. En 
vaste auteurs hebben toch een eigen stijl die in de stukjes 
herkenbaar is. Een hartenkreet van Ko is dan ook om onder

de leden te zoeken naar schrijvers van stukjes. Niet alleen over 
een uitstapje met “de club” maar vooral ook over belevenissen 
tijdens de actieve diensttijd, of over een hobby die je hebt, 
hoe je het "post actieve leven” ervaart en wat je er mee doet. 
Het gaat om herkenbare dingen. Waar hebben we het over 
wanneer we op een inloopmiddag met elkaar een drankje 
drinken en dan met de collega’s uitgebreide verhalen houden. 
Bijpraten heet dat en er is heel wat bij te praten want altijd is 
er tijd tekort. Schrijven duurt langer, maar blijft ook langer 
“houdbaar”. Dit is dus gewoon een pleidooi om LI aan het 
toetsenbord te krijgen of aan de pen natuurlijk. Probeer 
het eens, een eigen verhaal opschrijven zoals je het vertelt, 
kan niet moeilijk zijn. Stuur het naar de secretaris van uw 
vereniging of rechtstreeks naar Ko Norg, Valkenhof 71 3862LL 
Nijkerk of per mail: konorg@planet.nl (dit laatste heeft zijn 
voorkeur). Het kan nu nog! En dat is geen loze kreet. 
En, o ja, een inloopmiddag met twee spreeksters die een

mailto:konorg@planet.nl
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GMB Golftoernooi

RienTiehatten, e-mail: martiehatten(a)hetnet.nl

Naschrift n.a.v. het artikel 
over vliegbasis Twenthe in de 
KLuPActiefvan maart 2011Op vrijdag 24 juni a.s. wordt de 18e editie van het Groot 

Militair Brevet golftoernooi gespeeld op de baan van Drentse 
golfclub "de Gelpenberg" in Aaiden. Deelname staat open 
voor houders van het Groot Militair (vlieg) Brevet of Marine 
Vliegbrevet. Ook dienen deelnemers in bezit te zijn van ten 
minste een GVB.
N.B.: Hoewel de inschrijving weliswaar loopt van 
1 april tot 1 juni, kunnen degene die hiervan niet op de 
hoogte waren zich alsnog opgeven. Alle informatie en het 
inschrijfformulier zijn te vinden op www.gmbtrophy.nl 
Met vriendelijke groet, Bert van Bemmelen, Lt.kol. vlieger (bd.)

Bijgaand ziet u een typisch staaltje van Engelse humor 
wat tot uitdrukking komt in een verbluffend staaltje 
formatievliegen. De Engelse regering zette vanwege 
bezuinigingen een streep door het voortbestaan van de 
Harrier squadrons. Ter 'ere' daarvan werd er een /ly past over 
de Engelse parlementsgebouwen uitgevoerd om de geachte 
parlementsleden een duidelijk signaal te geven in 'niet mis te 
verstane woorden’.

In de inleiding van het artikel wordt gesproken over een 
vliegveld in 1910. Dit was echter alleen een weiland tussen 
Enschede en Glanerbrug. Het terrein, waar de bekende vlieger 
Jan Olieslagers een demonstratie verzorgde, was tijdelijk 
beschikbaar gesteld door de eigenaar. Langs dit terrein 
liep de (TET) tramlijn Enschede-Glanerbrug, waardoor de 
toeschouwers massaal konden worden aangevoerd. In 1919 
is nog een poging gedaan om, iets ten noorden van het 
latere vliegveld een veldje te openen. Dit moest heel snel van 
rijkswege worden gesloten, omdat niet aan de toen geldende 
veiligheidseisen kon worden voldaan. Pas in 1929 werd de 
NV Luchthaven Twenthe opgericht die in 1931 het vliegveld 
opende.

Nadat in 1937 de dienst van de KLM Amsterdam-Twenthe 
al was opgeheven wegens gebrek aan belangstelling werd 
uiteindelijk op 1 mei 1940 de luchtvaartvergunning van 
Twenthe ingetrokken door het ministerie. In feite werd 
toen het vliegterrein opgeheven. Verder werd in het artikel 
gesproken overeen kamp aan de noordkant van het veld. Dit 
is echter aan de oostkant, de Broamberg, Dit kamp heette 
toen ook Ostlager en in latere tijd het Prins Bemhard kamp. 
Hier was toen de hoofdingang van de Fliegerhorst.
Het spoorlijntje waar over wordt gesproken was een deel van 
de in 1933 opgeheven spoorlijn Enschede-Oldenzaal. Deze lijn 
was nog intact tussen Enschede-Noord en de steenfabriek. De 
Duitsers moesten alleen een bocht aanleggen naar het terrein 
van het vliegveld. Het plaatsje waar een schijnvliegveld werd 
gebouwd heel Duider.

Het artikel is kennelijk (mede) gebaseerd op het boek“Van 
Grasmat tot Fliegerhorst”, van Coen Comelissen, uit 1998. 
Dit boek (ISBN 906693090) is helaas niet meer verkrijgbaar. 
Meer informatie over de geschiedenis van de vliegbasis 
Twenthe tot 2007 is te vinden in het boek: ‘‘Onder Twentsche 
vleugels”. Dit boek is nog te koop in de winkel van het Militair 
Luchtvaart Museum in Soesterberg.

V

***
__ _
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***

hetnet.nl
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Aanbieding 45 toeren 
plaatje KLu Kapel

Ook anekdotes over de sabel zijn van harte welkom! 
Graag uw informatie sturen naar Jacques A. C. Bartels, 
email jac.bartels@planet.nl. Tel. 070-512222.

Gaarne zoek ik contact met oud-luchtmachters die op een of 
andere wijze betrokken zijn geweest bij de aanschaf van de 
KLu-sabel M1955.

Hierdoor ben ik er weliswaar in geslaagd interessante 
informatie boven water te krijgen, maar met name uit 
de periode van invoering van de sabel, medio jaren ‘50, 
is weinig bewaard gebleven. Onbekend is bijvoorbeeld 
hoeveel sabels er in eerste instantie in Duitsland besteld zijn. 
Defensie Materieel Organisatie (DMO) kan niet verder in het 
sabeldossier terugkijken dan 2005. De vele, vele reorganisaties 
hebben zo hun prijs...

Aart van Wijk wil graag weten of en wanneer de Meteordie op 
de foto staat met registratienummer I-i87 werd geplaatst of 
verwijderd op de rotonde van de vliegbasis Soesterberg. Uw 
reacties met eventuele aanvullende informatie graag mailen 
naar Aan van Wijk, e-mail: aart.a.vanwijk@hetnet.nl

Een tijdje terug 
kwam ik op een 
rommelmarkt 
een oud 45 toeren 
plaatje tegen van 
de Luchtmacht 
Kapel. Heb zelf 
géén pick-up meer 
maar volgens 
mijn buurman 
is het schijfje 

onbeschadigd. Ik heb hem voorzo eurocent meegenomen 
met de gedachte er iemand een plezier mee te kunnen doen. 
Stuur mij een mailtje als u interesse hebt. 
Met vriendelijke groet, Hans Loonen, 
e-mail: jac.loonen@home.nl

Al enige tijd doe ik onderzoek naar de geschiedenis van 
de blanke wapens van de KLu, waarbij ik mij voornamelijk 
richt op de sabel. Hiertoe heb ik uiteraard archiefonderzoek 
gedaan, onder andere door het lezen van de verslagen van 
de Luchtmachtraad uit de jaren ‘50 en ‘60 en de relevante 
onderliggende stukken. Vervolgens heb ik mij gewend tot 
de (Duitse) leveranciers van de sabel, de firma' s Eickhorn en 
W.K.C.

Oproep
Als trouw lezer van KLuPActief en als actief militairhistoricus 
zou ik graag gebruik willen maken van de kennis en expertise 
van de lezers van het blad om een antwoord te krijgen op de 
volgende prangende vraag:

Zoals bekend heeft de Minister van Defensie onlangs de 
bezuinigingsmaatregelen voor Defensie bekend gesteld. 
Eén van die maatregelen betreft de "ontvlechting” van 
het Logistiek Centrum Woensdrecht vanuit de Defensie 
Materieel Organisatie (gaat terug naar het Commando 
Luchtstrijdkrachten). In dat kader is binnen de staf 
Commando Luchtstrijdkrachten besloten de voorgenomen 
overname van de J-248 door het Evenementen Bureau KLu 
vooralsnog uit te stellen. Naar aanleiding van dat besluit 
heeft de Bergingsdienst aangegeven het vervoer en de op
en afbouw voor de geplande inzet van de J-248 voor 2011 
te kunnen faciliteren. Bovendien is besloten het aantal 
wervingsactiviteiten in de komende tijd tot een minimum te 
beperken. De J-248 zal dus maar sporadisch worden ingezet.

Het bovenstaande heeft dus concreet tot gevolg dat vooralsnog geen 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de diensten van vrijwilligers 
vanuit de Post Actieven organisatie voorop- en afbouw van de J-248 
dan wel het optreden als explicateur bij evenementen.

Ten slotte is door het Evenementen Bureau besloten de 
inzet van de J-248 weer binnen de eigen organisatie te gaan 
coördineren. Dat impliceert dat ik niet meer betrokken ben 
bij dit project, de Maj. Hekking
(e-mail adres: jjhm.hekking.01@mindef.nl) zal deze taak 
overnemen. Mocht de situatie hiertoe aanleiding geven, 
zal Maj. Hekking wellicht in de toekomst nog contact 
met u opnemen, uw opgave als vrijwilliger zal door het 
Evenementen Bureau zeker worden bewaard.

mailto:jac.bartels@planet.nl
mailto:aart.a.vanwijk@hetnet.nl
mailto:jac.loonen@home.nl
mailto:jjhm.hekking.01@mindef.nl
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KLu in Koude Oorlog

I

Aankondiging reünie 
oud-Luva’s

i

Deze keer vieren de oud-Luva’s datóo jaar geleden de Luva’s 
hun entree maakten bij de Koninklijke Luchtmacht. In het 
kader hiervan is in samenwerking met het Militaire Luchtvaart 
Museum een tentoonstelling ingericht over '60 jaar vrouwen 
in de militaire luchtvaan'. Deze tentoonstelling zal eind juni 
worden geopend en tijdens de reünie te bezichtigen zijn. 
De oud-Luva’ s waarvan het adres bekend is, hebben hiervoor 
in november 2010 al een vooraankondiging ontvangen.

Op zaterdag 29 oktober 2011 vindt er een reünie plaats 
van oud-Luva’ s in het Militaire Luchtvaart Museum te 
Soesterberg. Tijdstip vanaf 11.00 -17.00 uur.

De website www.waldemarprodukties.nl geeft uitgebreide 
informatie over de zes reeds eerder verschenen delen, die 
overigens nog steeds te bestellen zijn.

De DVD (deel 7) uit de serie “De KLu in de Koude Oorlog 
omvat een totaal overzicht van de lesvliegtuigen die de 
KLu in dienst heeft gehad. Aan de hand van interviews met 
instructeurs en leerling-vliegers wordt inzichtelijk gemaakt 
dat de vliegeropleiding in de loop der jaren is geëvolueerd, 
dit niet alleen voor wat betreft vliegtuigen maar ook de 
lesmethoden. U kunt in het bezit komen van deze lange 
documentaire (1 uur en 55 minuten) door overmaking van 
€ 21,- (inclusief verzendkosten) op bankrekening 43.59.47.656 
ten name van Waldemar Producties te Rotterdam onder 
vermelding van: Deel 7. Graag via Girotelbetalingen ook uw 
adresgegevens vermelden.

DVD aanbieding 
Vliegeropleiding & 
Lesvliegtuigen

De definitieve uitnodiging met de verdere details en het 
programma zal in de loop van mei 2011 worden verzonden. 
Voor informatie, adreswijzigingen en aanmelding indien 
men nog niet in het adressenbestand is opgenomen dan wel 
onverhoopt geen vooraankondiging heeft ontvangen kunt u 
bellen, schrijven of e-mailen naar:
Pamela Kuntz-Bosch, Secretaris Comité Reünie Luva 
Oude Baan 119,5104 PA Dongen, tel: 0162-386279, 
e-mail: pamela@kuntz.nl

SSin samenwerking met het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie

http://www.waldemarprodukties.nl
mailto:pamela@kuntz.nl
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Tekst: Drs H.M.L. van der Bruggen 
Voorzitter KOVOM

Wat is KOVOM? KOVOM is een vereniging voor militairen die 
gediend hebben tijdens de Koude Oorlog in het buitenland 
maar ook in eigen land. De KOVOM is eind 2008 opgericht en 
is bedoeld voor alle krijgsmachtonderdelen, voor beroeps-, 
vrijwillig- en dienstplichtig personeel met toegankelijk 
voor alle rangen en standen, zolang zij ten tijde van de 
Koude Oorlog gediend hebben. De KOVOM is een landelijke 
vereniging en werkt niet met afdelingen of gewesten. Deze 
zullen er ook niet komen. De huidige opbouw is als volgt: 
circa 400 leden hebben de veteranenstatus. Bij navraag kiest 
het merendeel van deze veteranen ervoor, lid te zijn van de 
KOVOM omdat zij even veel, of zelfs meer affiniteit hebben 
met hun dienstverrichtingen tijdens de Koude Oorlog, dan 
met hun voormalige missie. Circa 300 leden zijn postactief 
(12 jaar of langer bij Defensie gediend), de overigen zijn 
Kw'ers en dienstplichtigen.
Zaterdag 19 maart werd de eerste bijeenkomst van 2011 
gehouden in de Oranjekazerne in Schaarsbergen, de 
thuisbasis van de 11 Luchtmobiele Brigade. Wederom stonden 
er een aantal uitreikingen van de Koude Oorlog Herinnerings 
Medaille op de planning. Er zijn bronnen die melden dat er 
tijdens de Koude Oorlog meer slachtoffers gevallen zijn, dan 
bij alle Nederlandse acties, uitzendingen en missies bij elkaar. 
De bijeenkomst werd dan ook begonnen met het houden van 
1 minuut stilte om deze kameraden te gedenken.
Hierna presenteerde de Kolonel b.d. Rinus Nederlof een lezing 
over de Nederlandse Groepen Geleide Wapens die destijds in 
West-Duitsland waren gestationeerd. Hierbij kwam menig 
feit naarvoren waarvan de gemiddelde ex-militair niet op de 
hoogte was.

Na deze lezing was er ruim gelegenheid voor onderlinge 
gesprekken en (hernieuwde) kennismaking. Aanwezig waren 
o.m. de Generaal-majoor Noordzij, de Kapitein-luitenant ter 
Zee Kuin, en de Luitenant-kolonel Petter. Hen viel vooral de 
enorme opkomst op en de enorme kameraadschappelijke 
onderlinge band.
Na de voortreffelijke rijsttafel was het tijd voor de uitreiking. 
Op een zonovergoten exercitieterrein en met voortreffelijke 
muzikale omlijsting van de Drumfanfare KLu werd een strakke 
parade afgewerkt waarin rond de 40 leden hun medaille 
opgespeld kregen. Voor menigeen is het een onvergetelijke 
dag gebleken, getuige de vele reacties die bij het bestuur zijn 
binnen gekomen.
Bij deze vereniging is veel gaande en er zal nog veel gaan 
gebeuren. Indien u meer wilt weten over deze nog steeds 
groeiende vereniging, kijk dan eens op de website 
www.kovom.net, daar vindt u ook het aanmeldingsformulier 
om lid te worden.

Bijeenkomst KOVOM
(Koude Oorlog Veteranen en Oud-militairen)

http://www.kovom.net
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Op donderdag 14 april werd 47 jaar na de opheffing (1964) 
van het voormalig vliegende 324 Squadron voor de negende 
keer een reünie georganiseerd op de oude en vertrouwde 
thuisbasis Leeuwarden. Bij het verstrijken der jaren neemt het 

aantal reünisten uiteraard wat af, 
maar toch hebben ruim zestig 
oud-medewerkers de reis naar 
Leeuwarden weer gemaakt. Het 
was een gezellig samenzijn 

waarbij, hoe kan het ook 
anders, veel werd gepraat 

over vroeger, en dan 
met name over hun 
roemruchte tijd bij 
"het” squadron. Maar 
niet alleen het verleden 
werd besproken, ook de 
huidige ontwikkelingen 
bij de KLu en de op 
handen zijnde bezuinigen 

waren onderwerp van de 
gesprekken. Het geheel had 

uiteraard een hoog 'ons kent ons’ gehalte ofschoon sommigen 
er enige moeite mee hadden om hun oud-collega’s van vroeger 
te herkennen: "is het hem nou wel, of is het hem niet”. Sommige 
van de aanwezigen waren voor deze reünie de halve wereld 
overgevlogen. Zo was oud-324 vlieger Pim Sierks, de man die 
destijds de gijzelnemers van de Indonesische ambassade in Den 
Haag naar een land in het Midden Oosten vloog, uit Mississippi 
(USA) overgekomen. Ook waren eroud-squadronleden uit 
Curagao en Zwitserland gekomen.

De oudste deelnemer, inmiddels 86 jaar, was de Luitenant- 
kolonel vlieger bd., Jan Blaauw, Indië- en Nieuw Guinea veteraan 
en voormalig squadroncommandant van 322,323 en het 324 
Squadron op de vliegbasis Leeuwarden. Hij noemde het 324 
Squadron een squadron waar een unieke saamhorigheid heerste. 
"Het was echt een aparte club binnen de KLu. Dit bleek onder 
andere dat het squadron een eigen 'taxidienst’ had die de waarde 
squadronleden uit de kroegen plukte als het bijna 12 uur ’s nachts 
was.” Overigens hield Jan Blaauw na zijn FLO niet op met vliegen 
want hij vertelde me twee dagen na zijn ontslagdatum al weer 
aan de slag te zijn gegaan als vlieger bij Schreiner, waar hij met 
tussenposen daarna nog dertien jaar heeft gevlogen.

Rond half drie kwamen de bussen voorrijden om het gezelschap 
naar de flightline van 323 Squadron te brengen waar de Hunter 
van de Dutch Hawker Hunter Foundation stond opgesteld. Bijna 
iedereen klom even het trapje op om een blik in de cockpit 
te werpen. Een plaats waar menigeen zoveel uren hadden 
doorgebracht. Verder werden ook daar weer de geanimeerde 
gesprekken voortgezet totdat Jan Hiemstra zijn fotocamera op 
het statief zette om de traditionele groepsfoto te maken. Velen 
maakteen daarna nog gebruik van de mogelijkheid om een 
bezoek aan de traditiekamer te brengen. Nadat iedereen zich 
weer in de reüniezaal had verzameld hield de voorzitter van de 
reüniecommissie Willem te Slaa nog een bezielende toespraak 
waarin hij de "all in one femily” geest nogmaals benadrukte. Hij 
stelde voor om ook in 2013 weer een reünie te organiseren, waar 
iedereen het mee eenswas. Het besluit werd bekrachtigd met de 
aloude 324 yel: "Whowon the war, threetwo four” (maar dan in het 
fries!) De dag werd traditioneel afgesloten met een Indische maaltijd, 
waarna iedereen zeer tevreden huiswaarts keerde. Tot 2013!

Reünie voormalig
324 Squadron f

i
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Oud-324 vliegers, te weten van links naar rechts: onbekend, 
Dick Mossel, Rob Ruysenaars, Thijs Otten, Jaap Hofstra, 
Pim Sieriks, Jan Blaauw, Piet Adrichem, Erik de Bruin, 
Leo van Leersum,Theo van der Vaart Smit. A.ljzendoorn 
(oud-vlieger325 Sqn). In de rolstoel Wim Fleuren.

De oudste techneuten die de Gloster Meteor nog 
hebben mee gemaakt, het zijn de heren Koos 
Landgraf, Arie Roest, Ron Jans, Berend Speelman 
Van de tweede van links is helaas de naam niet 
bekend.

"Het ontstaan van 324 is dan ook een beetje duistere zaak. 
Het verhaal gaat dat op een goede dag de baas van het toen al 
bestaande 323 Squadron, ‘Snelle Jan’ Flinterman, tegen zijn 
ie Vluchtcommandant zei, dat deze maar voor zichzelf moest 
beginnen, omdat ze toch wat kisten en vliegers over hadden. 
Deze splinternieuwe squadroncommandant, Eerste luitenant De 
Wolff, trok met zijn aanhang (zeven vliegers) in een leegstaande 
kamer ergens op de vliegbasis. Voorlopig bestond het meubilair 
uiteen autorisatieboek, dat op de grond liggend moest worden 
ingevuld. Ondanks de vele kisten (Meteors MK4) die het squadron 
tot zijn beschikking had werd er weinig gevlogen want de 
servicability was bedroevend laag. Als bovendien de weergoden 
tegenwerkten bleef men ook aan de grond staan, want de enige 
navigatiehulpmiddelen waren handpeilers en ANWB-borden. 
De eerste jaren gingen zo al pionierend voorbij, terwijl het jonge 
squadron voorspoedig opgroeide en toenam in welgevallen bij 
de Luchtmacht en haar mensen".

N.B.:
Dat het 324 Squadron een wat apart squadron was bleek mij uit 
een fragment uit "324 - Story, merckwaerdige vertelsels endestouthe 
scuckjesuytden hystorie van een craenigh eskadron”, waarin ik o.a. las:
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me wijzer?

Collegiale groeten aan u allen
k I
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Noot redactie: Kort geleden deelde Bert van den Broeke mij 
mee met onmiddellijke ingang om persoonlijke redenen te 
stoppen met zijn werkzaamheden bij het N1MH. Ik ervaar 
het als bijzonder jammer dat aan een nu al weer enkele jaren 
durende samenwerking een einde is gekomen. Ik onderzoek 
momenteel mogelijkheden om t.a.v. de rubriek “Wie maakt 
me wijzer" een 'doorstart’ te maken, omdat naar de hoge 
respons te oordelen mag worden geconcludeerd dat de 
rubriek door velen erg wordt gewaardeerd. Bert van den 
Broeke laat u het volgende weten:

Foto 5: 
Mede dooreen 
gesprek met 
de toenmalige 
filmoperateur werd 
duidelijk dat deze 
bioscoopzaal toch 
echt die van de 
Vliegbasis Volken 
was en stond aan 
het Mariniersplein.

larenlang heb ik met veel plezier de rubriek" Wie maakt mij wijzer" mogen 
hebben in KLuPActief. Wat begon als een schuchtere poging om iets te 
weten te komen over enkele foto ’s uit de SLH fotocollectie groeide uit tot 
een vaste rubriek met een enorme response. Naast de vele antwoorden 
ontving ik van u veel foto ’s uit privécollecties (vaak de krenten in de pap!). 
Maar sinds half april van dit jaarwerk in niet meer als vrijwilliger bij het 
NIMH en daarom kan ik de rubriek niet meer voortzetten. Het NIMH heeft 
in het huidige vrijwilligersbestandgeen specialist voor de KLu die mijn 
activiteiten ovemeemt en daarom vrees ik dat deze rubriek moet worden 
stopgezet. Ik wil U allen enorm bedanken voor de vaak overweldigende 
respons, de goede tips, de foto's en de talrijke smeuïge verhalen en 
anekdotes uit uw KLu-verleden.bunker va nnet 

CRC/MILATCC in 
de 6oer jaren.

Foto 4: 
Op deze foto 
overhandigt C-Vlb 
Soesterberg, 
Kolonel Boudewijn 
Jansen, aan 
kapitein Ingeborg 
Hessing- 
Dijk (Hoofd 
Alouettevlucht 300 
Sqn), een ingelijste 

poster met het wapen van SSB. Dit gebeurde op 19 juni 1998 
bij de terugkeer van de Alouette Vlucht op Soesterberg, na een 
korte periode vanaf Gilze Rijen te hebben geopereerd.

-o !{h
FPS-8 radar op het 'ffA 

■PMweldje bij de Ops- /'
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Ouderenzorg
Bron: KVEO

De optometrist
Bron: Kon. Ver. Eervol ontslagen Officieren Ned. Krijgsmacht (KVEO).
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Wanneer gaat u naar een optometrist?
• Voor het aanmeten van een bril of contactlenzen.
• Als er oogklachten zijn zoals:

- Slecht/wazigzien;
Droge, jeukende, branderige ogen;

- Tranende ogen;
- Het zien van dubbelbeelden;

Het zien van flitsen;
- Het zien van zwarte vlekken.

• Wanneer er bijv, glaucoom of macula degeneratie in de 
familie voorkomt. De optometrist onderzoekt de ogen en 
screent de ogen bij diabetes- en glaucoompatiënten.

Een betere ouderenzorg
Het kabinet streeft naar verbetering van de kwaliteit van de 
ouderenzorg. Hiervoor is bijna i miljard euro vrijgemaakt.
De zgn. zorgzwaartepakketten (ZZP), inclusief de opleidingen, 
worden kostendekkend gemaakt. Zo krijgen zorginstellingen

Onderdeel van het regeerakkoord
Ouderenzorg is onderdeel van het gedoogakkoord. Steeds neer 
mensen worden ouder en blijven langer gezond en dat is een 
positief gegeven. Echter door de vergrijzing worden steeds meer 
ouderen vroeg of laat afhankelijk van zorg. Zij vallen terug op 
hun sociale netwerken en op collectief georganiseerde zorg. 
Het is algemeen bekend dat de zorg onder druk staat. De kosten 
lopen op en forse personeelstekorten dienen zich aan. We zijn 
het echter aan de ouderen die ons land hebben opgebouwd 
verplicht om zorg te dragen voor een goede oude dag en 
voor kwalitatief goede en toegankelijke zorg. Hiervoor is een 
compact ouderenzorgprogramma samengesteld. We willen 
meerzorgmedewerkers, meer(bij)scholing, meerrechten, 
meeren betere kwaliteitsnormen, een sterkere Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ), minder overhead, minder regeldruk, 
meer buurtzorg, kleinere zorginstellingen en maatregelen tegen 
ouderenmishandeling. Binnen de gezondheidszorg verdienen 
ouderen, langdurig zieken en gehandicapten bijzondere 
aandacht. Het gaat om mensen die thuis afhankelijk zijn van zorg 
of mensen die in verpleeg- ofverzorgingsinstellingen moeten 
wonen. De wensen en (on)mogelijkheden van deze mensen en 
hun omgeving zijn leidend. Mensen hebben behoefte aan zorg 
op op buurt- en wijkniveau. De huisarts en de wijkverpleging 
staan daarin centraal. De schaal van de instellingen moeten 
terugkeren naarde menselijke maat. De instellingen voor 
ouderenzorg krijgen meer financiële ruimte en kunnen weer 
investeren in kwaliteit van zorgen zorgpersoneel. Instellingen 
worden zo gestimuleerd om aan hoge kwaliteitsstandaarden te 
voldoen. Instellingen die onder de maat presteren zullen door de 
IGZ hard aangepakt worden. De rechten van de patiënten in de 
instellingen zullen worden uitgebreid.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.optometrie.nl

Wat doet een optometrist?
- Anamnese. Het vraaggesprek aan het begin van het 

onderzoek.
• Refractie. Bepaling van de bril- of contactlenssterkte. 

Binoculair-zien-onderzoek. Onderzoek naar de 
samenwerking van de ogen.

■ Biomicroscopie/spleetlamponderzoek. Screeningvan het 
voorsegment van het oog.

■ Funduscopie. Screening van het achtersegment van het oog. 
" Onderzoek naar de conditie van het netvlies en macula.

Waar kunt u optometristen vinden?
In een optiekzaak.
Optometriepraktijk.
Polikliniek oogheelkunde in een ziekenhuis.

- Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC).
Kliniek voor refractiechirurgie/lasercentrum.

- Low-vision prakrijk.

Bij geleidelijke afname van het zicht gaat men in eerste 
instantie naar een opticien. Deze meet zo nodig een bril of 
contactlenzen aan. Vaak zijn opticiens MBO-opgeleid, doch 
iedereen mag zich opticien noemen. Een optometrist is een 
HBO-opgeleide paramedische professional die onderzoek 
verricht naar de gezondheidstoestand van de ogen en bekijkt of 
er oogaandoeningen zijn. Hij kan visuele hulpmiddelen (bril/ 
lenzen) aanmeten/voorschrijven of doorverwijzen naar een 
oogarts.

Zorg en Welzijn
Tekst: C.J.M.(Jos) Janissen, Adviseur Zorg en Welzijn.

http://www.optometrie.nl
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Buurtzorg
De thuiszorg heeft flinke problemen zoals kwaliteitsverlies, 
vergrijzing, stijgende kosten en gebrek aan personeel. Buurtzorg 
richt zich niet op productie of het aantal uren zorg maar op

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Het toezicht op instellingen voor ouderenzorg wordt 
anders vormgegeven. Raden van Bestuur worden expliciet 
verantwoordelijk en aanspreekbaar op het functioneren van hun 
instellingen. De Inspectie voor de Volksgezondheid zal minder 
papieren verantwoording vragen en meer inspecties op de 
werkvloer uitvoeren. Sancties zullen volgen bij geconstateerde 
onregelmatigheden. De inspectie krijgt naast de reeds 
bestaande bevoegdheid van het uitdelen van boetes, ook de 
bevoegdheid een bevel te geven bij een structurele situatie 
van onverantwoorde zorg. Bij goed presterende instellingen 
kan worden volstaan met toezicht door de IGZ op het systeem 
dat instellingen zelf hanteren voor het bewaken van kwaliteit. 
Interne systemen van goed presterende instellingen zorgen voor 
permanente feed-back over de kwaliteit van de instellingen. 
Klachten kunnen door de instellingen zelf worden afgehandeld, 
bijv, door gebruikmaking van een externe klachtencommissie. 
Bij minder of slecht presterende instellingen zal de inspectie 
streng moeten toezien op de instellingen zelf. De inspectie zal 
inspecteren op de werkvloer, ook via onaangekondigde bezoeken 
waarbij bijv, “mysteiyguests” kunnen worden ingezet. Naast 
het reguliere klachtenrecht komt er een mogelijkheid om bij 
ernstige klachten over persoonlijke verzorgingen persoonlijke 
bejegening direct bij de IGZ te kunnen klagen. De inspectie komt 
bij zeer ernstige klachten dan onmiddellijk in actie. Men heeft 
altijd de mogelijkheid om bij de individueel geschonden rechten 
naar de rechter te stappen.

meer financiële armslag. Hierdoor kunnen 12.000 extra 
medewerkers aan het werk voor de dagelijkse verzorging van 
onze ouderen en gehandicapten. Daarnaast zal er geïnvesteerd 
moeten worden in de kwaliteit van zorg en personeel.

Kwaliteit van instellingen voor ouderenzorg
Om de kwaliteit van de instellingen te verbeteren zal het veld 
ondersteund worden bij het opstellen van normen en het 
uitwisselen van kennis en vaardigheden. Intercollegiale toetsing 
zal worden bevorderd. Er wordt daartoe een kwaliteitsinstituut 
opgericht ter ondersteuning van de instellingen in de 
ouderenzorg. Normen uit kwaliteitsprogramma’s die zich 
inmiddels hebben bewezen, zoals o.a. programma’s tegen 
doorliggen en ondervoeding, worden sectorbreed ingevoerd 
door ze op te nemen in de kwaliteitsnormen van de IGZ. Normen 
uit toekomstige nieuwe kwaliteitsprogramma’s moeten, 
zodra zij zich hebben bewezen, ook onderdeel worden van de 
kwaliteitsnormen van de IGZ.

Minder overhead
Het kabinet streeft ernaar de overhead in de gezondheidszorg 
substantieel terug te dringen. Daartoe zal een normering per 
sector worden vastgesteld. In de gezondheidszorg hoort niet het 
management, maar de uitvoering en dus de werkvloer centraal te 
staan. Het moet mogelijk zijn carrière te maken op de werkvloer. 
De verpleging en verzorging moeten hun vak terug krijgen 
zonder overbodige administratieve belasting. Het kabinet is 
voornemens een experiment met regelarme zorginstellingen te 
starten. Daartoe zal een inventarisatie worden gemaakt van regels 
in de zorg die afgeschaft kunnen worden en waarvan twijfel is 
over de noodzaak. De opbrengsten van het terugdringen van de 
overhead gaat terug naar de zorginstelling.

• Scheiden wonen en zorg
In de AWBZ wordt overgegaan tothetscheiden van wonen 
en zorg. Hierdoor krijgen bewoners meer keuzevrijheid. 
Zorginstellingen zullen zich beter gaan richten op de 
woonwensen van cliënten. Ter compensatie van de extra 
woonlasten wordt de huidige intramurale eigen bijdrage 
verlaagd. Bewoners die de woonlasten financieel niet 
kunnen dragen, komen in aanmerking voor de huurtoeslag.

Kleinere zorginstellingen
Het kabinet zal bevorderen dat er kleinere zorginstellingen 
komen. Een optimale schaalgrootte van zorginstellingen zorgt 
voor meer efficiëntie, lagere kosten, hogere klanttevredenheid 
en beter zorg. Het ontstaan van zorggiganten wordt 
teruggedrongen. Maatregelen die de kleinschaligheid kunnen 
bevorderen zijn:
• Een zorgspecifieke fusietoets door de IGZ en de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorafgaand aan 
een evt. mededingingstoetsdoorde Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa).

• De bevoegdheid van de IGZ om een zorginstelling op 
te splitsen vanwege kwaliteitsargumenten. Hiertoe 
moet de relevante wetgeving (o.a. de Kwaliteitswet, het 
rechtspersonenrecht) worden gewijzigd.

• Wenelijke verankering persoonsgebonden budget (pgb)
Het pgb biedt cliënten een grote keuzevrijheid om de zorg 
in te richten zoals zij dat willen Om dit recht onverkort te 
handhaven wordt de pgb-subsidieregeling opgeheven en 
worden de pgb’s wettelijk verankerd, met inachtneming van 
bestaande financiële kaders.

duurzame zorguitkomsten zoals: gezondheidswinst, oplossingen 
voor de cliënt, kwaliteit van leven en zorgonafhankelijkheid. 
Een belangrijk deel van de activiteiten van buurtzorg is de 
inschakeling van en afstemming met andere zorgprofessionals. 
De huisarts en de wijkverpleegkundige zijn hierin de belangrijkste 
schakels. Zij weten wat er speelt en houden alles scherp in de 
gaten. Buurtzorg is effectiever, het aantal uren per cliënt per jaar 
is lager, de doorlooptijd is korter en de hoeveelheid ongeplande 
zorg is lager. Naast “beter” is buurtzorg ook “goedkoper”.

Patiëntenrechten
De rechten van patiënten zullen worden versterkt. Hierbij is het 
uitgangspunt dat de rechten individueel afdwingbaar dienen 
te zijn, maar dat tevens geborgd moet worden dat er sprake 
is van redelijkheid en billijkheid bij de uitvoering van deze 
rechten. Dit zal worden geregeld via de Wet Cliëntenrechten 
Zorg. Daarnaast komt ervoor bewoners van instellingen een 
specifieke Zorginstellingen Beginselenwet, die concrete rechten 
voor bewoners van zorginstellingen regelt. Patiëntenrechten 
worden versterkt, maar tegelijkertijd worden van AWBZ-rechten 
gemeentelijke voorzieningen gemaakt, zoals dagbesteding en 
begeleiding, waar ook ouderen gebruik van maken.

Systeemkeuzes in de AWBZ, omschakeling van 
handelingsfinanciering naar uitkomstfinanciering 
voor de AWBZ
De huidige wijze van financiering per handeling in de AWBZ 
wordt veranderd in financiering op resultaat. Zo komt de 
behoefte van de patiënt centraal te staan. Dit leidt tot meer 
innovatie, minder bureaucratie op de werkvloer, betere kwaliteit 
en meer doelmatigheid.
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Kortom: Een betere ouderenzorg dient de kwaliteit van leven te 
optimaliseren.

• Aansturing AWBZ
Binnen de AWBZ vindt een aantal hervormingen 
plaats. Verzorging, verpleging, intramurale geestelijke 
gezondheidszorgen gehandicaptenzorg blijven onderdeel 
van de AWBZ. Momenteel wordt gewerkt met zorgkantoren 
per regio. Hun taken en de risico's zullen door de 
zorgverzekeraars worden overgenomen. Dit zorgt ervoor 
dat patiënten qua medische zorg nog maar met één loket 
te maken hebben. Het zorgt voor doelmatigheidsprikkels 
doordat zorgverzekeraars de instellingen zullen controleren 
op efficiency en kwaliteitsverbetering.

• Overhevelen functies dagbesteding en begeleiding naar de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De functies dagbesteding en begeleiding kunnen het best 
dichtbij de cliënt geregeld worden. Zij passen daarom beter 
binnen de systematiek van de WMO dan van de AWBZ. De 
gemeente kent deze mensen en hun situatie beter dan de logge 
zorgkantoren. Daarom worden de functies dagbesteding en 
begeleiding overgeheveld van de AWBZ naarde WMO.

Voorwaarde voor de invoering is dat de achterblijvende 
partner er op woonlasten financieel niet op achteruit gaat 
ten opzichte van het huidige systeem en er voldoende 
eenpersoonskamers beschikbaar zijn.

Wat moet ik doen als ik de medicatie niet vertrouw?
Wanneer u de medicatie niet vertrouwt omdat het er anders 
uitziet dan normaal, ofu heeft het goedkoop via internet besteld, 
meldt dit dan altijd bij uw arts of apotheker. Uw arts of apotheker 
kan controleren of de medicatie goed is en indien nodig de 
registratiehouder contacteren om te controleren of het om een 
vervalsing gaat.
Neem nooit medicatie in die u niet vertrouwd, het innemen van 
namaakmedicatie kan schadelijk zijn voor uw gezondheid! 
Informatie over de gevaren van namaakmedicatie: Website van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon (VWS) 
www.intemetpillen.nl

Ondanks deze maatregelen blijkt dat ongeveer 62% van de via 
internet geleverde medicijnen een vervalsing betreft.
Voor receptgeneesmiddelen heeft u altijd een recept nodig, het 
invullen van een vragenlijst bij de internetapotheek vervangt 
het recept nooit! Ook een recept van een arts (op internet) die u 
nog nooit gezien of gesproken heeft, is niet toegestaan. Alleen 
uw eigen arts en apotheker kennen immers uw situatie en uw 
medicatiegeschiedenis en kunnen daarom beter beslissen over 
welke medicatie voor u geschikt is.
Uit onderzoek van het Rijksinstituutvoor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 97% van de 
erectiepillen die niet via de reguliere apotheek worden gekocht 
vervalsingen zijn!

De gevaren van vervalste medicijnen
Het vervalsen van medicijnen is niet alleen illegaal, maar kan om 
verschillende redenen ook erg gevaarlijk zijn.
• Geen effect

Een vervalst medicijn kan te weinig of helemaal geen actief 
bestanddeel bevatten.

• Onvoorspelbare reacties
Een vervalst medicijn kan in het lichaam een andere of 
onvoorspelbare werking hebben. Het medicijn kan te veel of 
te weinig actieve bestanddelen bevatten dan op de verpakking 
is aangegeven.

• Verontreinigde medicatie
Vervalste medicijnen worden vaak geproduceerd zonder de 
zeer strikte voorschriften en kwaliteitscontroles die door de 
farmaceutische industrie worden gehanteerd. Ze kunnen 
daarom gevaarlijke verontreinigingen bevatten.

internet worden besteld. Van de Nederlandse bevolking van 18 
jaar en ouder bestelt ongeveer 3,3% medicijnen via internet en 
nog een 2,3% overweegt het om dit via internet te bestellen. 
Populair zijn afslankmedicijnen, pijnstillers en erectiepillen. 
Het bestellen van medicijnen via internet is op zich niet 
verboden, maar het kan niet zo maar. Sinds de nieuwe 
geneesmiddelenwet van 2007 mogen artsen alleen 
geneesmiddelen voorschrijven via internet als aan drie 
voorwaarden is voldaan.

Signalen die kunnen wijzen op namaakmedicatie
Indien u toch besluit om uw medicatie via internet te 
bestellen, dan zijn er een aantal punten die kunnen wijzen op 
namaakmedicatie:
• Geen recept nodig?

Als u normaal gesproken bij uw apotheek een recept nodig 
heeft, dan geldt hetzelfde voor een internetapotheek.

• Goedkoop?
Als de medicatie een stuk goedkoper is bij de 
internetapotheek dan bij de reguliere apotheek, dan heeft u 
mogelijk te maken met een vervalsing.

• Buitenlandse arts zorgt voor een recept?
Bij sommige internetapotheken zorgt een arts in het 
buitenland vooreen recept. Dit lijkt wellicht goed, maar dit 
is niet toegestaan in Nederland. De buitenlandse arts kent uw 
geneesmiddelengeschiedenis niet en kan dus niet beoordelen 
of de medicatie voor u geschikt is.

• Andere naam?
Soms wordt er op internet medicatie aangeboden met 
een andere naam, die wel op de normale naam lijkt. De 
naamgeving van medicatie magen kan niet wijzigen wanneer 
het de echte medicatie betreft.

1. De arts moet de patiënt persoonlijk hebben ontmoet;
2. De arts moet de patiënt kennen;
3. De arts kent de "geneesmiddelengeschiedenis” 

van de patiënt.

Vervalste medicijnen
Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zijn ongeveer 
10 procent van alle medicijnen vervalsingen. Variërend van 1% 
in de Verenigde Staten van Amerika en Europa, tot meer dan 
30% in Afrika, delen van Azië en Latijns-Amerika. De kans dat er 
namaakmedicatie bij uw reguliere apotheek wordt aangetroffen 
is nagenoeg niet aanwezig in Nederland. Maar met de komst 
van de internetapotheken komt medicatie vanuit de hele wereld 
de Nederlandse grens over en is het risico op namaakmedicatie 
significant toegenomen.

Internet apotheken
In Nederland zien we een groeiende trend dat medicijnen via

http://www.intemetpillen.nl
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Nuttige adressen

I

I

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

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 54 05 16
E-mail: a.hussaarts@chello.nl 
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts 
Gasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail: fred.boogaarts@chello.nl 
Penningmeester: Herman Vriesema 
Rundedal 11, 9561 JWTer Apel 
Tel.: 0599 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@luchtmacht.nl

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

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn
Tel.: 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 JM Lelystad
Tel.: 0320 416 872
E-mail: cees.middelkoop@hotmail.com
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpari<49, 7316 NI Apeldoorn
TeL: 055 52 16 384
E-mail: jimulder@chello.nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Bantuinweg 50, 3911 MZ Rhenen
TeL: 0317 61 47 46
E-mail: koni1309@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

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

Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK) 
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Eist
TeL: 0481 37 41 16
E-mail: nic.mol@alice.nl
Secretaris: J.W. van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13
6971 BL Brummen
TeL: 0575 5613 49
E-mail: J.van.R0ssum36@kpnplanet.nl
Penningmeester: W. Verweij
Hofvan Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem
TeL: 031432 49 97
E-mail: cpa-amhem@hotmail.com
Commissaris: W.J.M.M. deTheije
Goltackers 104. 6931 HE Westervoort
TeL: 0263118577
E-mail: w.detheije@versatel.nl
Commissaris: J.W.G. Roelofs
Zoetendaal 139, Eist
TeL: 0481-374030
E-mail: jwgroelofs@telez.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

5613 LR Eindhoven, TeL: 040-211 7518,
Email: karel.smit@planet.nl,
Secretaris: L.A Damen
Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven
TeL: 040 26 23 122
E-mail: ludo.damen@chello.nl.
Penningmeester: H.M.G. van Soest 
Duivelandstraat 8, 5628 KW Eindhoven 
TeL: 040 24 15584
E-mail: h.van.soest@hemet.nl
2C 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
Leden: J.M.M. Geurts
Veilig Oord 49 5531 XC Bladel
TeL: 0497 383242
E-mail: geurtsj@telfort.nl
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 JB Leeuwarden
Voorzitter: E.P.W. Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden
TeL: 058 2165409
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: 058213 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
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Telefonisch: Hany Out

Organisatie element

Bureau postactieven

Bereikbaarheid

Postadres en redactieadres

Bezoekadres

Militair postadres
(Alleen vanaf militaire onderdelen)

Luchtmachtplein i 
4822 ZB Breda

CCPKLu:
KLuPActief:
Administratie:

CLSK / Kabinet / Postactieven 
Postbus 8762 
4820 BB Breda

Fax:
E-mail CCPKLu:

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 24 van dit blad.

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-afinp.nl
Erelid: M.A. van Drunen
Beatrixstraat 49, 7571 CA Oldenzaal 
Tel.: 0541-516 304

Postadres CGPA SSB: postbus 22 
kamer 328, 3769 ZG Soesterberg 
Tel.:o346-338976, fax 0346-338972 
website: www.cpa-soesterberg.nl 
Ereleden: Willem Aben, Dick Berlijn, 
Carel Hilderink.

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter: H.F. van Bergem, 
Balsemienberg 32, 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

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

t.n.v. Contactgroep Postactieven te 
Bergen op Zoom. Notuliste: 
Mw. J.C.M. Duijker-Aanraad,
Hoogaars 4, 4617GE Bergen op Zoom, 
Activiteitencoördinator:
W.A. Vercouteren
Melis Blecklaan 16, 3634 VX Woensdrecht, 
Tel.: 0164-616170
E-mail: wverco@home.nl 
Website: www.cgpa-wdt.nl

Militair Luchtvaart Museum
Kampweg 120,3769 DJ Soesterberg
Infolijn: 0346 35 60 00
Fax: 0346 35 60 20
E-mail: info@mlm.af.dnet.mindef.nl

Hoofdkwartier CLSK 
CLSK / Kabinet / Postactieven 
MPC 92A

E-mail: mvandrunen@home.nl
Vol kei
CGPA regio Vol kei,
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

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.

076 544 7133 
06 51 95 60 64 

Sharita Khemai 0765447136 
Ko Norg 033 245 67 91

06 53 81 09 55

Hany Out
Ko Norg
Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Commando Luchtstrijdkrachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

076 544 71 37
postactieven.clsk@mindef.nl

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

Ramawadhdoebe

KLuPActief
Verzoeke bij verhuizing uw nieuwe adres aan ons 
door te gevent (GEBRUIK HIERVOOR UW 
ADRESSTROOK). Als u de KLuPActiefom 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.

mailto:jaroos@solcon.nl
mailto:vbeersf@home.nl
mailto:ab.haveman@home.nl
mailto:albertengezien@home.nl
mailto:adrianus@lid-afinp.nl
http://www.cpa-soesterberg.nl
mailto:hfvanbergem@gmail.com
mailto:cgpa.wdt@live.nl
mailto:m.limburg@hotmail.com
mailto:NIMH@mindef.nl
mailto:wverco@home.nl
http://www.cgpa-wdt.nl
mailto:info@mlm.af.dnet.mindef.nl
mailto:mvandrunen@home.nl
mailto:voorzitter@cgpa-volkel.nl
mailto:secretaris@cgpa-volkel.nl
mailto:penningmeester@cgpa-volkel.nl
http://www.cgpa-volkel.nl
mailto:postactieven.clsk@mindef.nl
mailto:konorg@planet.nl
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