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Harry Schellekens, 
laatste van de 
twee oprichters 
van de AVOM, op 
7 maart overleden.

25 jaar AVOM: 25 jaar Koninklijke Marine.
In dit nummer de Onderzeeboten en de 
Patrouilleschepen.
Hr.Ms. Zeeleeuw, één van de vier die nu 
in dienst zijn, komt terug in de haven van 
Den Helder.
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Doelstellingen AVOM
• het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de be-

langen van hen die als militair de Koninklijke marine hebben gediend, in het bijzonder de leden van de 
vereniging.

• het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke marine.
• het mede hooghouden van de eer en de tradities van de Koninklijke marine.
• het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vader-

land en in bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke marine zijn gevallen.
• in gevallen van materiële of immateriële noden of andere belangen, van leden of nabestaanden van 

leden, zal de AVOM een adviserende of doorverwijzenden functie hebben, in eerste aanleg naar de 
reeds bestaande organisaties c.q. instellingen binnen de Koninklijke marine.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
• het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies e.d.;
• het uitgeven van een verenigingsorgaan en andere geschriften;
• het onderhouden van goede contacten met overheids- en andere instanties;
• het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega’s van de Koninklijke marine.

De AVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, nr. 402.59.764.
De AVOM is aangesloten bij de Stichting Veteranenplatform en
lid van de International Maritime Confederation (IMC).
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In dit nummer Van de voorzitter

4

Bij de voorpagina:
Onderzeeboten in de laatste 25 jaar. 
Een overzicht van dit onderdeel en van de
patrouilleschepen in dit nummer

Uitgelicht:
Een lijst van 63 nog lid zijnde AVOM-leden uit het jaar 
van oprichting: 1986

Harry Schellekens neemt zelf afscheid van ons

     In de ‘band’: het tweede lustrum van de
     AVOM: 1992-1996

Redactioneel
met o.a. Aangekondigde bezuiningen bij Defensie

Veteranennieuws 

            25 jaar marine: Onderzeeboten en
            patrouilleschepen: de Kustwacht

De marinewereld in het vizier van Ad de Kruijf:
Onderzeeboten worden steeds belangrijker

Museumnieuws
Nieuws van de oude vloot

         Marinenieuws
         en de Marinedagen 2011:
         ‘Voortvarend naar de Toekomst’

AVOM-activiteitenkalender 2011

         Nieuws van de afdelingen

Reïnies / Herdenkingen
 met o.a. de Nederlandse Veteranendag

Opsporing / Zoektocht

Boekenplank

Nieuwe leden en overleden leden

AVOM Sportief: de 10e Zeemansloop

AOM-artikelen
met o.a. de Marineknopen!

      De nieuwe Postactievenpas

Met leedwezen hebben wij 
kennis genomen van het 
overlijden van de oprich-
ter van de AVOM en ons 
erelid Harry Schelle-
kens op maandag 7 maart 
2011. Op verzoek van de 
nabestaanden heeft de 
crematieplechtigheid op 
zaterdag 12 maart 2011 in 
zeer besloten kring plaats 
gevonden. Wij wensen de 
familie en nabestaanden 
veel sterkte toe met het 
dragen van dit verlies. 

Zoals velen van u weten zijn er dit jaar wederom 
de Marinedagen. Ze worden voorafgegaan door 
de Marineveteranendag op 30 juni. De AVOM 
heeft de marineleiding verzocht om deze dag ook 
open te stellen voor postactieven en oud-perso-
neel. Helaas heeft de marineleiding dit verzoek 
afgewezen in verband met te verwachten logis-
tieke problemen.

Ondanks enkele bezettingsproblemen vorderen 
de voorbereidingen voor ons 25-jarig jubileum 
gestaag. Zie ook verdere mededelingen van het 
bestuur in dit nummer. 

Na de ledenraadvergadering in mei bestaat het 
hoofdbestuur uit vier personen. We zijn op zoek 
naar kandidaten die tijd hebben en iets voor 
de vereniging willen doen. In onderling overleg 
kunnen taken ingepast en verdeeld worden. 
Wij willen ook graag in contact komen met 
iemand die de AVOM artikelen wil beheren en 
zorg wil dragen voor de bestellingen. 

Op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag 
op 25 juni zal de AVOM wederom goed vertegen-
woordigd zijn met zeker 80 personen in het defilé 
en ook op het Malieveld zal de AVOM met een 
stand vertegenwoordigd zijn. U bent daar van 
harte welkom voor een praatje en mogelijk kunt 
u nog nieuwe leden introduceren. Laat ze kennis 
maken met de AVOM aldaar of een week later in 
Den Helder. 

De komende tijd zal wederom staan in het kader 
van de herdenkingen, we zullen zowel in Den 
Helder als in Amsterdam acte de présence geven 
en stilstaan bij de gevallenen van de oorlog maar 
ook van de missies tot en met het heden. 
Op 27 februari hebben we de oud-collega’s her-
dacht die vielen in de slag om de Javazee op een 
bijeenkomst op het landgoed Bronbeek.

Na de lange winter zullen velen van ons uitzien 
naar het betere weer, de zomer en de ontmoetin-
gen met de oud-collega’s. Wij verheugen ons op 
de bijeenkomsten en de viering van ons jubileum 
maar leven natuurlijk ook mee met de ontwik-
kelingen bij de Koninklijke Marine en de enorme 
bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden. 

Jan Bomhof, algemeen voorzitter.
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GELICHT
In deze rubriek speciale aandacht voor  een 
onderwerp of persoon.

UIT

Het aantal leden dat in 1986, het oprichtingsjaar, 
zich als lid opgaf kan niet worden achterhaald. 
Voorzover wij uit de beschikbare gegevens heb-
ben kunnen nagaan zijn 25 jaar later, nog 63 lid. 
Dat zijn in alfabetische volgorde:
K Bakker, Geertruidenberg
G L van Bergen, Afferdem
F H Boerbooms, Roosendaal
L Brouwer, Heerenveen
R Borg, Beetsterzwaag
R F Bouwmans, Rotterdam
A W van den Broek, Zoetermeer
J W H van den Broek, Nuenen
L Brouwer, Heerenveen
T J H M Deegens, Goor
W H M Devillers, Groenlo
S C Dunweg, Strijen
W L Dijkstra, Papendrecht
C D van Ee, Zoetermeer
E R Elias, Enschede
O J Fischer, Oud Beijerland
J G Gielen, Utrecht
C de Groot, Broek op Langendijk
P de Haan, Drachten
J Hart, Alkmaar
F Heidendaal, Eindhoven
P L Helmus, Den Helder
R Herrebrugh, Zutphen
W H J Hompes, Steensel
S Huitema, Winterswijk
J de Jong, Hengelo
C J de Jonge, Smilde
C Kalis, Barendrecht
A Knook, Krimpen a/d Lek
J P M Kok, Akersloot
P Kok, Leeuwarden
E Kraake, Dalfsen
A A de Kruijf, Hilversum
J C I Landegent, Amsterdam
P J J de Leeuw, Zutphen
J Lems, Gorredijk
A W H Michiels, IJssel
H C Muller, Maarheeze
A J M Nas, Oisterwijk
J Th H Nelemans, Zoetermeer
F P Nijborg, Maassluis
mw M Oosterlaak-Voermans, Goirle
A J van Peer, Den Haag
A van Pelt, Lochem
M Roelofse, Enschede
P L Ruijgrok, Wassenaar
G L M Ruijs, Cuijk
F F J M Smits, Almelo
A Spaargaren, Zutphen
H Stegeman, Rotterdam
E Strik, Roermond
J G Sybranda, Snakkerburen
G J Terwel, Arnhem
E Thalen, Hollandscheveld
G J D van der Vegte, Diepenheim
J F Verkade, De Lier
N W F Visée, Rijsbergen
O A W Vlek, Rotterdam
P A Waale, Purmerend
I Wilkens, Moerdijk
A K Woudstra, Drachten
J B H M Zengerink, Roosendaal
A G Ziel, Winterswijk

Harry Schellekens,
mede-oprichter van de AVOM in 
1986, in het jubileumjaar overleden.
Het was zijn uitdrukkelijke wens: na zijn overlijden 
alleen onderstaande mededelingen te plaatsen, mede 
namens de afdeling Tilburg/’s-Hertogenbosch.

Hierbij wil il als algemene kennisgeving
mededelen dat ik

Harry Schellekens
echtgenoot van

Dien Schellekens-Hamers

op 7 maart 2011 om 00.15 uur
ben komen te overlijden
in de leeftijd van 76 jaar.

De crematieplechtigheid heeft op 12 maart 2011 om 
14.15 uur in zeer besloten kring plaatsgevonden.

Ik was:
- oprichter van de algemene vereniging oud marine 

personeel
- voorzitter van het steunpunt veteranen oud-
 militairen
- lid in de Orde van Oranje-Nassau
- chairman maandagmiddag en donderdagavond-

groepen
- drager van het Nieuw Guinea herinneringskruis

Tot zover deze kennisgeving. Harry

AVOM - 25 jaar

Noteer in uw agenda: GROOT JUBILEUMFEEST voor AVOM-leden in 
Den Helder, gebouw Albatros, op 30 september !

Hou de website in de gaten voor meer informatie of informeer bij uw afdeling.

De jaren
1992 tot 1996
van de AVOM

1992
De jaarlijkse contactdag heeft plaatsgevonden op 9 
mei. Vele AVOM-leden met partner – 700 – waren 
naar Schaarsbergen bij Arnhem gekomen.
Her weer was helaas ‘miserabel slecht’.

1992
Op 16 mei 1992 werd bij de Kon. Scheldegroep bv 
te Vlissingen het M-fregat ‘Van Nes’ gedoopt door 
mevrouw J.M.A, van der Voort-van Harteveld. 
Het M-fregat ‘Van Nes’ is het zesde fregat in de 
M-klasse.



Redactioneel
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1992
De 76e Vier-
daagse en
het Wandel-
peloton
AVOM

1993
Tussen de AVOM-Roeiploeg en de 8-oktober-
feesten van de gemeente Alkmaar si een speciale 
band ontstaan. Jaap Hart, de coach van de AVOM 
roeiploeg, die de vereniging al vele malen heeft 
gerepresenteerd, had mede de organisatie op zich 
genomen.

1993
Dertien ploegen
deden meer
aan de race over
10 zeemijlen.

Als je in de geschiedenis duikt van een 
vereniging, dan kom je altijd onvol-
komenheden tegen, waarvan achteraf 
blijkt dat e.e.a., nu het geheel overzien-
de, net iets anders uitzag.
Het vorige nummer van VastWerken, 
het eerste met in herinnering de 25 jaar 
van ons bestaan, heeft veel reacties 
opgeleverd. Positieve met leuke herin-
neringen aan de vervlogen tijden, maar 
ook enkele correcties en terechtwijzin-
gen, waarvoor dank. 

Daar is allereerst de kwestie van de 
precieze oprichtingsdatum. 
Hans Zengerink, lid van het eerste uur 
was in 1987 al vice-voorzitter en heeft 
daarna nog vele functies binnen de 
AVOM verricht. Hij dook in zijn ar-
chief, omdat een kopie als waarvan Ben 
Mulder sprak over de oprichtingsdatum 
van 4 januari, hem onbekend was. Hans 
stuurde de redactie een kopij van het of-
ficiële oprichtingsdocument (zie hieron-
der). Daarin staat voluit geschreven: “... 
Is opgericht op twee april negentienhon-
derd zesentachtig”. De akte is opge-
maakt op 12 juni 1987 en gepasseerd bij 
Mr. Th.P.M. Hoekx in Tilburg.
De kaart van de afd. Friesland en de 
kopie van Ben Mulder hadden geleid 
tot de veronderstelling dat 4 januari 
de juiste oprichtingsdatum is. In een 
kort telefoongesprek in januari met 
Harry Schellekens meende hij ook dat 4 
januari de officiële datum was, maar dat 
er na statutenwijziging de 2e april werd 
genoemd. Ik denk dat Schellekens (toen 
al meer bezig met ziekenhuisbezoeken) 
zich de historie niet meer precies wist te 
herinneren. Eigenlijk ook logisch, want 
als je een vereniging begint dan gaat het 
in eerste instantie om die tot leven te 
brengen en daar gaat alle aandacht dan 
natuurlijk naar uit.. 

Reacties op het eerste 
jubileumnummer

Oprichtingsdatum AVOM

De verwarring vindt waarschijnlijk ook 
zijn oorsprong in het feit dat direct na 
het eerste nummer van het Contactblad 
(de voorloper van VastWerken) al sprake 
is van honderden leden en van afde-
lingen. Zelfs in dat eerste jaar al van 
besturen binnen die afdelingen. Er moet 
dus ver voor die data van 4 januari en 
2 april 1986 al een verenigingsverband 
AVOM hebben bestaan..
Met dank, speciaal aan Hans Zengerink 
houden wij het op 2 april 1986.

In het korte overzicht van de eerste vijf 
jaar van onze AVOM heb ik op blz. 7 
onderaan een fotootje geplaatst uit 1989. 
Hoe klein ook, een van de oude leden, 
7 jaar in het bestuur gezeten hebbend, 
J. Nelemans, attendeerde mij er op 

1989: HB-vergadering!

Probleem marineknopen opgelost
U weet het, om een paar ‘glimmers’ op het AVOM-tenue te
kunnen (laten) naaien moest je naar Den Helder. Er waren
daar twee adressen waar je de begeerde knopen kon verkrijgen.
In het kledingmagazijn en bij de kleermakerij in De Witte Raaf.
Nadeel van beide adressen was en is, dat de openingstijden variëren. Je hebt 
alle kans dat als je komt, het magazijn gesloten is en de kleermaakster moet de 
zaak helaas herhaaldelijk een morgen of middag onverwacht sluiten, omdat er 
personeelsgebrek is. 
Je maakt dan dus de reis voor niks naar Den Helder, want om nou te zeggen dat 
de marinehaven bol staat van in- en uitvarende schepen, nee. Dat biedt dus ook 
al geen troost.
Daarom hebben ‘pr-manager’ van het HB, Martijn van ’t Veer en uw redacteur 
naar een oplossing gezocht. En dat is gelukt. We hebben (dank aan de kleer-
maakster) beslag kunnen leggen op een partij originele marineknopen. We 
moesten ze wel halen en kregen ze ongesorteerd in een plastic zak en er moest 
per knoop wat voor worden betaald, cash, maar dan heb je ook wat. 
Voor u nu keurig verpakt per set: 6 stuks (in de goede 20mm-maat) en 6 klei-
nere voor de mouwen. Franco thuisbezorgd voor slechts € 7,50. Daar kan toch 
niemand voor naar Den Helder reizen met ook nog een grote kans dat u voor 
een dichte deur komt of dat er geen voorraad is!
Let op: als extra service kan nog worden gemeld dat, als u een colbert bestelt 
met AVOM-logo bij Votex in Nijmegen en dan de knopen bij de bestelling op-
stuurt, de firma ze er gratis opzet voor onze leden!
Hoe de knopen te bestellen? Zie de AVOM-artikelen op pagina 31 in dit nummer 
(art. 9309).

dat deze foto niet een van de afdeling 
Zuid-Holland betreft doch een HB-verga-
dering. Bij nakijken van de tekst blijkt 
inderdaad dat de foto is genomen “op de 
laatst gehouden algemene lededenverga-
dering, waar wij te gast waren van onze 
provincie afdeling Zuid-Holland”.
Nelemans, die zelf een foto heeft van 
18x24 cm vermeldde er bij dat toen ach-
ter de bestuurstafel zaten: Schellekens, 
Zengerink, Van Spronsen, Oosterlaak, 
De Boer, Otten, Sijtsma en Nelemans.

----------------- NAAM, ZETEL EN DUUR -----------------
Artikel 1. --------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: ALGEMENE VERENIGING --
 OUD-PERSONEEL DER KONINKLIJKE MARINE, bij afkorting
 genaamd: A.V.O.M. ----------------------------------
2. De vereniging is gevestigd te Goirle. --------------
3. De vereniging is opgericht op twee april negentien-
 honderd zesentachtig en is aangegaan voor onbepaalde
 tijd. ----------------------------------------------



Aangekondigde bezuinigingen bij Defensie komen hard aan
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1993
Het hoofdbestuur bestond in 1993 uit: J. Droppert, voorzitter; H.J.C. Schellekens, vice-voorzitter; G.K. 
Visser, secretaris; G. Tigchelaar, 2e secretaris/belangenbehartiging; F.J. Otten, 2e penningmeester/
ledenadministratie/AVOM-reünies; J.B.H.M. Zengerink, lid/verenigingsrecht en voorschriften; P.L. van 
Minnen, public-relations/hoofdredacteur Vast Werken en J.A.G. de Kinkelder, redacteur Vast Werken.
(Vast Werken. maart 1994)

1993 
“Een hartelijk welkom aan 255 nieuwe leden”.
Tussen de laatste vermelding van de nieuwe 
leden in juni en 31 juli is weer een groot aantal 
marinemensen toegtreden tot onze vereniging.
(Uit het septembernummer VastWerken 1993)

redactioneel

Minister Hans Hillen van Defensie heeft 
8 april j.l. de plannen voor de bezuini-
gingen officieel bekendgemaakt. Het 
kabinet is ermee akkoord gegaan.
De Tweede Kamer bespreekt de plan-
nen pas in mei, zodat het voor de meeste 
medewerkers van Defensie nog even 
afwachten blijft. Wel is bekend dat het 
aantal F16’s wordt teruggebracht van 
87 naar 68 en dat in Volkel een volledig 
squadron verdwijnt. 

Bij de marine moeten vier van de tien 
mijnenjagers weg. Ook gaan twee van 
de vier nieuwe patrouilleschepen in 
de verkoop. Pikant detail is dat deze 
schepen nog gebouwd moeten worden. 
De Holland, de eerste in de reeks nieuwe 
OPV’s, deed onlangs voor het eerst de 
haven van Den Helder aan. Tijdens een 
proefvaart werd het schip nog door vele 
adelborsten verwelkomd.
Duizenden militairen, naar verwachting 
tussen de vijf- en zesduizend, worden 
gedwongen ontslagen. Nog eens duizen-
den vertrekken via natuurlijk verloop. 
In totaal moet Defensie het personeels-
bestand met 12.300 arbeidsplaatsen 
verminderen. Van de staffuncties bij 
Defensie wordt 30 procent geschrapt.
De minister heeft bij voorbaat zijn ex-
cuses aangeboden aan de gezinnen van 
de militairen die door de forse bezuini-
gingen worden getroffen. “Er wordt een 
forse wissel op hen getrokken, met de 
zoveelste bezuiniging binnen Defensie. 
De hemel kleurt zwart en een dof gevoel 
van ellende zal de krijgsmacht overspoe-
len”, aldus de minister.

Wat Den Helder betreft blijft het KIM 
geopend, ook sluiting van De Kooy is nog 
geen uitgemaakte zaak.
Hillen heeft nog niet besloten of en zo 
ja, welke luchthaven wordt gesloten. De 
minister wacht met deze beslissing, om-
dat hij het liefst ziet dat de luchthavens, 
zoals De Kooy en Leeuwarden, open 
blijven. Daarvoor is echter wel extra 
geld nodig en dat lijkt op dit moment 
niet beschikbaar. Bekend is inmiddels 

dat Leeuwarden en Volkel zeker open 
blijven. Hillen laat wel weten dat Den 
Helder Airport meer zal moeten bijdra-
gen aan het gebruik van het vliegveld. 
B&W Den Helder hebben goede hoop op 
het definitief openblijven van De Kooy. 
Dat de civiele gebruikers meer gaan bij-
dragen acht het college niet onmogelijk. 
Wethouder Kees Visser zei in een reactie 
dat hij wel kansen ziet voor een goede en 
gezonde exploitatie van De Kooy.

Maar opgelucht is het gemeentebestuur 
allerminst. “Er gaan nog altijd honder-
den functies verloren bij de marine, een 
aantal schepen verdwijnt en dat heeft 
natuurlijk haar weerslag op de stad.”

Hillen meldde in het AD te verwachten 
dat er over een paar jaar weer in Defen-
sie zal worden geïnvesteerd, als de poli-
tieke partijen eenmaal zijn bijgedraaid. 
Zelf wilde de minister nu al extra inves-
teren, in plaats van bezuinigen, maar 
daar is geen politiek draagkracht voor.

Na een succesvolle deelname aan de an-
tipiraterij operatie Ocean Shield keerde  
hr.ms.. De Ruyter – een maand later 
dan gepland – terug in thuishaven Den 
Helder. Daar werd het schip welkom 
geheten door de minister van Defensie, 
de Commandant Zeestrijdkrachten én 
natuurlijk het thuisfront.
“U hebt elkaar lang, langer dan gepland, 
moeten missen. Daarom houd ik het 

Hr.Ms. De Ruyter terug van 
piratenjacht, maar gemengde
gevoelens bij terugkomst

kort”, sprak de minister van Defensie, 
Hans Hillen de bemanning en aanwe-
zigen toe. Het marinefregat opereerde 
vanaf eind november in de Golf van 
Aden en het Somalische bassin en fun-
geerde het schip tevens als vlaggenschip 
voor het NAVO-vlootverband, de Stan-
ding NATO Maritime Group 2, onder 
leiding van de Nederlandse comman-
deur Michiel Hijmans. De operatie van 
hr.ms. De Ruyter werd op 22 februari 
nog verlengd. Hans Hillen: “De Tromp 
moest even een ommetje maken….”. 
Dan spreekt de bewindsman zijn trots 
uit voor de bemanning van het schip. 
“Het zorgen voor een vrije doorvaart 
van schepen en daarmee van goederen 
en handel is van levensbelang voor onze 
economie.” 
hr.ms. De Ruyter hield de afgelopen 
maanden ruim twintig verdachte sche-
pen aan, sloeg meerdere piratenaanval-
len af en begeleidde diverse transporten. 
Door het verzamelen van inlichtingen 
konden piratenactiviteiten in kaart 
worden gebracht.
Ook werd het luchtverdediging- en com-
mandofregat meerdere malen ingezet 
bij gekaapte schepen. Zo kreeg hr.ms.. 
De Ruyter eind januari de opdracht om 
1.100 zeemijl op te stomen naar het 
gegijzelde koopvaardijschip New York 
Star. Door de komst van het fregat 
vluchtten de piraten en kon de beman-
ning uit de citadel worden bevrijd.
Bij de terugkeer van de De Ruyter 
waren de Duitse reder, de kapitein en 
een techneut van het koopvaardijschip 
aanwezig. Zij spraken hun grote dank en 
waardering uit voor de bemanning van 
het schip.

Als de voltallige bemanning uit handen 
van de minister en de Commandant Zee-
strijdkrachten, vice-admiraal Matthieu 
Borsboom, de medaille voor vredesopera-
ties heeft ontvangen, is het eindelijk tijd 
om het thuisfront in de armen te sluiten.

Hr.Ms. Zuiderkruis, onze bevoorrader, zal 
ook verdwijnen aan het einde van dit jaar 
en worden afgestoten. Hr.Ms. Amsterdam 
blijft doorvaren tot 2014.
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1994
Nieuws van het hoofdbestuur. De ledenraad. In Art. 16 pt 1 van de Statuten wordt gesteld dat  de 
ledenraad het hoogste gezag in de vereniging is en dat zij de onder haar ressorterende afdelingen 
vertegenwoordigt. Te vergelijken met analoge bestuurslichamen als een parlement, de provinciale staten 
of de gemeenteraad ...  De waarde van het ledenraadslid kan dan ook worden vergeleken met een gekozen 
volksvertegenwoordiger ... Het lid zijn van de ledenraad is geen ‘loze’ plaats in ons bestel...

1994
5 mei: Wageningen.
Het AVOM Veteranen
Detachement o.l.v. 
Harrie Schellekens, 
dwong respect af.

Bezuinigingen op Defensie: 
lachen!

Dezer dagen, net voor het sluiten van 
de inzendingstermijn voor dit nummer, 
wordt het redactioneel e-mailadres over-
spoeld met gegevens over de aangekon-
digde bezuinigingen. Met de bezuiniging 
van 1 miljard in het vooruitzicht dreigen 
alle onderdelen van de krijgsmacht te 
worden getroffen. Daarover hiervoor al 
een aantal reacties.
We zullen echter moeten wachten op 
definitieve beslissingen nadat de Tweede 
Kamer aan het woord is geweest. Maar 
ons werd een mail gezonden met een 
kijkje op de komende gebeurtenissen, 
waarvan we mogen hopen dat dit de 
werkelijkheid zal worden. Met wel de 
bemerking dat het de opvatting van de 
auteur van het artikel is!

Onder de kop als hierboven geeft Ronald 
Boutkan zijn visie als volgt:
“Haha, dat is lachen. Alle mijnenjagers 
weg, de tanks gaan in de verkoop en 
duizenden mensen worden de poort 
uitgejaagd. Defensie moet bezuinigen en 
dat doen ze rigoureus. Chapeau!
Ik geloof er helemaal niets van. Minister 

Hans Hillen (vriend van Den Helder) zet 
nu zo bizar zwaar in dat, als zijn voor-
stellen doorgaan, vele afdelingen binnen 
Defensie gesloten worden, Den Helder 
wel afgeschreven kan worden en missies 
naar het buitenland niet langer mogelijk 
zijn. Kijk, dat doet Hans goed…
Als ze het onmogelijke van je vragen, 
geef je ze het onmogelijke. Een soort ‘U 
vraagt, wij draaien’, maar dan niet met 
Hollandse hits maar met mankracht en 
materieel. En zo fors inzetten dat ieder-
een, of in elk geval een meerderheid van 
de Tweede Kamer, in mei roept dat dit 
toch echt te ver gaat. Of iets van ‘genoeg 
is genoeg’, komt op hetzelfde neer.
Kijk, dat ze in Den Haag niet wakker 
liggen van een dorpje ergens boven in de 
provincie, dat wil ik best geloven. Dat 
ze zonder traan een handtekening onder 
het schrappen van vele banen zetten, 
ook dat gaat er bij mij best in. Maar 
zover gaan dat buitenlandse missies niet 
meer kunnen, nee, dat zal niet gebeuren.
Dat zou betekenen dat Den Haag tegen 
vriendje VS nee moet zeggen, en dat 
durven ze helemaal niet. Het betekent 
dat we in NAVO-verband moeten afha-
ken, en dat willen ze helemaal niet. Het 
betekent dat we internationaal hele-
maal niet meer serieus genomen zullen 

worden, en dat kunnen ze alleen al aan 
zichzelf niet verkopen. Nee, van de soep 
en het opdienen en zo…
Dat meedoen in internationaal verband 
willen ze echt niet kwijt. En voor die 
missies zijn mijnenjagers nodig (zien we 
nu bij Libië), marineschepen en helikop-
ters van het Defensie Helikopter Com-
mando (dat deels op De Kooy zit). En als 
er echt een streep door die missies gaat, 
waarom dan de rest van Defensie nog 
intact houden? Oefenen waarvoor? Om 
de catering aan het werk te houden? De 
schoonmakers?
Bangmakerij, dat is het. Zo hoog inzet-
ten dat niemand het aandurft. Dat 
straks een meerderheid zegt dat een 
beetje minder bezuinigen meer dan 
genoeg is. Zodat marine en De Kooy 
gewoon behouden blijven. En als de 
geruchten wel waarheid worden, kan net 
zo goed heel Defensie worden afgeschaft. 
Scheelt jaarlijks ruim 8,5 miljard euro 
en daar kan de regering dan een hoop 
andere leuke dingen voor doen. 
Zover komt het dus niet, Defensie mag 
straks gewoon iets minder bezuinigen. 
Ik denk dat dit kabinet liever nog wat 
extra weghaalt bij zorg, onderwijs en 
sociale zekerheid, dan dat we onze inter-
nationale rol opgeven…”.

25 jaar AVOM: we gaan feestvieren!

Het programma:
10.30u	Ontvangst	met	koffie	en
 spekkoek
11.00u Opening door voorzitter
 Jan Bomhof
 Toespraak vice-admiraal
 Matthieu Borsboom, 
 beschermheer AVOM
11.25u Halfuurs Rondvaart door de
 haven aan boord van een
 sleepboot voor 100 personen.
12.00u Fotoactiviteit in het kader van
 het 25-jarig bestaan AVOM.
 Foto wordt ter beschikking
 gesteld aan elke afdeling.
13.00u Heerlijke Indische Rijsttafel
 in Het Meeuwennest, exclusief
 voor ons samengesteld.
15.00u	Tap	dicht,	koffieronde
16.20u Vastwerken.

Op vrijdag 30 september 2011 wordt de Landelijke Contactdag, 
tevens jubileumviering 25 jaar AVOM gehouden in gebouw 
Albatros in Den Helder.

Als u betaald hebt dan ontvangt u een 
persoonlijke uitnodiging, waarop is aan-
gegeven met hoeveel personen u kunt 
komen. Dat is uw bewijs van betaling en 
uw toegangsbewijs om marineterrein op te 
komen. Uiteraard dient u zich dan ook te 
kunnen legitimeren met ID-kaart/paspoort.
Zonder de originele uitnodiging en een 
geldige legimitatie of KM-toegangspas 
wordt u niet toegelaten!

Als u met de auto komt: er is voldoende 
parkeerruimte, bijv. langs de Zuidwal (ca. 
300m lopen). 

Komt u met de trein: er rijdt ieder kwartier 
vanaf 09.45-10.45u een bus van station 
Den Helder Zuid naar de Albatros.
Na	afloop	gaat	de	bus	weer	naar	Station-
Zuid.

Als u zich bij binnenkomst 
meldt dan ontvangt u 
consumptiebonnen, 
eetbon en ... natuurlijk het 
AVOM-jubileumgeschenk.
Maar dat blijft een 
verrassing!

Tijdens de gehele dag 
treedt de bekende band 
Ketjil-Ketjil op.

Gebouw Albatros is 
geschikt voor minder-
validen en rolstoel 
toegankelijk.

Alle leden zijn uiteraard welkom 
met partner/introducé.

U kunt u opgeven door € 15,– p.p. 
te storten op AVOM EGO-rekening 
588631116 (ABN) o.v.v. naam en 
aantal personen.
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1995
“In december wilden wij al verslag doen van de 
90-ste verjaardag van het oudste AVOM-lid, de heer 
Leevering uit Assen. Dit verslag kan eerst nu worden 
gegeven omdat hij een ongeluk met zijn brommer 
kreeg en daardoor in het ziekenhuis belandde en, 
daarvan hersteld, besmet werd met salmonella 
bacillen. Alles gaat nu echter goed met hem.”

1995
Groot onrecht rechtgetrokken. Al eerder is in Vast Werken geschreven over vermeend onrecht bij de 
beoordeling van de de aanvragen om de uitkering van f 7.500 volgens de Wet Eenmalige Uitkering van 
1992 te mogen ontvangen. De wet werd door de Minister van Binnenlandse Zaken anders toegepast 
dan dat de juridisch adviseur van onze vereniging, drs. A. de Vries, deze wet zag. Hij diende een bezwaar 
tegen het besluit van de minister in. Het doet ons dan ook een bijzonder groot genoegen dat de Minister 
op zijn eerdere beslissing is teruggekomen  en hiermee een precedent heeft geschapen die voor analoge 
afwijzingen gevolgen kan hebben.

Stichting Peter Tazelaar organiseert in samenwerking met het Kurhaus Scheveningen 
en de Musical Soldaat van Oranje een bevrijdingsevenement op 5 mei 2011. 

In 2011 is het 70 jaar geleden dat in het diepste geheim in Scheveningen de MI6-spion 
Peter Tazelaar aan land werd gezet door Erik Hazelhoff Roelfzema en Chris Krediet. 
Gekleed in smoking begon hij aan zijn levensgevaarlijke missie welke jaren later 
inspiratiebron zou zijn voor twee beroemde films, de James Bond-film Goldfinger en 
Soldaat van Oranje.

Deze dag zullen de helden van WO II in het zonnetje worden gezet met een show van 
de sterren  uit de Musical Soldaat van Oranje. Tevens zal er een gastoptreden van 
het originele Britse marinevaartuig ‘MTB 102’ plaatsvinden, waarbij de beroemde 
landingsscène wordt nagespeeld.  

U kunt hierbij aanwezig zijn! 
Voor een speciaal arrangement, zie: www.petertazelaar.nl 
5 mei 2011, 13:00 – 15:00 uur, locatie: Kurhaus Scheveningen. Reserveer nu!

De bemanning van het stationsschip 
Hr.Ms. Rotterdam, die oefende in de 
wateren rond Bonaire, vond tussen de 
bedrijven door tijd om een taxibusje voor 
invaliden af te leveren in Kralendijk. 
Dat gebeurde op bijzondere en spectacu-
laire wijze met een van de grote lan-
dingsvaartuigen (zie de foto). Het busje 
is voor de Stichting Rolstoelbus van 

Een spectaculair transport

Aan het project, een initiatief van het 
Europees Defensie Agentschap (EDA) 
nemen, naast Nederland, deel Zweden, 
Spanje, Portugal, Polen, Italië, Duits-
land, Frankrijk, Finland, Noorwegen 
en België. De 11 landen starten in 2012 
met het project en verwachten in 2015 
een demonstratiemodel te presenteren.

De Unmanned Maritime Systems (UMS) 
worden in de toekomst onder andere ingezet 
voor de bestrijding van zeemijnen. Archief-
foto Min Def.

Vijftien jaar samenwerking 
met Belgische Marine

Vice-admiraal Matthieu Borsboom 
heeft in het kader van de vijftien jarige 
samenwerking met de Belgische marine 
een bezoek gebracht aan de marineha-
ven in Zeebrugge. De vice-admiraal reik-
te namens de minister van Defensie aan 
zijn Belgische collega divisie-admiraal 
Jean-Paul Robyns een Ereteken voor 
Verdienste uit voor de cruciale rol die hij 
heeft gespeeld bij de intensivering van 
de samenwerking.

Beide admiraals bezochten daarna de 
werf waar de Nederlandse en Belgische 
mijnenbestrijdingsvaartuigen worden 
onderhouden en de MOST, de Neder-
lands-Belgische trainingsfaciliteit. Het 
jubileum viel samen met de terugkeer 
van BNS Louise Marie. Dit voormalige 
Nederlandse M-fregat voer drie maan-
den voor de antipiraterij-missie Ata-
lanta. Het schip ontdekte twee nieuwe 
piratenkampen, voerde elf boardings uit 
en rekende zeven piraten in.

Onbemande systemen tegen 
zeemijnen in de maak

Minister Hans Hillen heeft samen met 
de defensieministers van 10 andere EU-
lidstaten een overeenkomst ondertekend 
voor de ontwikkeling van onbemande 
zeesystemen. De Unmanned Maritime 
Systems (UMS) die zowel boven als 
onder water moeten gaan opereren, 
worden o.a. ingezet voor de bestrijding 
van zeemijnen.
Het UMS-project bestaat uit 14 deelpro-
jecten. Ieder lidstaat kan zelf aangeven 
aan welke deelontwikkelingen het mee 
wil doen en zo eigen beschikbare kennis 
en bestaande ontwikkelingen inbrengen.
Nederland heeft zich ingeschreven voor 
3 deelprojecten:
• Network Enabled Cooperation System 

of Autonomous Vehicles (NECSAVE) 
• Signature Response Analysis of Multi-

influence Mines (SIRAMIS)  
• Burried Mines (BURMIN) 

Afscheidsreceptie FLO-
commissie Verbindingsdienst

Op donderdag 19 mei a.s. organiseert 
de FLO-commissie Verbindingsdienst 
KM weer een afscheidsreceptie in De 
Witte Raaf, Marinekazerne Den Helder. 
Aanvang 15.00u. Kosten (tevens het 
karakter van een reünie draagt) € 10,00, 
overmaken op Postbank 5459748 t.n.v. 
Commissie Verbindingsdienst KM, Den 
Helder. Verdere inlichtingen o.a. bij Ad 
Kreukniet, secr. FLO-commissie, T: 0223 
641831 of op website: www.bravozulu.nl 

Leo A. Floor. Floor gaat een taxidienst 
opstarten voor minder vermogende 
lichamelijk en geestelijk gehandicapte 
bewoners en ouderen van Bonaire tegen 
schappelijke tarieven. Het busje, dat in 
het bijzijn van de NOS-televisie officieel 
werd overhandigd op Sunset Beach, is 
geschonken door  Connexxion.
[Bron en foto Els Kroon]



Veteranennieuws
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Uw medewerking gevraagd
De meeste veteranen kijken met trots terug op hun inzet bij mi-
litaire operaties en uitzendingen. En terecht! Sommigen krijgen 
echter na enige tijd psychische en/of lichamelijke klachten. Dat 
kan ook gebeuren met hun gezinsleden.

Veteranen hebben bijzondere ervarin-
gen achter de rug en om veteranen met 
klachten te behandelen is gerichte zorg 
nodig.
In 2007 is hiervoor het Landelijk Zorg-
systeem voor Veteranen (LZV) opgericht. 
Hierin werken zeventien kwalitatief 
hoogwaardige zorginstellingen (waaron-
der drie van Defensie) samen met elkaar 
en met het Veteraneninstituut op het 
gebied  van maatschappelijk werk en 
geestelijke hulpverlening. De Rad voor 
civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) 
houdt daar toezicht op.

Het is de bedoeling dat het LZV maat-
werk levert, zo dicht mogelijk bij huis, 
waarbij de veteraan en zijn directe ver-
wanten direct in het middelpunt staan. 
De samenwerking tussen de instellingen 
heeft als doel om de overgang van het 
ene type hulpverlening naar een ander 
type zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De RZO wil graag weten of het LZV er 
in slaagt om de beloofde goede zorg te 

De redactie ontving van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek een brochure toege-
zonden met het verzoek deze te plaatsen. Graag nemen wij de tekst van deze brochure in haar 
geheel over. Waarbij wij willen benandrukken dat het een anoniem, vertrouwelijk en onafhankelijk 
onderzoek betreft, dat wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut.

                      Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

Oproep
Aan veteranen voor deelname aan onderzoek

Hoe goed werkt het Landelijks Zorgsysteem voor Veteranen?

Consumer Quality Index Veteranenzorg
Onderzoek naar de kwaliteit van zorg in samenwerking met het Trimbos-Instituut

leveren. Om dat te onderzoeken heeft de 
RZO een onafhankelijk onderzoeksinsti-
tuut op het gebied van de geestelihjke 
gezondheidszorg en verslavingszorg in 
de arm genomen, het Trimbis-instituut. 
Dit instituut zal begin 2011 onderzoeken 
welke ervaringen veteranen hebben (ge-
had) met de keten van zorg in het LZV.

Uw ervaringen zijn belangrijk

Als u ook van de zorg van het LZV 
gebruik (heeft ge)maakt, is het mo-
gelijk dat u hiervoor  binnenkort een 
vragenlijst krijgt toegestuurd. Ik doe 
een beroep op u om hem in te vullen. 
Uw deelname heeft geen invloed op uw 
behandeling, zij is anoniem, de onder-
zoeksgegevens vertrouwelijk.

Weer een vragenlijst denkt u wellicht? 
Ja, en ik hoop van harte dat u mee wilt 
doen aan dit anonieme en vertrouwelijke 
onderzoek.

Mevrouw Marie-Louise
Tiesinga-Autsema is 

voorzitter van de RZO.

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk instituut dat zicj inzet voor het 
verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg en het delen van kennis.
De Raad voor civiel-militaire Zorg en onderzoek (RZO) is opgericht in 
2007 en fungeert als onafhankelijke Rad van Toezicht op het Landelijk Zorgsys-
teem voor Veteranen (LZV).
Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een samenwerkings
verband tussen civiele en militaire instellingen in de Geestelijke gezondheids-
zorg.
Deze zorginstellingen zijn regionaal over het land verspreid, zodat u niet te ver 
hoeft te reizen voor behandeling.

RZO
‘De Zwaluwenberg’
Utrechtseweg 225
1213 TR Hilversum

U bent ervaringsdeskundige en wij 
hebben uw mening broodnodig. 
U kunt er mede voor zorgen dat 
collega-veteranen en hun naasten 
kunnen rekenen op de best moge-
lijke zorg als ze die nodig hebben.

Hebt u nog vragen?

Indien u vragen heeft over het onder-
zoek kunt u terecht bij de onderzoeker 
van het Trimbos-instituut,
de heer B. van Wijngaarden, 
e-mailadres: bwijngaarden@trimbos.nl 
of bij de ambtelijk secretaris van de 
RZO: fa.alwon@mindef.nl

1996
De A.V.O.M. jubileert. De beide, 
thans ere-leden van de vereniging, 
Schellekens en Oosterlaak hebben met 
dit initiatief bereikt dat de A.V.O.M. is 
uitgegroeid tot een vereniging die er, 
op het terrein van de post-aktieven zijn 
mag. 

1996
AVOM-lustrum:
gemoedelijk
en gezellig.

Maidenspeech
Theo Luijckx

Het juni-
nummer
Vast Werken
eenmalig
voor
het eerst
geheel
in kleur.

Samen met hun partners een to-
taal van een kleine 1000 gasten.
Rijkelijk vloeide het gerstenat en 
andere vormen van zwakke en 
sterkere alcoholica. Voorganger, 
hoofdredacteur Piet van Minnen 
kon verheugd constateren dat alles 
voortreffelijk verlopen was.....

De voormalig bestuursvoorzitter van 
het Veteraneninstituut Martin Zijl-
stra heeft maandag 29 februari j.l.het 
Ereteken voor Verdienste in zilver 
ontvangen. Hij kreeg het eremetaal 
uit handen van minister Hans Hillen 
voor zijn waardevolle bijdrage aan de 
erkenning, waardering en zorg voor 
de veteranen. Als bestuursvoorzitter 
is Zijlstra inmiddels opgevolgd door 
oud-kamerlid Gerrit Valk.



25 jaar marine:  Onderzeeboten en patrouilleschepen
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Technische gegevens Zwaardvis klasse
Afmetingen: 66.9×8.4×7.1 meter
Tonnage onderwater: 2640 ton
Snelheid: 20 knopen
Machinekamer:
3 diesel/elekritsch Werkspoor RUB 215X12 
diesels.
Bewapening:
6 torpedolanceerbuizen in de boeg; aanboord 
20 US MK 48 mod 4 en NT 37C/E torpedo’s
Bemanning: 65 koppen, nl. 8 officieren en 57 
schepelingen.

Na de fregatten in het vorige 
nummer nu een overzicht 
van de onderzeeboten en de 
patrouilleschepen

Dolfijn/Potvis klasse

Hr.Ms. Dolfijn S808

Technische gegevens Dolfijn/Potvis 
klasse
Afmetingen: 79.5×7.8×4.9 meter
Tonnage onderwater: 1830 ton
Snelheid: 17 knopen
Machinekamer Dolfijn:
2 MAN diesels, 2800 Bhp
Machinekamer Dolfijn:
2 Pielstick PA 4 diesels, 3100 Bhp
Bewapening:
8 torpedolanceerbuizen, 4 voor en 4 achter voor 
het afvuren van 533 mm torpedo
Bemanning: 67 koppen.

dok Mij. In 1972 in Rotterdam aan de 
marine overgedragen. 
In 1995 werden beide uit dienst gesteld 
en verkocht aan de RDM. Zij werden 
in 2000 doorverkocht aan Maleisië. De 
beide schepen werden op transport ge-
zet, maar de deal werd door de regering 
afgeblazen. Waar de schepen op dit 
moment zijn is mij niet bekend, maar 
de twee onderzeeboten liggen inmiddels 
nu ergens al 15 jaar aan de kade en dat 
is niet bevorderlijk voor de operationele 
status.In 1986 hadden we de beschikking over 

drie onderzeeboten van de Dolfijn/Potvis 
klasse. 
De Potvis klasse omvatte de S 804 
Potvis en de S 805 Tonijn. De Dolfijn 
klasse natuurlijk de S 808 Dolfijn en 
de S 809 Zeehond. De schepen werden 
gebouwd bij Wilton Feijenoord te Rot-
terdam en tussen 1961 en 1966 aan de 
marine overgedragen. De Dolfijn werd 
in 1983 alweer uit dienst gesteld en in 
1985 gesloopt in Amsterdam, zodat er 
in 1986 nog drie schepen van de klasse 
over waren. In eerste instantie waren 
dit twee verschillende klasse onderzee-
boten maar na de benodigde modificaties 
werden zij aangemerkt als één klasse. 
De bemanningsleden hadden het niet 
echt royaal aan boord. 
Het unieke van deze schepen was dat de 
romp bestond uit drie cilinders. Dit was 
bedacht om dieper te kunnen duiken: 
300 meter diep was nu mogelijk. De 
bovenste cilinder was voor de beman-
ning en bewapening en natuurlijk de 
benodigde controlekamers. De onderste 
twee voor de diesels en de benodigde 
batterijen. 
Ook aan dit unieke ontwerp komt eens 
een einde. hr.ms. Potvis werd in 1992 

Zwaardvis klasse

Hr.Ms. Zwaardvis S806

De Tonijn, bij het Marinemuseum in Den 
Helder. 

uit dienst gesteld en in 1994 gesloopt. 
De Tonijn werd in 1992 van de lijst 
afgevoerd maar ligt nog steeds in Den 
Helder naast het marine museum. Een 
bezoek meer dan waard. De Zeehond 
werd in 1990 afgevoerd en heeft daar-
naast nog een tijdje dienst gedaan als 
testschip bij de RDM te Rotterdam, 
waar zij later werd gesloopt.

In 1964 werd besloten om nog een twee-
tal onderzeeboten te laten bouwen . Dit 
moesten dan schepen worden, gebouwd 
naar het USS Barbel type. Deze onder-
zeeboot was behoorlijk gestroomlijnd 
waardoor ook de snelheid omhoog zou 
gaan. De klasse bestaande uit de S 806 
Zwaardvis en S 807 Tijgerhaai wer-
den besteld bij de Rotterdamse Droog-

Hr.Ms. Bruinvis S 810 op de terugweg naar 
de haven van Den Helder

Hr.Ms. Tijgerhaai S807

Walrus klasse

Deze verbeterde Zwaardvis klasse 
bestaat uit vier boten. De naamdrager 
van deze klasse de S 802 Walrus, de 
S 803 Zeeleeuw, de S 808 Dolfijn en 
de S 810 Bruinvis. Deze vier schepen 
werden besteld bij de Rotterdamse 
Droogdok Mij te Rotterdam en tussen 
1990 en 1994 in dienst gesteld. 
De bouw van de Walrus begon in oktober 
1979 en van de Zeeleeuw in september 
1981. Diverse veranderingen in het ont-
werp veroorzaakten een vertraging van 
enkele jaren, zodat aan de Dolfijn pas in 
juni 1986 werd begonnen. Die kiel van 
de Bruinvis werd gelegd in april 1988.
In oktober 1985 ging de Walrus al eerste 



 VASTWERKEN 2/2011 11

Technische gegevens Walrus klasse
Afmetingen: 67.7×8.4×7.0 meter
Tonnage onderwater: 2800 ton
Snelheid: 21 knopen
Machinekamer:
3 SEMT Pielstick diesel generator groepen,
de laatste twee echter Bron-Werkspoor diesels 
(geven minder lawaai dan de Pielsticks)
Bewapening:
4 torpedolanceerbuizen voor dezelfde torpedo’s 
als a/b Zwaardvis klasse,
behalve torpedo’s kunnen ook sub Harpoon 
raketten worden afgevuurd, maar deze zijn niet 
standaard aan boord.
Bemanning: 50 koppen, nl. 7 officieren en 43 
schepelingen.

te water maar in augustus 1986 werd 
zij getroffen door een hevige brand. De 
romp bleef onbeschadigd maar binnen 
was alles totaal vernield. Men kon op-
nieuw beginnen. 
In 2011 zou men beginnen met een 
levensverlengend onderhoud die in 2018 
moet zijn afgerond maar of dit nog gaat 
gebeuren is onbekend. 

Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft 
de marine altijd de beschikking gehad 
over vier tot zes onderzeeboten en op 
dit moment, 2011 hebben ze nog de 
beschikking over vier vrij moderne on-
derzeeboten. De onderzeeboten worden 
veelvuldig ingezet voor o.a. de opleiding 
tot onderzeeboot commandant voor na-
genoeg de gehele Navo en thans weer ter 
bestrijding van de piraterij. 
De minister van Defensie, Hans Hillen, 
heb ik persoonlijk gesproken. Een aar-
dige man, maar als ik berichten hoor dat 
hij de onderzeedienst wil opheffen, vind 
ik hem stukken minder aardig.
Wij, als zeevarende natie, kunnen het 
toch niet zonder moderne schepen en 
onderzeeboten doen. Overal ter wereld 
wordt juist aan de onderzeeboten veel 
aandacht geschonken. Ze zijn onmis-
baar voor het in de gaten houden van de 
zeeën en bewijzen hun diensten even-
eens bij de bestrijding van de zeeroverij.

VastWerken berichtte 15 jaar geleden:
“Met de Walruis klasse beschikt de 
Koninklijke marine over de meest 
geavanceerde conventionele, dat wil 
zeggen diesel-elektrisch voortgestuwde 
onderzeeboten ter wereld.”

Drie van de
Walrus klasse:
de Dolfijn,
de Walrus en
de Zeeleeuw

Patrouilleschepen

De Balder klasse

Hr.Ms. Balder P802

De Balder klasse patrouilleschepen
Er zijn vijf schepen van de deze klasse 
gebouwd bij de Rijkswerf Willemsoord 
in Den Helder. Zij werden in de jaren 
1954/1955 aan de Koininklijke marine 
overgedragen. Zij werden gebouwd met 
financiële steun uit Amerika.
De klasse bestond uit de navolgende 
schepen: P 802 Balder, P 803 Bulgia, 
P 804 Freyer. P 805 Hadda en P 806 
Hefring. 
De Balder en de Hefring werden in juni 
1985 verkocht aan een scheepswerf in 
Groningen, dus eigenlijk horen ze niet 
thuis in dit verhaal. 
De bewapening is nooit helemaal 
compleet geweest en meestal waren de 
schepen voorzien van een paar machine-
geweren van 20 mm in plaats van de 40 
mm UK Buffin machinegeweren. De anti 
onderzeeboot bewapening heb ik niet 
meegemaakt. 
Misschien dat er tijdens de opleverin-
geean deze schepen iets opstond van 
rekken ten behoeve van dieptebommen 
maar zelf nooit waargenomen. 
In september 1986 werd de Bulgia inge-
zet voor de opleiding van de adelborsten 
en haar naamsein werd veranderd van P 
803 in A 880. In 1996 werd zij geschon-
ken aan de zeekadetten in Alkmaar. 
De Freyer ging in 1986 naar de zeeka-
detten in Gouda en de Hadda werd in 
november 1990 gesloopt in Amsterdam 
bij het bedrijf Timmermans. 
Voor de marine zijn hierna geen pa-
trouilleschepen maar gebouwd.

Hr.Ms. Bulgia P803, later opleidingsschip

De voormalige Freyer in dienst van de Zee-
kadetten
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Technische gegevens Balder klasse
Afmetingen: 36.2×6.2×1.9 meter
Waterverplaatsing volgeladen: 225 ton
Snelheid: 15 knopen (of iets meer/minder)
Machinekamer:
2 Werkspoor RUB 1612 diesels

De stuurhut van de Freyer

Hr.Ms. Hadda P 805

Geen patrouilleschepen meer gebouwd?
Niet als men naar de lengte kijkt van 
de nieuwe serie die vanaf 2007 wordt 
gebouwd voor de Koninklijke marine en 
die patrouilleschepen worden genoemd. 
De Balder klasse was ruim 36 meter 
lang, de Holland klasse gaat dik over de 
100 meter.
De benaming gaat tegenwoordig over 
het algemeen samen met de diversiteit 
aan bewapening en een fregat is in staat 
tot meer geweld dan een lichter fregat. 
Het OPV is bedoeld als zuiver patrouil-
levaartuig met additionele bewapening 
en de (bijna) lengte van een fregat/kor-
vet. Ook met de maximale snelheid van 
20/22 knopen kan het niet in het hoogste 
geweldspectrum opereren maar is meer 
ingericht voor humanitaire en expeditio-
naire operaties. Dat is een flinke inflatie 
en wellicht degeneratie van onze ooit zo 
trotse vloot, die in de 80- en 90-er jaren 
18 schepen telde, exclusief de bevoor-
raders.
De bouw van deze grote en zeer ge-

Holland klasse

avanceerde OPV’s is ook noodzakelijk 
omdat de marine op dit moment gewoon 
twee schepen tekort komt en men toch 
iets moest om te voorkomen dat er een 
bevoorrader of zelfs een LPD/ATS als 
stationsschip dienst moet doen zoals dat 
nu al eens is gebeurd. Met moeite kan  
een operationeel fregat nu een ‘normale’ 
grote onderhoudsbeurt ondergaan. 

De vier OPV’s
Eind 2007 plaatste Defensie de opdracht 
(€ 467,8 miljoen) voor de bouw van vier 
nieuwe patrouilleschepen en de bijbeho-
rende geïntegreerde sensor- en commu-
nicatiesystemen bij Schelde Marinebouw 
en Thales Nederland. TNO heeft veel 
aan het ontwerp van de schepen bijge-
dragen.
De meest in het oog springende innova-
tie aan de buitenkant is wel de geïnte-
greerde sensormast. De gespecialiseerde 
computercomponenten voor de radars, 
de zogeheten MMIC’s (Monolithic Micro-
wave Integrated Circuits), zijn ontwor-
pen door TNO.
De commandocentrale (traditioneel diep 
onder in het schip weggestopt) is nu 
fysiek gecombineerd met de navigatie-
brug.
De schepen krijgen twee niet ronddraai-
ende radarsystemen, de Smile (detectie 
op grote afstand) en de Seastar (sturing 
van kanonsysteem en helikopters). Tot 
slot maakt het dag- en nachtzichtsys-
teem Gatekeeper 360 graden rondom 
visuele detectie en herkenning mogelijk
 
De verhouding tussen breedte en lengte 
van de schepen is ook anders dan bij 
fregatten. De OPV’s zijn net iets korter 

dan bijv. M-fregatten (122 meter), maar  
wel ruim 2 meter breder.
Een ander belangrijk verschil met de 
fregatten: op de OPV’s kunnen goederen 
en voertuigen via een lift op het helidek 
naar een lager dek worden gebracht, er 
kunnen makkelijker hulpgoederen mee 
die dan via de FRISC-boten naar de wal 
worden gebracht. Aan de achterzijde 
van de OPV’s bevindt zich namelijk een 
slipway voor de FRISC’s. 

Voor de bemanning betekenen de 
schepen ook een enorme vooruitgang. 
Het aantal bemanningsleden op die 
107,9 meter, slechts 50, betekent in de 
praktijk dat er minder personen in één 
verblijf slapen (max 4), maar ook meer 
kastruimte, ruimere bedden, etc. Minder 
bemanningsleden betekent tevens dat 
het mogelijk is om in één ruimte te eten. 
Overigens zal het Gouden Bal (dagver-
blijf onderofficieren) niet meer terug-
keren op de OPV’s, omdat de onderof-
ficieren en korporaals één verblijf zullen 
delen. De nieuwe naam: Zilveren Bal. 
Op veel fronten zijn de OPV’s weer en 
verbetering voor de bemanning. Eén 
minpuntje: er is geen wasser aan boord 
om de wasmachines te bedienen...

De vier patrouilleschepen zijn bedoeld 
voor kustwachttaken in Nederland, de 
wateren rond de Nederlandse Antillen 
en internationale veiligheidstaken. Zo 
kunnen ze onder meer worden ingezet 
bij de bestrijding van piraterij en van 
drugstransporten over zee.

In een gesimuleerde commandobrug in 
Soesterberg worden de militairen voorbereid 
op hun taken op de OPV’s.

De Holland en Zeeland

De Holland klasse:
Hr.Ms. Holland P 840 (2011)
Hr.Ms. Zeeland P 841 (2011)
Hr.Ms. Friesland P 842 (2011)
Hr.Ms. Groningen P 843 (2012)

De FRISC (Fast Raiding Interceptor and 
Special Forces Craft), een kleine, bijzonder 
snelle boot, wordt momenteel getest. Er 
worden 48 aangeschaft.
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De Kustwacht is eigenlijk een bejaarde 
dame. In 1882 kreeg het personeel van 
de vuurtorens de opdracht uit te kijken 
over zee en incidenten te rapporteren 
aan het Hoofd Kustwacht. Aanleiding 
was het vergaan van het marineschip 
hr.ms. Adder enige mijlen uit de kust 
van Scheveningen. Niemand had iets 
opgemerkt en hulp was uitgebleven. De 
gehele bemanning kwam om.
De bewaking van de kust bleef in stand. 
De communicatiemiddelen werden beter 
en het te bewaken gebied nam toe, mede 
door het gebruik van radar. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw leidden 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van scheepvaart, visserij, energiewin-
ning en milieubeheer tot uitbreiding van 
allerlei operationele taken, o.a. meer 
toezicht op de Noordzee. De taken waren 
over verschillende ministeries gespreid. 
Dat leidde tot een onderzoek, op 11 juli 
1984 gestart onder verantwoordelijk-
heid van de toenmalige minister van 
Verkeer en Waterstaat. mevrouw drs. N. 
Smit-Kroes, naar de “mogelijkheden in 
de ruimste zin van een meer doelmatige 
inzet van middelen voor de uitvoering 
van operationele overheidstaken op de 
Noordzee.” In mei 1985 kwam daarop 
een advies met als aanbeveling o.a. de 
vorming van een Kustwacht als samen-
werkingsorganisatie en de samenvoe-
ging van Hydrografische taken in een 
Hydrografisch Instituut. Op 26 februari 
1987 ondertekenden de zes ministers 
van de deelnemende departementen 
de samenwerkingsovereenkomst. Eind 
1989 verscheen een evaluatierapport 
en kwam een discussie op gang. Uit-
eindelijk leidde dat in mei 1995 tot een 
nieuwe Kustwachtconvenant. Daarin 
werd de Koninklijke marine belast 
met de operationele leiding over de 
uitvoering van de kustwachttaken. In 

Kustwacht

2001 verhuisde het Kustwachtcentrum 
(KWC) naar Den Helder. De Nederland-
se Kustwacht is een zelfstandige civiele 
organisatie met eigen taken.
In Nederland stelt de KM een mijnen-

bestrijdingsvaartuig van de Alkmaar 
klasse beschikbaar, nl. hr.ms. Willem-
stad (M864) voor o.a. visserijcontrole. 
Verder kan de Kustwacht, indien nodig, 
gebruik maken van andere schepen, zo-
als fregatten en hydrografische vaartui-
gen. Op Marine Vliegkamp De Kooy is 
Squadron 7 van de Marine Luchtvaart-
dienst gestationeerd. Tenminste één 
van de Lynx helikopers van de dienst is 
permanent stand by.
In 1997 werden voor de kustwacht drie 
patrouilleschepen besteld bij Damen te 
Gorkum. Dit betrof het type Stan Patrol 
4100 waarvan er al vele waren verkocht. 
De schepen werden tussen november 
1998 en maart 1999 in dienst gesteld. 
De drie Stan Patrols zijn: P 810 Jagu-
ar, P 811 Panter en de P 812 Poema. 
Indien nodig kunnen er ook nog 6 per-
sonen mee van andere diensten. Op het 
achterdek staat een RIB die met gemak 
30 knopen kan halen en te water gaat 
via een deur aan de achterzijde. 
De thuishaven van deze 3 schepen is 
Willemstad op Curacao.

Persoonlijk heb ik het genoegen gehad 
om met de Poema mee te mogen op haar 
eerste proefvaart. Het is een prachtig 
schip, misschien wel iets te luxe voor 
een marineschip. 
We voeren vanaf Gorkum richting zee en 
gingen in de loop van de avond weer re-
tour waarna alles dichtrok van de mist. 
Deze ‘ouwe’ voelde zich niet erg happy 
en was blij toen we weer in Gorkum 
afmeerden.

Ad de Kruijf 

Hr.Ms. Panter vaart de haven van Willemstad binnen

Technische gegevens Kustwachters
Afmetingen: 42.8×6.8×2.5 meter
Tonnage: 205 ton
Snelheid: 26 knopen
Machinekamer:
2 Carterpillar diesels.
Bewapening: 1 machinegeweer 12.7 mm.
bemanning: 11 koppen

Nieuwe naam Kustwacht
De Kustwacht Nederlandse Antillen en 
Aruba heeft 15 februari 2011 een nieuwe 
naam gekregen: Kustwacht voor het 
Koninkrijk der Nederlanden in het Cara-
ibisch Gebied (KWCARIB). De Engelse 
naam is Dutch Caribbean Coast Guard.
Aan een naamsverandering viel niet 
te ontkomen, omdat de Nederlandse 
Antillen vorig jaar werden opgeheven. 
Curaçao en Sint Maarten gaan – net als 
Aruba – binnen het Koninkrijk der Ne-
derlanden verder als autonome landen, 
terwijl Bonaire, Saba en Sint Eustatius 
als gemeenten worden. 

“Persoonlijk het genoegen gehad om mee te mogen varen op de eerste proefvaart.
Het is een prachtig schip.”
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De marinewereld in het vizier Ad de Kruijf

De Fransen hebben 4 Boomers in dienst 
van de Le Triomphant klasse die tussen 
1997 en 2010 in dienst werden gesteld 
(Le Triomphant, Téméraine, Vigliant, 
Terrible). Tonnage onder water 14.335 
ton en zij beschikken over 16 raketten 
met een bereik van 6.000 km, maar dat 
wordt opgewaardeerd naar 9.000 km. 
Dit geheel wordt gaande gehouden door 
maar 111 bemanningsleden. 

De Britse marine heeft 4 boten van de 
Vanguard klasse die indienst werden 
gesteld tussen 1993 en 1999. De ton-
nage onder water bedraagt 15.980 
ton en zij beschikken over 16 Trident 
raketten. Deze zijn gelijk aan die van de 

Onderzeeboten worden steeds belangrijker

Amerikanen. Het verschil zit hem in de 
bemanning, deze boten worden bediend 
door maar 135 man i.p.v. de 155 van de 
Ohio’s van de Amerikanen.

De marine van dit land heeft de beschik-
king over 14 Ohio klasse boten die in 
dienst werden gesteld tussen 1984 en 
1997. De tonnage bedraagt onder water 
18.750 ton en zij hebben de beschikking 
over 24 Trident raketten, die een bereik 
hebben van 12.000 km en kunnen uitge-
rust zijn met 12 kernkoppen. Onder wa-
ter kunnen ze een snelheid bereiken van 
24 knopen en dit geheel wordt gaande 
gehouden door 155 bemanningsleden.
De oudste vier Ohio’s, die in dienst 
werden gesteld tussen 1981 en 1984 zijn 
omgebouwd tot raket onderzeeboot. Dit 
gebeurde tussen 2002 en 2007 en deze 
beschikken thans over 154 Tomahawk 
raketten. In 22 van de 24 lanceerbuizen 
passen blijkbaar de 154 raketten en 
blijven er nog twee lanceerbuizen over  
voor het afleveren van 66 special forces 
personeel. Van de 22 kunnen er ook nog 
eens 8 worden omgebouwd om het ma-
teriaal van de special forces te kunnen 
vervoeren. De Tomahawk raket heeft 
een bereik van ongeveer 1600 km. 

De Virginia-klasse is de nieuwste 
generatie atoomonderzeeboten van de 
Amerikaanse marine. Met de bouw 

van het 115 meter lange en 10.4 meter 
brede vaartuig werd begonnen in 2007. 
De waterverplaatsing van de eerste in 
deze serie, USS Hawaii is 7.700 ton, de 
bewapening omvat zware torpedo’s en 
12 Tomahawk kruisraketten.

Dit land heeft al vanaf 1987 de XIA in 
dienst die een onderwaterverplaatsing 

In de vorige aflevering van 
VastWerken heb ik de Boerei 
klasse van de Russische marine 
besproken. Tijd om de Boo-
mers (atoomonderzeeërs met 
ballistische raketten) van een 
aantal landen eens wat nader 
te bekijken.

Frankrijk

Tewaterlating van Le Terrible in 2010.

Groot-Brittannië

Zestien crashes met Britse 
onderzeeboten

Het Britse ministerie van Defensie is in 
verlegenheid gebracht door een ‘catalogue 
of blunders’ met atoomonderzeeboten van 
de Navy sinds 1988. Meer dan de helft van 
de zestien ongevallen vonden plaats in de 
wateren rond Schotland. Critici zijn van oordeel 
dat de zich steeds herhalende incidenten een 
gevolg zijn van het falen van het ministerie 
om in te grijpen en er lering uit te trekken. 
Ze waarschuwen dat een ernstig incident in 
de nabije toekomst kan leiden tot het lekken 
van radio-activiteit en dus tot gevaar voor de 
volksgezondheid.
Ondertussen wordt de Royal Navy’s nieuwste 
onderzeeboot, HMS Astute, gerepareerd op de 
Faslane basis op de Clyde nadat het in oktober 
2010 aan de grond was gelopen. Onder andere 
was een van de vinnen van de submarine 
beschadigd toen een sleepboot trachtte de boot 
los te trekken.
In het Britse parlement zijn vragen gesteld over 
de oorzaak van de ongevallen. Het ernstigste 
ongeval vond plaats op 22 november 1990 toen 
HMS Trenchant vastliep in een net van een 
visser. Het vissersschip zonk, vijf opvarenden 
verdronken; alles tengevolge van nalatigheid 
van de commandant van de Trenchant.
Van de zestien incidenten vonden elf plaats 
door aan de grond lopen van de onderzeeërs.
Een onafhankelijk expert, John Large, wijt een 
groot deel van de incidenten aan onvoldoende 
training van de marinemensen aan boord. 
[Bron Scotland Herald]

Verenigde Staten

Vanguard

Ohio klasse Trident

Virginia klasse
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heeft van 6.500 ton. Zij heeft 12 raketten 
aan boord die een bereik hebben van on-
geveer 2.100 km met een enkele kernkop 
maar ook daar staat de techniek niet 
stil en is men bezig aan een verbeterde 
versie van deze raket.  Aan boord zijn 
maar liefst 140 man en de onderwater 
snelheid bedraagt 22 knopen. 

Dan is er de JIN klasse waarvan er 
vermoedelijk 5 worden gebouwd. De 
eerste kan mogelijk al in dienst zijn en 
heeft een onderwaterverplaatsing van 
ongeveer 8.000 ton. De bewapening is 
natuurlijk ook een stuk beter dan die 
van de XIA en bestaat uit wederom 12 
lanceerbuizen maar nu met raketten 
met een bereik van 8.000 km en 3 tot 
8 kernkoppen. Het is erg moeilijk om 
vanuit China goede informatie te krijgen 
dus het blijft een beetje gissen naar 
maten en afmetingen. 

China

India

Ook India is een boomer aan het bou-
wen. Ze gaat Arihant heten en wordt 
aldaar gebouwd. Waterverplaatsing 
7.000 ton en aan boord 12 raketten met 
een bereik van 750 km. Met de bouw is 
begonnen in 2004 en de vermoedelijke 
indienststelling is gepland in 2012.
India overweegt eveneens tot de koop 
van zes onderzeeboten van Rusland om 
de capaciteit van de onderzeese vloot 
te vergroten. Als het tot een deal komt 
dan zal India de benodigde know how 
krijgen om meer onderzeeboten op eigen 
scheepswerven te bouwen. Niet alleen 
Rusland is in beeld, want ook Duitsland, 
Spanje en Frankrijk hebben al interesse 

Een prachtige art impression van de com-
mandocentrale van de nieuwe Amur klasse.

getoond in de verkoop van onderzeebo-
ten. India wil zijn vloot in 2015 brengen 
op 24 onderzeeërs.
De Amur klasse van de Russen is 
overigens een opgewaardeerde versie 
van de Kilo klasse, waarvan India er al 
10 heeft. De Amur klasse onderzeeërs 
halen een snelheid van 20 knopen, zijn 
bedoeld voor zowel verdediging tegen 
onderzeeërs als oppervlakte schepen. 
De bewapening omvat 6 torpedobuizen, 
eventueel ook voor kruisraketten. De 
onderzeeboot wordt diesel-elektrisch 
aangedreven. Met een bemanning van 
35 koppen kan de Amur klasse een 
diepte van 300 meter bereiken en 45 
dagen onderwater blijven.



Museumnieuws

 16 VASTWERKEN 2/2011

Het Verzetsmuseum Amsterdam expo-
seert vanaf vrijdag 10 juni de tentoon-
stelling Kleur! Borduren in gevangen-
schap gewijd aan een prachtige collectie 
borduurwerken, gemaakt door vrouwen 
in gevangenschap tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Gearresteerd voor bijvoor-
beeld het helpen van joden of het rond-
brengen van illegale kranten, hielden ze 
zichzelf op de been door hun ervaringen 
te verwerken in borduurwerken. Ook in 
de interneringskampen in Nederlands-
Indië werd massaal geborduurd. Het 
was een uitlaatklep, bood houvast en het 
gaf kleur aan het grauwe bestaan. Lap-
pen werden gemaakt van kapotte lakens 
en kledingstukken, borduurdraadjes 
werden bijvoorbeeld uit een gekleurde 
hoofddoek gepeuterd. De vrouwen maak-
ten de borduurwerken voor zichzelf én 
voor elkaar. 

Uit de aard van de borduurwerken ko-
men de verschillende omstandigheden in 
gevangenschap naar voren. In de Neder-
landse gevangenissen hadden vrouwen 
vaak veel tijd om buiten het zicht van de 
bewaarders te borduren. De was werd 
door de familieleden gedaan. Via het 
wasgoed werd van alles de gevangenis 
in- en uitgesmokkeld. De prachtigste 
borduurwerken konden daardoor in de 
gevangenissen tot stand komen. Ach-
ter ieder borduurwerk – hoe klein en 
onooglijk ook – schuilt een aangrijpend 
verhaal. Het Verzetsmuseum Amster-
dam brengt deze nu naar buiten. 
Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61, Amsterdam
T: 020 6202535 / W: wwww.verzetsmu-
seum.org
Open: di t/m vr 10.00-17.00u, za-zo-ma/
feestdagen 11.00-17.00u.

Kleur!
Borduren in gevangenschap

Borduurwerk, 
gemaakt door 
Titia Gorter in 
het ‘Oranjeho-
tel’	in	Scheve-
ningen.
[foto Peter 
Smith]

Gezocht: Motormuizen!

Vanaf 2 april tot halverwege juli kunnen 
bezoekers van het Mariniersmuseum in 
Rotterdam zichzelf op de foto zetten op 
een stoere Harley Davidson! Deze motor 
is gebruikt door de Marine Patrouille 
op Curaçao en is nu te bewonderen in 
de hal van het museum. Motormuizen 

die hun foto naar ons mailen, krijgen 
een kortingskaart opgestuurd en maken 
eens in de twee weken kans op een 
plaatsje op onze website.
Mariniersmuseum
Wijnhvane 7-13, Rotterdam
T: 010 4129600 / 
W: www.mariniersmuseumrotterdam.nl
Open: di t/m vr 10.00-17.00u, za-zo/
feestdagen 11.00-17.00u.

In het Liberty Park in Overloon is t/m 
30 november de tentoonstelling Mars 
& Eros, over krijgsmacht en erotiek te 
zien. De expostie gaat in op de erotische 
spanning en ontspanning aan het front. 
Er worden acht inkijkjes getoond naar 
soft-erotische randverschijnselen als 
seks als spionagemiddel en in propa-
ganda, maar ook naar mensonterende 
toestanden als verkrachting en sekssla-
vernij.
Liberty Park Overloon
Museumpark 1, T: 0478 641250, W: 
www.oorlogsmuseum.nl 
Open: ma t/m vr 10.00-17.00, za en zo 
11.00-17.00u.
Toegang € 13,– (veteranenpas € 9,–).

Mars & Eros, over krijgsmacht 
en erotiek

De eerste Russische atoomonderzeeër 
wordt omgebouwd tot museum en komt 
te liggen in Murmansk. Zij komt te lig-
gen naast de eerste door atoomenergie 
aangedreven ijsbreker die al is omge-
bouwd tot een museum waarop nu de 
geschiedenis van de Russische ijsbreker-
vloot is ondergebracht. 
De Russische minister van transport 
keurde de plannen goed om de K 3 
Leninski Komsomol te verplaatsen naar 
Murmansk en te verbouwen tot mu-
seum. Aan boord van deze onderzeeboot 
wordt de geschiedenis van de Russische 
onderzeevloot tentoongesteld. 
Met de opening van de onderzeeër krijgt 
de stad Murmansk nog een bijzonder 
museum naast de al bestaande ijsbreker 
Lenin. De K3 werd in dienst gesteld in 
1959 met als thuisbasis Severodvinsk 
te Arkhangelsk Oblast en diende in 
de noordelijke vloot. Zij werd in 1991 
uit dienst gesteld en de laatste jaren 
opgelegd nabij de Nerpa scheepswerf net 
buiten Murmansk. 

Museumtocht langs 
atoomschepen

De legendarische ijsbreker Lenin in de haven 
van	Murmansk	[foto	Geert	Groot	Koerkamp]

Nieuws van de oude vloot
Beste Vrienden van de Naaldwijk, 
Inmiddels heeft iedereen van de vrien-
den een mail of brief ontvangen over het 
Vaarweekend van 10 op 12 juni a.s. in 
het kader van Vlaggetjesdag Schevenin-
gen.
Omdat niet iedereen in de gelegenheid 
is een heel weekend mee te gaan of 
liever niet aan boord wil slapen bieden 
wij de mogelijkheid om toch kennis te 
maken met de Naaldwijk en mee te va-
ren op vrijdag 10 juni van Haarlem naar 
Scheveningen, of op zondag 12 juni van 
Scheveningen naar Haarlem.
Maximale opstappers beide dagen 10 tot 
12 personen.
Vertrek vrijdag om 10.00u vanaf lig-
plaats aan het Spaarne, op zondag 
vertrek tussen 10.30 en 11.00u vanaf de 
Frans Maaskade.
Kosten voor de vrijdag € 75,– pp, incl. 
de blauwe hap (een aangeklede nasi 

goreng) € 95,– pp. Kosten zondag € 75,– 
pp, incl  lunch aan boord. Bar is open en 
drankjes zijn voor eigen rekening.
Mocht u mee willen, meld u dan per om-
gaande aan: www.vriendenvandenaald-
wijk onder vaartochten.
Met vriendelijke groeten,
Robert W.F. Verrijk
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Hr.Ms. Rotterdam
begroet Aruba

Mariniers leren de meute op 
Aruba managen

Commandanten oefenen in
‘eyes only’

De militaire groet tijdens het traditionele 
saluut, afgegeven door het schip.
[foto MinDef]

Met saluutschoten begroette zaterdag 14 
maart j.l. hr.ms. Rotterdam de Konink-
rijksvlag en de vlag van de gouverneur 
van Sint Maarten, terwijl het de haven 
van Phillipsburg binnenvoer. Het is 
voor het eerst dat een marineschip het 
nieuwe land aandoet.
Gouverneur Eugene Holiday en de Com-
mandant der Zeemacht in het Caraï-
bisch Gebied en Directeur Kustwacht 
Caraïbisch gebied, brigadegeneraal Dick 
Swijgman, verwelkomden de bezoekende 
eenheid.
hr.ms. Rotterdam is het eerste amfibi-
sche transportschip dat als stations-
schip in de Caraïbische Zee opereert. 
Het schip heeft drugsbestrijding als 
hoofdtaak en is ook inzetbaar voor hu-
manitaire hulpverlening en rampenbe-
strijding. Door het amfibisch vermogen, 
de mogelijkheid om veel personeel te 
vervoeren en de grote opvangcapaciteit 
voor evacués is de Rotterdam bijzonder 
geschikt voor de uitvoering van deze 
kerntaken. Het schip kan daarnaast 
voorzien in een primaire levensbehoefte: 
drinkwater. 
Enkele bemanningsleden van de Rotter-
dam zetten een week na de begroeting al 
voet aan wal op Sint Maarten. Zij kwa-
men in het kader van militaire bijstand 
politie en Justitie van Sint Maarten 
ondersteunen bij een sporenonderzoek.

Even lijkt de wijk Seroe Colorado het 
strijdtoneel van een opstand te zijn ge-
worden. Tientallen demonstranten lopen 
door de normaal rustige straten, op de 
voet gevolgd door mariniers uitgerust 
met wapenstokken, schermen en hel-
men. Als de situatie uit de hand dreigt 
te lopen, treden de mariniers kordaat 
op. De eindoefening van de opleiding 
‘Beteugelen van Woelingen’ is in volle 
gang. 
Jaarlijks wordt een peloton van de 32ste 
infanteriecompagnie, gestationeerd op 
Aruba, opgeleid in het beteugelen van 
woelingen. Deze cursus, verzorgd door 
personeel van de Koninklijke Mare-

chaussee, stelt de mariniers in staat 
om een menigte demonstranten op een 
ordelijke wijze tot rust te manen. 
Een dergelijke inzet kan bijvoorbeeld 
nodig zijn bij het uitbreken van onlusten 
na een orkaanpassage. Ook het kader 
leert aansturingtechnieken en tactische 
formaties. Op 17 februari vond in het 
oude ESSO-dorp, genaamd Seroe Colo-
rado, de eindoefening van de opleiding 
plaats.
In het scenario van de eindoefening ont-
staat er onrust als de raffinaderij dreigt 
te sluiten. Als een groep demonstranten 
verhaal komt halen bij de burgemeester 
van het dorp, vraagt de gouverneur van 
Aruba om militaire bijstand van een 
peloton mariniers voor het handhaven 
van de rust. In tal van subscenario’s 
lopen de gemoederen steeds hoger op 
en krijgen de mariniers met een steeds 
hoger geweldsspectrum te maken. 

Testteam marine beproeft nieuw
supersnel vaartuig

Duik- en Demonteergroep
paraat in de havens

Toekomstige onderzeebootcommandan-
ten hebben in februari in Noorwegen het 
eerste praktijkgedeelte van de SubMa-
rine Command Course (SMCC) ge-
volgd. De Nederlandse en buitenlandse 
militairen oefenden in ‘eyes-only’, het 
veilig houden van de onderzeeboot met 
de dreiging van schepen dichtbij. Dit 
gebeurt met behulp van de periscoop en 
stopwatches. Hiermee berekenen de toe-
komstige commandanten de benodigde 
tijd om veilig weg te duiken, voordat een 
vijandelijk schip over vaart. Cruciaal is 
dat de marinemannen onder grote druk 
de juiste commando’s kunnen geven.
Voorafgaand aan de praktijktraining in 
Noorwegen, oefenden de cursisten een 
aantal weken in een simulator in Den 

Helder. De opleiding van 15 weken, is 
in handen van kapitein-luitenant-ter-
zee Richard Platel. Deze Nederlandse 
voormalig onderzeebootcommandant is 
wereldwijd een van de drie instructeurs 
die zich ‘teacher’ mag noemen.
Naast hr.ms. Dolfijn deden er ook andere 
Nederlandse eenheden mee zoals hr.ms. 
De Zeven Provinciën, hr.ms. Van Amstel 
en hr.ms. Mercuur. Ook de buitenlandse 
schepen nocgv Andenes van de Noorse 
Kustwacht en hdms Triton, een Deens 
marineschip, leverden een bijdrage. 
Tijdens deze intensieve oefening kregen 
de commandanten in spe te maken met 
de fijne kneepjes van het vak.
[Bron Helderse Courant, foto: MinDef]

Een team van de marine test sinds 
eind februari het interceptor-model van 
het nieuwe, supersnelle vaartuig Fast 
Raiding Interceptor and Special Forces 
Craft (FRISC). De kleine boten zijn 
breed inzetbaar, van anti-drugs opera-
ties tot maritieme terrorismebestrijding. 
Vanaf medio maart vaart tevens de Unit 
Intervetie Mariniers mee, er is een team 
om de G-krachten te meten en de kle-
ding voor de bestuurders wordt bepaald. 
De testers zijn erg onder de indruk van 
de mogelijkheden van het vaartuig.
Voordat de FRISC operationeel inzet-
baar is, heeft het team 14 weken om de 
boot in de Nederlandse wateren te be-
proeven. In het vierde kwartaal van dit 
jaar moeten de laatste verbeterpunten 
zijn weggewerkt. De FRISC wordt inge-
zet bij de vloot en het Korps Mariniers.
[foto AVDD]

De Duik- en Demonteergroep van het 
maritiem krijgsmachtdeel heeft vanaf 
januari permanent twee duikpelotons 
paraat voor bewaking onder water in 
de Nederlandse havens. Het opvoeren 
van de havenbewakingstaak van de 
Koninklijke Marine heeft te maken met 
de al langer toegenomen terreurdreiging 
wereldwijd.
Bij een verhoogde terroristische dreiging 



marinenieuws

 18 VASTWERKEN 2/2011

moet de marine binnen 48 uur twee 
duikpelotons kunnen leveren van elk 32 
duikers, zodat twee afzonderlijke havens 
gelijktijdig kunnen worden bewaakt. 
Voor de uitvoering van de havenbewa-
kingstaak is het duikpeloton uitgerust 
met hoogwaardig technisch materi-
aal, o.a. een duikerdetectiesysteem, 
de onderwaterrobot REMUS (Remote 
Environmental Monitoring System), de 
akoestische camera Navigator en son-
arapparatuur. Hiermee kunnen diverse 
dreigingen worden gedetecteerd. De 
teams opereren vanaf een duikvaartuig, 
dat speciaal hiervoor is uitgerust.
De DDG zet zich van oudsher in voor 
het lokaliseren, neutraliseren en vernie-
tigen van explosieven, zoals torpedo’s, 
vliegtuigmunitie en zeemijnen. De DDG 
ondersteunt in Nederland steeds vaker 
ook civiele autoriteiten. Zo voert het 
preventieve bommenonderzoeken uit bij 
nationale evenementen, zoals Koningin-
nedag. Op verzoek van Justitie worden 
marineduikers regelmatig ingezet om 
drugs, wapens of vermiste personen op 
te sporen. Ook levert de DDG 24/7 een 
duikteam aan de Veiligheidsregio Noord 
Holland Noord, om civiele hulpdiensten 
bij watergerelateerde ongevallen in de 
regio te ondersteunen. In het kader van 
de Intensivering Civiel-Militaire Samen-
werking (ICMS) is daar nu de havenbe-
wakingstaak aan toegevoegd.

Bij de bouw van het Joint Logistic Sup-
port Ship (JSS) werd 28 februari j.l. 
een mijlpaal bereikt met de start van 
het snijden van het staalpakket voor 
het schip. Dit gebeurde op de werf van 
scheepsbouwer Damen Shipyards in het 
Roemeense Galati.
De kiellegging van het nieuwe onder-
steuningsschip staat gepland voor begin 
juni van dit jaar. De bouw en construc-
tie van het casco bij Damen Shipyards 

Galati is naar verwachting in de zomer 
van 2013 afgerond, waarna het schip 
naar Vlissingen wordt gesleept voor 
de afbouw bij Damen Schelde Naval 
Shipbuilding. De proefvaart moet in 
het voorjaar van 2014 plaatsvinden en 
aansluitend de oplevering in de zomer 
van dat jaar.
Het JSS vervangt het bevoorradings-
schip hr.ms. Zuiderkruis dat ruim 37 
jaar dienst heeft gedaan. De belangrijk-
ste taken van het nieuwe multifunctio-
nele ondersteuningsschip worden: 
• Bevoorrading op zee voor de onder-
steuning van maritieme eenheden; 
• Strategisch zeetransport, inclusief 
het in- en ontschepen van personeel 
en materieel wanneer geen of beperkte 
havenfaciliteiten beschikbaar zijn;  
• Sea Basing; het fungeren als basis op 
zee voor het uitvoeren en ondersteunen 
van operaties op het land.
Deze taken moeten wereldwijd tot in 
het hoogste geweldsspectrum kunnen 
worden uitgevoerd..

Staal nieuw ondersteuningsschip
JSS gesneden

Artist impression van de nieuwe JSS

Het Britse vliegdekschip Invincible, 
het vlaggenschip in de Falkland oorlog, 
is op een site te koop aangeboden voor 
de sloop. Het schip heeft nog dienst 
gedaan in de Balkan en Irak, maar 
na 32 jaar werd zij in 2005 uitdienst 
gesteld, slechts enkele maanden na een 
groot onderhoud die haar diensttijd met 
10 jaar had verlengd. Bezuinigingen 
dwongen de Britten het schip eerder 
op te leggen. De regering hoopt aan de 
sloop nog enige ponden over te houden, 
want de Britse defensie moet een gat 
in de begroting opvullen van 36 biljoen 
pond. Experts waren van mening dan de 
tienduizend ton aan staal meer dan twee 
miljoen pond waard is. Op de site www.
edisposals.com stond de Invincible te 
koop onder ‘In Stock’. Overigens waren 
de motoren al verwijderd uit de ‘Vince’, 
zoals het 17.000 ton wegende schip 
korweg werd genoemd. Er was een tijd 
geleden al een bod uitgebracht door een 
firma die plannen had er een helikopter 
platform van te bouwen voor vervoer 
naar het windmolenproject in de Ierse 
Zee. Dat is echter niet doorgegaan.

Begin februari kwam het bericht dat de 
Invincible was verkocht. Aan een Turks 
bedrijf, gespecialiseerd is in recycling 
van schepen, Leyal Ship Recycling in 
de buurt van Izmir. Het bedrijjf werd 
koper, hoewel er ook een bod was van 
een Chinees, Lam Kin bong, eigenaar 
is van een groot aantal restaurants in 
het Engelse West-Midlands. Hij bood 5 
miljoen pond en wilde het schip ombou-
wen tot een school in China. Of het bod 
van de Turkse recycler hoger was is niet 
bekendgemaakt. Wel is duidelijk gewor-
den dat bij de Britse regering mee heeft 
gespeeld dat het Turkse sloopbedrijf al 
meer schepen van de Royal Navy heeft 
gesloopt, zoals de jagers Cardiff, New-
castle en Glasgow.
De verwachting is dat binnen korte tijd 
de Britse marine nog meer schepen op 
internet in de verkoop plaatst, waaron-
der vier Type 33 fregatten en tenminste 
twee mijnenvegers.

In maart is de ‘old Lady’ vanuit Ports-
mouth naar Turkije versleept. Haar 
laatste reis…. De sloop zal acht maan-
den in beslag nemen.

Vliegdekschip verkocht voor de 
sloop

Een Amerikaans prototype van een on-
bemande bommenwerper bestemd voor 
gebruik vanaf vliegdekschepen heeft 
een geslaagde testvlucht gemaakt. Dat 
maakte de Amerikaanse marine begin 
februari bekend. 
Het toestel steeg op vanaf de lucht-
machtbasis Edwards in Californië en 
bleef 29 minuten in de lucht. De ‘drone’ 
lijkt een kleinere uitvoering van de 
vleermuisachtige B-2 stealth bom-
menwerper, die wel een bemanning 

Amerikanen testen onbemande
bommenwerper
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Met z’n allen het 
schip in!
Het Contact Oud Mariniers in de 
Achterhoek gaat weer op reis. Deze 
keer een vijfdaagse zeilreis op het 
IJsselmeer. Met een driemaster, de 
Klipper Radboud. De boot is 55 meter 
lang, 7,5 meter breed, een keurig 
verzorgd schip met 16 tweepersoons 
hutten (bedden gelijkvloers, douche/
toilet in de hut).
Er kunnen 32 mensen mee.

De tocht vindt plaats van 8-12 au-
gustus 2011.
Start- en finishpunt is Enkhuizen. 
Tijdens de reis worden vele plaatsen 
aan het IJsselmeer en de Waddenzee 
bezocht, zoals Hoorn, Medemblik, 
Den Helder, Texel en Stavoren. De 
vishengel kan ook mee.
Het startpunt Enkhuizen is met trein 
en boot te bereiken. Er is voldoende 
parkeergelegenheid.
Prijs € 220,– p.p. bij 2 personen in een 
hut. Excl. € 3,– per boeking admi-
nistratiekosten. U verblijft daarvoor 
4 nachten aan boord, incl. ontbijt. 
Lunchen of dineren gebeurt op eigen 
initiatief in de havens.
U kunt u opgeven bij Jan Stam, 
T: 0315-651944, 
E: j.stam55@kpnplanet.nl 
De boot is te zien op 
www.klipper-radboud.nl 
Voor meer inlichtingen: kijk op de 
website www.com-achterhoek.com 
onder de knop agenda, punt zeilreis.
De reiscommissie, Joop Niemeijer, 
Jan Stam

Den Helder – Ondanks de bezuinigingen 
gaan de Marinedagen dit jaar gewoon 
door. Ze vinden plaats op 1, 2 en 3 juli. 
Geruchten dat de Marinedagen op het 
nippertje toch niet door zouden gaan, 
worden door een woordvoerder van 
Defensie ontzenuwd. “Gelukkig hoeven 
we niet direct de Marinedagen weg te 
bezuinigen. We zijn druk doende om het 
programma in te vullen. Hoe het er pre-
cies uit gaat zien, weten we nu dus nog 
niet, maar het thema dit jaar is ‘Voort-
varend naar de Toekomst’.”
In 2008 veranderde de naam van ‘Na-
tionale Vlootdagen’ in ‘Marinedagen’, 
omdat meerdere eenheden meededen. 
Gedurende de Marinedagen in 2009 
waren diverse schepen te bezoeken, 
onder andere schepen die waren ingezet 
tegen piraterij. Ook werd een landings-
demonstratie gegeven waarbij mariniers 
met hun landingsvaartuigen de kust 
bestormden vanuit zee. In 2010 werden 
de Marinedagen, ook toen al vanwege de 
bezuinigingen, een jaartje overgeslagen. 
De grote lijnen van de Marinedagen zijn 
al wel uitgezet. “Wat wel zeker is dat 
ook dit jaar grootschalige demonstra-
ties te zien zullen zijn van mariniers, 

Marinedagen 2011

China passeert Zuid-Korea als 
scheepsbouwer

Onderzeebootvloot van Taiwan
zucht onder ouderdom

heeft. Het straaltoestel is net als de B-2 
ontwikkeld door Northrop Grumman en 
heet voorlopig X47B. 
Militaire experts zien het vliegtuig 
als een van de eerste van een nieuwe 
generatie onbemande toestellen, die 
veel sneller worden dan de huidige door 
propellers aangedreven drones. De X47B 
moet bovendien radars kunnen ontwij-
ken. Volgens de bouwer van de bommen-
werper duurt het nog jaren voordat het 
vliegtuig operationeel is.

marineschepen en helikopters. De 
wereldwijde inzetbaarheid voor vrede 
en veiligheid presenteren we onder het 
thema ‘Future Operations’, maar uiter-
aard laten we ook zien wat we nu zoal 
doen”, aldus de woordvoerder.
“Een van de aanwezigen op de Marine-
dagen is het Korps Mariniers, dat het 
wereldnieuws haalde door het vracht-
schip Taipan van piraten te ontdoen. 
Wie zelf de handen uit de mouwen wil 
steken kan bijvoorbeeld abseilen, een 
scheepsromp dichten of militaire uit-
rustingsstukken ter hand nemen”, zo 
laat de marine alvast weten via haar 
website. 

Volgens analisten is de situatie van de 
onderzeebootvloot van de marine van 
Taiwan zeer zorgelijk. 
De twee in Nederland gebouwde ‘Sea 
Dragon’ klasse boten en de twee ‘Guppy’ 
klasse boten zijn overbelast geweest met 
de vele oefeningen en gevechtsmissies 
en zaten regelmatig 27 dagen per maand 
op zee. 

Een Guppy klasse onderzeeboot en daar 
achter twee, eveneens in Nederland 
gebouwde onderzeeboten van de Hailung 
klasse die ook al 25 jaar in dienst zijn.
De foto is genomen op de Tsuying marine-
basis in de provincie Kaohsiung

De twee 65 jaar oude Guppies zijn in 
slechte staat en hebben regelmatig on-
derhoud nodig. Als ze toch naar zee gaan 
is de marineleiding super nerveus en 
altijd weer opgelucht als de boten weer 
in de haven liggen. Ook de bemanning 
is altijd blij weer de haven binnen te va-
ren. Door deze situatie ligt de werkdruk 
nu in zijn geheel bij de twee overgeble-
ven Sea Dragons. 
De twee Guppies zijn nu alleen nog voor 
trainingsdoeleinden beschikbaar en het 
operationele werk wordt gedaan door de 
twee Sea Dragons. 
De twee Sea Dragons zijn inmiddels 
ook al ruim 20 jaar in dienst en toen 

zij in dienst werden gesteld waren ze 
beter dan de boten van China. Maar op 
dit moment heeft de marine van China 
de nieuwe ‘Song’ klasse onderzeeërs in 
dienst gesteld die stiller en beter uitge-
rust zijn dan de twee Sea Dragons van 
Taiwan. Het liefst zou Taiwan alle vier 
de schepen uit dienst stellen en daar-
voor in de plaats nieuwe boten kopen 
maar welk land wil die hebben? 
Amerika heeft al veel verkocht aan Tai-
wan, vier jagers en acht fregatten maar 
om hun onderzeeërs te leveren is toch 
blijkbaar nog een probleem.  
De werkdruk bij de onderzeedienst is 
groot en omdat er geen koop voor nieuwe 
schepen wordt overwogen, is de leiding 
van de Taiwanese marine bang dat veel 
officieren de dienst gaan verlaten. 

De Volksrepubliek China heeft in 2010 
Zuid-Korea gepasseerd en is nu de 
grootste scheepsbouwer van de wereld 
voor wat betreft capaciteit en nieuwe 
opdrachten. Statstieken hebben aan-
getoond dat China in 2010 voor 65.6 
miljoen dollars aan tonnage leverde. Een 
stijging van maar liefst ruim 54% in één 
jaar. China ontving in dat jaar orders 
voor ruim 75 miljoen dollars aan ton-
nage, bijna drie maal zoveel als het jaar 
ervoor. Een groot deel van de razend 
snelle ontwikkeling van scheepsbouw 
in het land wordt toegeschreven aan de 
spectaculair groeiende economie.



AVOM-ACTIVITEITENKALENDER 2011
In deze AVOM-kalender wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten, georganiseerd door de afdelingen. Ook reünies worden, als ze ons gemeld zijn in de  agenda 
opgenomen. Voor de bijeenkomsten in de Veterenancafé’s verwijzen we naar de website van het Veteraneninstituut, ERkenning/Veteranencafés.
Voor de volledige adressen van de locaties van onderstaande activiteiten wordt verwezen naar de berichtgeving in het Afdelingsnieuws, resp.  in de rubriek  Reünies of 
naar de info-adressen.

datum  afdeling / locatie activiteit / evenement info / aanmelden

mei 2011
wo 4 ZEELAND Oploopmiddag Markaz, Vlissingen 13.30 06 54224623 peute@zeelandnet.nl
vr 6 NIJMEGEN Sjoelen in Clubgebouw Voor Anker 20.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
za 7 LIMBURG-ZUID Rijsttafel/Koninginneborrel in De Mert 16.00 046 4527612 info@avomzuidlimburg.nl
di 9 SALLAND Oploopavond in Vriendenpost, Zwolle 19.30 038 4602391 jbmmulder@tele2.nl
wo 11 OOST-OVERIJSSEL Gecombineerde oploop/kaartavond in t Boeskeulske, Oldenzaal 19.30 06 26555500 marloes4855@alice.nl
vr 13 NIJMEGEN Gezelligheidbingo in Clubgebouw Voor Anker 20.30 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
vr 13 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag Rokwa, Rotterdam 14.00 071 3412740 l.cfaberbouwknegt@freeeler.nl
di  17 FRIESLAND Gezellig samenzijn met bingo/verloting en ‘blauwe hap’ Lieuwenburg 14.00 0516 426714 jac.steenbergen@hotmail.com
wo 18 JULIANADORP Reünie NGID-Gevechtsinformatie School, rest. Fore 10.30   reuniengid@kpnmail.com 
do 19 AMSTERDAM Oploopavond  met BBQ All Ranks Bar Longroom MEA 18.00 020 6956177 wiljanssen@veteranen.nl
wo 18 VELUWE/ACHTERH. Oploopmiddag De Nieuwe Aanleg, Almen 13.30 06 33175318 c.vergee2r@chello.nl
vr 20 ZEELAND Bustocht Duitsland, 3 dagen  06 54224623 peute@zeelandnet.nl
wo 25 LIMBURG-ZUID Trip naar het KIM en Marinemuseum Den Helder  046 4527612 bententije@12move.nl
do 26 ZUID-HOLLAND Oploopavond De Boei, Den Haag 20.00 071 3412740 l.cfaberbouwknegt@freeeler.nl
vr 27 NIJMEGEN Kaartavond in Clubgebouw Voor Anker 20.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
za  28 FRIESLAND Veteranencafé afd. Lieuwenburg, Leeuwarden 13.00 058 2661509 aceromkema@planet.nl
zo 29 NIJMEGEN Oploop/soosmiddag Clubgebouw Voor Anker 14.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
di 31 ZUID-HOLLAND Rondvaart en excursie naar Schiedam  010 2731641 empetit@kabelfoon.nl

juni 2011
wo 4 ZEELAND Oploopmiddag Markaz, Vlissingen 13.30 06 54224623 peute@zeelandnet.nl
vr 3 NIJMEGEN Sjoelen in Clubgebouw Voor Anker 20.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.com 
wo 8 OOST-OVERIJSSEL Oploopavond met warm/koud buffet in t Boeskeulske, Oldenzaal 19.30 06 26555500 marloes4855@alice.nl
vr 10 NIJMEGEN Gezelligheidbingo in Clubgebouw Voor Anker 20.30 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
vr 10 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag Rokwa, Rotterdam 14.00 071 3412740 l.cfaberbouwknegt@freeeler.nl
di 14 SALLAND Oploopavond in Vriendenpost, Zwolle 19.30 038 4602391 jbmmulder@tele2.nl
do 16 AMSTERDAM Oploopavond  All Ranks Bar, Longroom MEA 19.30 020 7728908 wiljanssen@veteranen.nl
do 16 VELUWE/ACHTERH. Oploopmiddag De Nieuwe Aanleg, Almen 13.30 06 33175318 c.vergee2r@chello.nl
do 23 ZUID-HOLLAND Oploopavond De Boei, Den Haag 20.00 071 3412740 l.cfaberbouwknegt@freeeler.nl
vr 24 NIJMEGEN Kaartavond in Clubgebouw Voor Anker 20.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
za 25 DEN HAAG Nationale Veteranendag op het Malieveld 
zo 26 NIJMEGEN Oploop/soosmiddag Clubgebouw Voor Anker 14.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
do 30 DEN HELDER Marine Veteranendag  voor alle veteranen van de KM 10.00

juli 2011
vr/zo 1-3 DEN HELDER Marinedagen in Den Helder
vr 1 NIJMEGEN Sjoelen in Clubgebouw Voor Anker 20.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
do 7 BREDA Borreluurtje Trip van Zoudtlandtkazerne 20.00 076 5145073 h.kwisthout@versatel.nl
vr 8 NIJMEGEN Gezelligheidbingo in Clubgebouw Voor Anker 20.30 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
vr 8 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag Rokwa, Rotterdam 14.00 071 3412740 l.cfaberbouwknegt@freeeler.nl
di 12 EINDHOVEN Trip naar Botlek en Europoort (zie afdelingsnieuws) 07.45   harryent@veteranen.nl
vr 22 NIJMEGEN Kaartavond in Clubgebouw Voor Anker 20.00 06 13506938 pmstamcj@upcmail.nl
do 28 ZUID-HOLLAND Oploopavond De Boei, Den Haag 20.00 071 3412740 l.cfaberbouwknegt@freeeler.nl

Grote gebeurtenissen ….
september 2011
vr 30 DEN HELDER 25-jarig jubileum AVOM
   in Gebouw Albatros
   op de Marinekazerne.

   Busvervoer vanaf en naar
   Station Den Helder Zuid.

   Programma:
   zie pag. 7
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U bent van harte welkom met 
partner/introducé.
Geef u op door € 15,– p.p. te 
storten op 
AVOM EGO-rekening
588631116 (ABN)
o.v.m. naam en aantal perso-
nen.



ALKMAAR
Voorzitter:
J. Paartman,
Burgplantsoen 97,
1705ES Heerhugowaard
T 072 571 2035
E paart@quicknet.nl
Secretaris: 
H. Weij (Henk),
Rheaplantsoen 10,
1702BP Heerhugowaard
T 072 571 2070
E henk.weij@kpnmail.nl
Ledenraadslid: 
J. Paartman, Burgplantsoen 97
1705ES Heerhugowaard
T 072 571 2035
E paart@quicknet.nl 

AMSTERDAM
Voorzitter: 
W.J.P. (Wil) Janssen
Groote Peel 46, 1112KH Diemen
T 020 772 8908
E wiljanssen@veteranen.nl 
Secretaris: 
Mevr. I.C. Werkhoven
Saturnus 42, 
1115TE Duivendrecht
T 020 632 8290
E werkhoven90@zonnet.nl 
Ledenraadslid: 
H. Bijleveld
Dammerweg 947 WA Poseidon
1383HV Weesp
T 0294 253 417
E hbijleveld@hetnet.nl 

STADSGEWEST BREDA
Voorzitter, tevens secretaris
H. (Harry) Kwisthout,
Piet Avontuurstraat 5,
4818TD Breda.
E h.kwisthout@versatel.nl 
T 076 514 5073
Ledenraadslid: 
H. Kwisthout,
Piet Avontuurstraat 5,
4818TD Breda
T 076 514 5073
E h.kwisthout@versatel.nl 

DEN HELDER
Voorzitter a.i.: 
 C.W.(Cees) van Twuyver,
Rietschooten 30,
1785RT Den Helder
T 0223 634 410
E cees.vantwuyver@quicknet.nl
Secretaris:
A.J. (Aad) Clowting
Mr. J. Henderikxstraat 17 apt. 33
1788AX Den Helder
T 0223 630 770
E a.clowting@quicknet.nl 
Ledenraadslid: 
H. Scharloo,
Jhr. Jac. van Veenstraat 69,
1785JS Den Helder
T 0223 635 309
E h.scharloo@hccnet.nl 

Nieuws van de afdelingen
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afdeling

AMSTERDAM
Oploopavonden: Marine Etablissement Amster-
dam (Marinekazerne), Longroom, Kattenburger-
straat (OV: CS bus 22).
Veteranencafé: Maritiem. Kattenburgerplein,
(OV: CS bus 43/22 halte Kattenburgerplein).
Data: zie activiteitenagenda

afdeling

ALKMAAR

Landelijke Contactdag/Jubileum 
AVOM op 30 september

Als er afdelingen en/of personen zijn die 
op deze dag iets speciaals willen organise-
ren, of iets willen overhandigen (aan bijv. 
onze beschermheer) dan dient u dit vooraf 
te melden aan het hoofdbestuur, zodat het  
mogelijk in het programma kan worden 
ingepast.

• Op zaterdag 8 januari 2011 werd de jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie gehouden bij de 
Chinees in Broek op Langedijk. Aanwezig 
waren 49 personen inclusief de echtgenotes/
partners.
Dit houdt in, dat er 22 leden waren van onze 
afdeling. De laatste jaren zitten we steeds 
rond dit aantal. De wegblijvers hebben wel 
wat gemist, want het was een gezellige sfeer 
en het eten zag er weer verzorgd uit en 
smaakte voortreffelijk.
Het hoofdbestuurslid Martijn van ’t Veer was 
ook aanwezig, zodat de leden met hem kon-
den kennismaken en van gedachten wisselen 
over het wel en wee van de AVOM.

• Op maandag 7 maart werd de Algemene 
Ledenvergadering gehouden in Oudorp. 
Hierbij waren 3 bestuursleden en 12 leden 
aanwezig. Op een aantal van 94 leden is dit 
natuurlijk niet erg hoog; het bestuur roept 
hierbij de leden op, om voortaan wel deze 
vergadering te bezoeken, zodat we weten wat 
er onder de leden leeft.
• Vanwege de geringe opkomst op de oploop-
avonden, worden deze niet meer 4 keer per 
jaar gehouden. We houden rond Pasen en 
Kerstmis een oploopavond met bingo, waar 
mogelijk wel meer animo voor is.
• Op zaterdag 11 juni 2011 wordt weer de 
RABO-fietsdag gehouden. Dat betekent 
‘fietsen om de clubkas te spekken’.  Het 
startpunt (10.00u) is vanaf winkelcentrum 
Middenwaard te Heerhugowaard. Wel hopen 
we op meer deelnemers dan vorig jaar. Het is 
een fietstocht van ca. 35 kilometers, u fietst 
in de landelijke regio van Heerhugowaard en 
gaat in een gemoedelijk tempo. U kunt zich 
opgeven bij de penningmeester Wim Groot. 
• Het ligt in de bedoeling om op 10 septem-
ber 2011 een barbecuemiddag te houden 
in de tuin van één van de bestuursleden. 
Houd deze middag dus vrij. Nadere invulling 
over deze middag volgt in de eerstkomende 
nieuwsbrief.
• De AVOM afdeling Alkmaar wenst een 
ieder een goed voorjaar en een aangename 
zomer.

• Algemene Ledenvergadering. Op 17 
maart j.l. hebben wij weer onze jaarlijkse 
ledenvergadering gehad. Een zeer gezellige, 
maar ook zakelijke en vlot lopende verga-
dering. Zonder veel op- of aanmerkingen 
zijn de financiën goed gekeurd. Voor de 
twee statutair aftredende bestuursleden 
t.w. Hans Vandewalle en Joost Lenz, waren 
geen tegenkandidaten ingediend en werden 
deze dus unaniem en onder applaus door de 
vergadering herkozen. Onze penningmeester 
had besloten in de pauze en na afloop op een 
drankje te trakteren waar dan ook gretig 
gebruik van werd gemaakt. Wel jammer blijft 
het dat slechts amper 10% van ons ledenbe-
stand de ALV bezoekt maar dat is blijkbaar 
een landelijke tendens.
In navolging van de ledenvergadering is er 
altijd een bestuursvergadering waarin de 
taken worden verdeeld. Dat was deze keer 
eenvoudig want alle zittende bestuursleden 
blijven de zelfde taak uitvoeren.
• Bustrip naar Schlosshotel in Duits-
land. Zondag 10 april gingen wij met een 
bus met 31 personen naar het Schlosshotel 
in Duitsland. Een aantal van ons was hier al 
eerder geweest, maar er waren ook nieuwe 
mensen bij. Bij aankomst koffie met gebak 
heerlijk op het terras gezeten. De volgende 
dag naar een bierbrouwerij en een boottocht 
op de Diemersee. Heerlijk weer, dus we 
konden boven op het dek zitten. De volgende 
dag stond Winterberg op het programma, 
met recht een winterberg, regen, hagel en 
sneeuw, maar ja vermaken deden we ons 
toch wel. ‘s Avonds een avond met dj en leuke 
muziek. Woensdag 13 april alweer naar huis. 
Eerst nog naar Oberhausen waar het groot-
ste overdekte winkelcentrum van Europa ge-
vestigd is, daarna richting Marinekazerne en 
weer naar huis. Het was een hele geslaagde 
trip en voor herhaling vatbaar.

Enkele beelden van de trip naar Duitsland van Ben Vink.

• Herdenkingen Ook nu weer neemt de af-
deling Amsterdam deel aan de herdenkingen 
op 4 mei. Die dag begint met de herdenking 
op de begraafplaats De Nieuwe Ooster, waar 



afdelingsnieuws
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afdeling

DRENTHE

afdeling
STADSGEWEST 

BREDA
Doorgaans op de eerste donderdag van 
de maand een borreluurtje voor de 
leden. Locatie: Trip van Zoudtlandtka-
zerne, De La Reyweg 95, Breda, 20.00u. 
Indien locatie niet beschikbaar  wordt 
uitgeweken naar de Vliegbasis Gilze-
Rijen. Info: E: h.kwisthout@versatel.nl

afdeling
DEN HELDER

Centrum activiteiten: De Boerderij, Gv M 
van Waardenburghlaan 20, 1785JP Den 
Helder

afdeling

EINDHOVEN
Clubhuis: Café De Barrier, Barrierweg 
227, 5622CN Eindhoven, T: 040 2444501
Activiteiten:Harry van Keulen, T: 0492 
461611 E: j.keulen5@chello.nl

afdeling

FRIESLAND
Clubgebouw: MFC Lieuwenburg, wijk 
Camminghaburen

• Dagtocht Botlek/Europoort. 
AVOM-Eindhoven gaat op dinsdag 12 
juli een bezoek brengen aan de Botlek 
en Europoort.
Het vertrek is vanaf achterzijde 
Station Eindhoven om 07.45u. (met 
een bus van Eurotouring). Aankomst 
Rotterdam bij de Erasmusbrug, afvaart 
10.30u. Om 17.00u meren we weer aan, 
waarna we terug Eindhoven gaan, om 
daar rond 19.00 weer te zijn.

• De borreluurtjes op 5 mei (Bevrij-
dingsdag) en 2 juni (Hemelvaart) gaan 
niet door omdat de bar van de Trip van 
Zoutelandtkazerne dan gesloten is. 
Hiervoor in de plaats wordt een bor-
reluurtje verschoven naar donderdag 7 
juli.

Zonder van boord te gaan vaart u op 
de Nieuwe Waterweg door het Botlek 
gebied en langs de Maeslantkering de 
Europoort in. U krijgt alle tijd om de 
indrukwekkende bedrijvigheden op 
u in te laten werken. Eenmaal koffie 
met appelgebak bij ontvangst en een 
uitgebreid lunchbuffet zijn inbegrepen. 
In de bus zijn nog enkele plaatsen vrij, 
als u een of meer introducés mee wilt 
nemen, is daar gelegenheid voor.
Deze moeten per brief of e-mail aange-
meld worden bij de PR-AVOM-Eindho-
ven: H.Withoos, Mullerlaan 6, 5505 VD 
Veldhoven, of harryent@veteranen.nl
U krijgt, nadat we de bootmaatschappij 
gevraagd hebben en we nog plaatsen 
in de bus hebben, zo spoedig mogelijk 
een verzoek tot betaling. Dan moet 
per omgaande betaald worden door 
overmaking van € 50,– voor leden en 
€ 60,– voor niet leden op Evenementen 
rekening van AVOM-Eindhoven, post-
giro 9556057. 
De activiteiten commissie wenst U een 
fijne dag toe.
Frits Heidendaal; Harry van Keulen; 
Harry Withoos

• Kort verslag van de ledenvergade-
ring dd. 9 maart 2011.
De leden waren opgeroepen om naar 
onze jaarvergadering te komen, maar 
slechts 14 van de 101 voelden zich 
daartoe geroepen. Dit geeft te denken. 
Het bestuur doet alle moeite om als een 
volwaardige afdeling van onze vereni-
ging uw belangen te behartigen. Dat 
dit door slechts een handvol mensen 
wordt ondersteund geeft een onbe-
stemd gevoel.
Door de voorzitter wordt aangegeven 
dat hij over 2 jaar, als hij aan de beurt 
is van aftreden, zich niet meer beschik-
baar stelt. Dit heeft voornamelijk met 
de gezondheid te maken. Dus als u 
denkt iemand te weten die deze taak 
over kan nemen, geef dat dan zo spoe-
dig mogelijk door.
Na een ogenblik van stilte om de leden 
te herdenken die ons zijn ontvallen, 
gaan we over naar de ingekomen en 
uitgaande stukken. De notulen en het 
jaarverslag leveren geen vragen of pro-
blemen op. Als vervolgens het woord 

de leden zich verzamelen en ook een 
krans zullen leggen bij de oorlogsgra-
ven, gezamenlijk met vele burger- en 
militaire autoriteiten. Daarna volgt, 
traditiegetrouw een lunch aangeboden 
door de kleinzoon van veteraan Cor 
Jansen op het beroemde Rembrandt-
plein. Later op deze dag zullen wij de 
Nationale Herdenking op de Dam weer 
bijwonen.
Op 5 mei zal eveneens een aantal van 
onze leden naar Wageningen afreizen.
• BBQ. Traditiegetrouw heeft onze 
afdeling weer een BBQ in het Marine 
Etablissement Amsterdam (MEA: de 
nieuwe naam van MKAD) op donder-
dag 16 mei om 18.00 uur op het terras 
van de All Ranks Bar.

aan de penningmeester wordt gegeven, 
blijkt dat ook zijn verslag geen slechte 
zaken laat zien. De kascommissie stelt 
voor om hem decharge te verlenen. 
Dit wordt direct overgenomen. Dan 
komen wij aan bestuursverkiezing en 
wordt  S.(Simon) de Boer herkozen als 
bestuurslid. A.(Tonnie) Eijgelaar heeft 
zich niet herkiesbaar gesteld en omdat 
er zich geen kandidaten voor deze func-
tie melden, blijft deze plaats vacant. 
De voorzitter neemt een voorstel uit de 
vergadering mee naar de ledenraad om 
te onderzoeken of het mogelijk is dat 
echtgenotes van onze leden een functie 
mogen bekleden in het afdelingsbe-
stuur. 
Er wordt nog even gesproken over het 
besluit van het HB en ledenraad om 
onze AVOM open te stellen voor actief 
dienend personeel van de KM. Hier 
blijven de meningen verdeeld over. Zo 
komen we op het 25 jarig jubileum van 
onze AVOM. Op 30 september zal dit 
extra aandacht krijgen op de landelijke 
contactdag, die gehouden wordt in Den 
Helder. De voorzitter zal op de vliegba-
sis navraag doen of er een mogelijkheid 
is om daar weer met z’n allen naar toe 
te gaan met de bus van de luchtmacht. 
Daarna komen we toe aan de zaken die 
dit jaar weer op het programma staan. 
Allereerst de herdenkingen op 4 mei en 
18 augustus. Hier zullen wij weer onze 
afdeling vertegenwoordigen en een 
bloemstuk leggen. Ook belangrijk is de 
veteranendag op 18 juni in het WTC 
Expo Centre, waar we met onze stand 
aanwezig zijn. Het volgende evenement 
zijn de open dagen van de luchtmacht 
op 16 en 17 september en hier gaan 
we ook met de stand naar toe. .J(Jan) 
Romkema werkt aan het organiseren 
van een 5-daagse busreis naar Sau-
erland in samenwerking met de Bond 
van Wapenbroeders om het benodigde 
aantal van 40 deelnemers bijeen te 
krijgen.
Ondertussen is het al half 5 gewor-
den en wordt deze goede vergadering 
afgesloten.
Koos Steenbergen

afdeling

GRONINGEN
Clubgebouw: De Bunker, Rijksstraatweg, 
Haren

• Wij trachten zoveel mogelijk recla-
me te maken voor de AVOM en daar-
voor wordt o.a. ook ons koor ingezet. 
Het trad in februari op in Maartenshof 
Groningen voor een volle zaal en door 
het uitgekiende repertoire kon ieder-
een, op gepaste wijze meezingen.
• We hadden wederom een bestuurs-
vergadering om a.s. zaken te bespre-
ken.
• Verder bezocht de voorzitter de 
eerste vergadering van de nieuwe 
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afdeling

LIMBURG-NOORD

afdeling

LIMBURG-ZUID
Clubgebouw: Café De Mert, Grevenbicht.

• Afgevaardigden van onze vereniging waren 
bij diverse dodenherdenkingen en kransleg-
gingen aanwezig. Ook moesten wij voorgoed 
afscheid nemen van ons lid Sef Schouren. Wij 
wensen zijn familie en vrienden veel sterkte 
toe om dit verlies te verwerken. Enkele 
bestuursleden werden getroffen door ziekte 
en overlijden binnen hun gezin. Ook hun veel 
sterkte om dit grote verlies te verwerken.
• De jaarvergadering werd maar door enkele 
leden bezocht. Jammer!! Uit de wel aanwe-
zigen werd een nieuwe voorzitter gekozen 
en ook werd er een nieuwe penningmeester 
benoemd.
• Door te geringe belangstelling ging de bus-
reis/uitstapje niet door. Wel een BBQ welke 
men zich zeer goed liet smaken.
• Op onze Koninginneviering en Kerst-Inn 
was het gezellig en kon er weer bijgepraat 
worden.
• Ons lid Daan Daniëls vierde zijn 90e ver-
jaardag. Dit feest werd door enkele van onze 
(bestuurs)leden bezocht. Daan alsnog gefeli-
citeerd.
• De leden die onze activiteiten met hun 
aanwezigheid opluisteren willen we graag 

• AVOM Limburg Zuid heeft onlangs haar 
jaarvergadering gehouden. De opkomst was 
slecht, er kwamen 7 leden, er waren enige 
afmeldingen, samen met het bestuur waren 
13 leden aanwezig. Een dieptepunt, maar het 
komt overeen met de gemiddelde landelijke 
opkomst van tussen 10 en 15%.
• Bij de onlangs gehouden enquête onder de 
127 leden werden slechts 24 ingevulde lijsten 
teruggestuurd. Uit deze vragenlijst blijkt dat 
o.a. a) de meeste leden niets veranderd wil-
len zien, ze vinden alles wel goed; b) diverse 
leden zijn nog nooit op een vergadering of ac-
tiviteit geweest; c) men zou graag weten wie 
nog meer lid is van de AVOM. Daarbij gaat 
het om leeftijd, genoten dienstvak en dienst-
tijd en d) als er meerdere activiteiten zijn 
voor een AVOM-lid en men moet een keuze 
maken, dan valt de keuze niet op de AVOM-
activiteit .
• Activiteiten: Eindelijk is het gelukt. Na 
ongeveer 8 maanden bellen, schrijven en 
mailen gaan we het KIM bezoeken en het 
Marinemuseum. De datum: 25 mei.
• Verder gaan we als afdeling bekijken of 
we meer samen kunnen werken met AVOM 
Limburg Noord en in de toekomst misschien 
kunnen of moeten samen gaan. 
• Onze penningmeester heeft aangegeven 
dat hij als er een opvolger wordt gevonden,  
graag zou stoppen, zo niet dan gaat hij nog 
even door. In onze afdeling is echter hetzelfde 
probleem als in diverse andere afdelingen: 
iemand vinden voor een bestuursfunctie is 
het zoeken en vinden van een naald in de 
hooiberg.
Met vriendelijke groet, de secretaris

stichting, genaamd SVPG (Stichting Vetera-
nen en Postaktieve militairen Groningen), 
een voortzetting/samengaan van Indië-
monument en Overlegorgaan Veteranen 
Groningen). Op 7 juni a.s. organiseert SVPG 
de altijd indrukwekkende plechtigheid bij het 
Indië-monument te Groningen. We konden 
daarbij wel altijd rekenen op steun en sup-
port van Commando Noord voor militaire, 
muzikale omlijsting en geluid en van Natres 
bij de kransleggingen. Door bezuinigingen bij 
Defensie kan het zijn dat de hulp helaas wat 
minder wordt.
• In maart bezochten de voorzitters van de 
AVOM-afdelingen een bijeenkomst te Nij-
megen, op verzoek van het hoofdbestuur, om 
eens met elkaar te overleggen over de toe-
komst van AVOM-Nederland. Hiervan zult u 
ongetwijfeld kennis nemen in VastWerken.
• Op 16 april houden wij onze Algemene 
Ledenvergadering in De Bunker.
• Op 26 april zullen wij deelnemen aan de 
herdenking bij het Indië-monument te Appin-
gedam.
Op 4 mei rijden wij met een deputatie van 
het Gemeentebestuur langs alle oorlogsmo-
numenten in de stad Groningen en leggen 
schoolkinderen bloemen bij die plaatsen. ’s 
Avonds is er de stille tocht vanaf het Joods 
Monument naar het Martinikerkhof. Hierin 
lopen AVOM, COM, VIM, BvWap. en andere 
ex-militairen en veteranen gezamenlijk mee.
Op 4 mei tevens twee keer kranslegging 
in Delfzijl door een deputatie van AVOM-
Groningen.
• Kortom, er zijn weer verschillende aktivi-
teiten, waarin AVOM-Groningen meespeelt.
Tot zover, recht zo die gaat en houwe zo.
Joop Tak, vz

DRENTHE
Voorzitter: 
J. (Jaap) Krikke,
Koekoekstraat 12, 9404BL 
Assen,  T 0592 357 140
E jaapvanale@veteranen.nl
Secretaris: 
J. Krikke (Jaap)
Koekeokstr. 12, 9404BL Assen
T 0592 357140
E jaapvanale@veteranen.nl 
Ledenraadslid:
J. Krikke, 
Koekoekstr, 12, 9404BL Assen
T 0592 357 140
E jaapvanale@veteranen.nl 

EINDHOVEN
Voorzitter: 
J.A.M. de Graef
Ceciliastraat 50
5503VD Veldhoven
T 06 1244 6644 
E j.degraef@chello.nl 
Secretaris: 
H.W.C. Sanders,
De Ruyterstraat 11,
5694SH Breugel
T 0499 472 756
E h.sanders43@chello.nl 
Ledenraadslid: 
J.A.M. de Graef,
Ceciliastraat 50,
5503VD Veldhoven,
T 06 12446644.
E j.degraef@chello.nl

FRIESLAND
Voorzitter: 
J. (Koos) Steenbergen,
Steegde 68,
8426CD Appelscha.
T 0516 426714
E jac.steenbergen@hotmail.com
Secretaris:
J. (Jan) Romkema,
Humaldastate 21,
8926RD Leeuwarden.
T 058 2661509
E  ace.romkema@planet.nl
Ledenraadslid:
J. Steenbergen (tijdelijk),
Steegde 68,
8426CD Appelscha.
T 0516 426714
E jac.steenbergen@hotmail.com

GRONINGEN
Voorzitter: 
J. (Joop) Tak,
Florakade 206,
9713ZG Groningen
T 06 15542980
E jo.ta@home.nl 
Secretaris a.i.: 
G. Tigchelaar (Jim)
Siersteenlaan 468-41,
9743ES Groningen.
T 050 577 5818
E jim.tigchelaar@home.nl 
Ledenraadslid: 
J.Tak,
Florakade 206,
9713ZG Groningen
T 06 15542980
E jo.ta@home.nl 

bedanken en hopen hen op volgende bijeen-
komsten weer in goede gezondheid te mogen 
begroeten. Verder bedanken wij allen die zich 
voor onze vereniging met woord en daad heb-
ben ingezet. Wij hopen in de toekomst weer 
op jullie te kunnen rekenen.
Herman Geerlings, secretaris.

afdeling

NIJMEGEN
Clubgebouw Voor Anker, Winkelsteegseweg, 
Sportpark Vossendijk, Nijmegen. Info over 
route en OV: Piet Stam, T: 024 6772066
E: pmstamcj@upcmail.nl

Jaaroverzicht 2010
• Tijdens de gehouden Algemene Leden 
Vergadering van 24 februari 2010 werd mij 
verzocht de Cash boekhouding ter harte te 
nemen. Ik ben, voor diegenen die mij ken-
nen, gauw geneigd te zeggen om iedere 
onderneming c.q. uitdaging ‘een fluitje van 
een cent’ te noemen. Na éénmaal aan de slag 
te zijn gegaan moest ik toegeven dat de 60 
jaar oude mulo-herinnering toch vrij roestig 
was geworden. Mijn dank en erkenning gaan 



afdelingsnieuws
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dan ook uit naar de penningmeester, 
Gerrit Povée, voor zijn geduld en wijze 
terechtwijzingen.
• Nadat u kennis hebt genomen van 
het ‘voorwoord’ van de penningmees-
ter hebt u, geachte vrienden, kunnen 
proeven hoe de Nijmeegse AVOM- en 
Voor Anker-vlag erbij hangt. Alleen 
door de positieve en ondernemende in-
zet van vaste kernleden en donateurs, 
die overigens als volwaardige vereni-
gingsvrienden worden gerespecteerd, is 
het mogelijk geweest om 2010, zonder 
kleerscheuren, tot een redelijk eind te 
brengen.
• Terugblik. Gaarne neem ik iedereen 
mee op de tour door 2010. Eind 2009 
werd bekend dat de familie Vermeulen 
de 4-daagse camping Café-Restaurant-
activiteit 2010 in Voor Anker niet 
meer wilde exploiteren. Voorzichtig 
optimistisch werd de koe bij de horens 
gepakt door o.a. Henk Nilessen met 
echtgenote. In goede harmonie met het 
bestuur liet Henk op onverdroten wijze 
zien hoe je zo’n varken moet wassen. 
Hij werd gepromoveerd tot Chef Kom-
buis, echtgenote Roel gebombardeerd 
tot Bottelier/Chef Restaurant, penning-
meester Gerrit Povée tot Chef Komali-
want Reiniger, terwijl Piet Stam zich 
ontfermde over het financiële gedeelte. 
Uiteraard mogen we niet vergeten de 
inzet van dames en heren van piepers 
jassen, bediening, mede kokkerellen 
met Henk en barverzorging voor de 
dorstige mens.
Terugziend kunnen we trots zijn op die 
verenigingsvrienden die het beste been-
tje hebben voorgezet om de Nijmeegse 
afdeling drijvende te houden, want het 
financiële plaatje was er naar. In één 
woord ‘Pure Klasse’!
Ik mag natuurlijk nimmer het niet 
aflatende enthousiasme van de z.g. 
’moeder van het clubhuis’, Corrie 
Verweij, vergeten. Voor het 10de jaar 
organiseerde zij de Nijmeegse AVOM-
wandeltocht, evenals de bustrip naar 
de Zeemansloop. Of het niet genoeg 
is, zij is de drijfveer voor de maande-
lijkse sjoel- en kaartavonden, terwijl 
de bingo-avonden ook dit jaar in de 
vertrouwde handen van ‘bingomaster’ 
Wim Thijsen berusten.
Terwijl een Nijmeegse AVOM-delegatie 
weer deelnam aan de Dodenherdenking 
in de St. Stevenskerk, participeerde 
Piet Stam bij de plechtigheid op 4 mei 
op het Marine Ereveld Kambang Ku-
ning te Soerabaja. Na de plechtigheid 
ging een lang gekoesterde wens van 
Piet in vervulling om waardig afscheid 
te nemen van matroos Horstman, die 
door een tragisch verdrinkingsongeval, 
20 oktober 1952 in Hollandia om het 
leven kwam.  
At last, but not least, dank aan hen die 
iedere maandag, onder het genot van 
een tas koffie/kumke thee het biljart op 
een speciale manier schuieren, toiletten 
en vloeren dweilen en onderhoudswerk-

afdeling

OOST-OVERIJSSEL
Clubgebouw: Petit-Rest. ’t Boeskeulske, 
In den Vijfhoek 121, 7571DW Oldenzaal. 
Aanvang avonden ca. 19.30u. Info T: 06 
26555500

afdeling

SALLAND
Clubgebouw: De Vriendenpost, Molen-
kampsweg, Zwolle

afdeling

TILBURG-/DEN 
BOSCH

zaamheden uitvoerden.
U hebt middels dit jaaroverzicht ken-
nis mogen maken met de kern van de 
afdeling. Helaas missen wij nog veel 
leden die de afdeling wel een goed hart 
toedragen maar we hebben ze nog niet 
of amper in ‘ook hun’ clubhuis ontmoet.
• Tot slot. Dit jaar werd een St. Nico-
laasviering georganiseerd, nog klein-
schalig maar wel gezellig. We kennen 
het gezegde: ‘Dat houden we erin’, dus 
zondagmiddag 4 december 2011 vieren 
de opa’s en oma’s met hun kleinkinde-
ren opnieuw de verjaardag van Sinter-
klaas. Vaders en moeders zijn uiter-
aard ook van harte welkom.
De Kerstbingo was opnieuw bijzonder 
geslaagd. Met een vijftigtal deelnemers 
was het in ons Voor Anker gezellig 
toeven. Dus ‘dat houden we er [ook] in’! 
Zaterdag 17 december 2011: Kerst-
bingo.
• Voor hen die in de avonduren liever 
binnenshuis blijven gaan we uiteraard 
door op de ingeslagen weg om iedere 
laatste zondagmiddag van de maand 
een oploopmiddag van 14.00-18.30u te 
houden, maar i.v.m. het Nijmeegs Vier-
daagse festijn komt die in de laatste 
julizondag te vervallen, maar u bent 
wel welkom in Café-Restaurant Voor 
Anker (alleen zijn dan de consumptie-
muntjes niet geldig).
Nijmegen, 25 februari 2011
P.M. Stam, secr.

afdeling

UTRECHT
Clubgebouw: Het Onderonsje, Nijemon-
de 16, 3434 AZ Nieuwegein

• Verslag ledenvergadering. Een 
verheugde voorzitter Gerard Dijkhorst 
opende vrijdagavond 18 maart j.l. om 
acht uur de algemene ledenvergade-
ring van de afd. Utrecht. Verheugd 
omdat maar liefst 21 leden de moeite 

genomen hadden naar Nieuwegein 
af te reizen. In de aangrenzende zaal 
waren bovendien nog eens 13 vrou-
wen van de leden actief om kaarten te 
maken. Na een welkomstwoord bracht 
hij verslag uit van het voorzittersover-
leg van alle afdelingen.Hieruit bleek 
dat bijna alle afdelingen kampen met 
gebrek aan deelname van de activi-
teiten. Meestal kwam het neer op 10 
tot 15 % van het aantal leden. Een 
uitzondering vormt de afdeling Nijme-
gen, maar deze vereniging verkeert in 
de gelukkige omstandigheid een eigen 
home te bezitten waardoor men alles 
in eigen beheer kan houden De voor-
zitters waren het met elkaar eens dat 
de naamsbekendheid veel beter moet 
worden. Om dit te bewerkstelligen zal 
de website vernieuwd worden en komt 
er een mobiele stand beschikbaar die 
ook buiten opgesteld kan worden. Ook 
zal men meer gebruik gaan maken van 
de diverse defensiebladen en wil het 
HB in overleg treden met de COM en 
ExACT. Meer samenwerken of eventu-
eel fuseren. Kortom: meer aan de weg 
timmeren om meer leden binnen te 
halen.
De voorzitter deelt verder nog mede 
dat onze afdeling al jaren in het bezit 
is van een bord met dienstvakonder-
scheidingstekenen. Dit bord wordt 
altijd meegesleept naar vergaderingen 
en evenementen. Door het bestuur is 
het plan opgevat het bord te schenken 
aan het  Museum Militaire Traditie ‘t 
Schildershuis te Driebergen.
Dit voorstel wordt unaniem aangeno-
men. 
Na de gebruikelijke verslagen van de 
secretaris en de penningmeester wordt 
een korte pauze ingelast om even de 
kelen te smeren.
Daarna krijgt ons ledenraadslid Joop 
de Kinkelder het woord. Hij memo-
reert dat het hoofdbestuur momenteel 
een duiventil is, hoofdbestuursleden 
gaan en komen. Dit baart het bestuur 
zorgen en de vergadering verleent 
Joop daarom mandaat om eventueel 
corrigerend op te treden. Ten aanzien 
van toetreding actief dienenden is men 
bezig de statuten aan te passen.
Vervolgens stelt voorzitter Dijkhorst 
het punt activiteiten aan de orde. Na-
mens de evenementencommissie deelt 
Koen Bogert mede dat wat hij ook aan 
goede evenementen organiseerde het 
resultaat aan deelname bedroevend 
was. Zelfs een evenement als het schie-
ten wat jaren lang erg in was moest 
het afgelopen jaar gecanceld worden. 
Over het waarom men niet komt wordt 
met elkaar gesproken. Te duur zou een 
reden kunnen zijn.Deze vlieger gaat 
echter niet altijd op, omdat als het 
gratis is de belangstelling ook gering 
is.Misschien dat toch de ouderdom van 
de meeste leden meespreekt.
De voorzitter merkt nog op dat het 
huidige bestuur op Joop de Kinkelder 



LIMBURG NOORD
Voorzitter: J. Everaerts,
Past. Geenenstraat 38, 
5991BJ Baarlo.
T 077 477 3971
Secretaris: H.M.P.Geerlings.
Sint Jorisstraat 16,
5954AP Beesel.
T 077 4742774
E hermgeerlings@home.nl
Ledenraadslid:  W.M.J. Wilbers,
Bisschop Schrijnenstr 86
5914RZ Venlo
T 077 3540068
E wim.wilbers@home.nl
LIMBURG ZUID
Voorzitter: 
L. (Naad) Schoenmakers, 
Roosterderweg 12.
6114KB Dieteren.
T 046 4491771
E naad.schoenmakers@home.nl
Secretaris: B.J.M. (Ben) ten Tije,
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E bententije@12move.nl  
Ledenraadslid: 
J. (Jan) van Ulden ,
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6043GC Roermond.
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NIJMEGEN
Voorzitter: B.W.J. (Ben) van 
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Secretaris: Henk Stegeman,
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Voorzitter: A.J.Oldejans (Allart),
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Voorzitter: J. Hopster,
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Secretaris: J.B.M. Mulder,
Stegginkmarke 22, 
8016MG Zwolle
T 038 460 2391
E jbmmulder@tele2.nl 
Ledenraadslid: J.B.M. Mulder,
Stegginkmarke 22, 
8016MG Zwolle
T 038 460 2391
E jbmmulder@tele2.nl
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na in 2012 aftreedt.Hij hoopt dat zich spoedig 
nieuwe bestuursleden aanmelden om de kar 
te trekken. Hij heeft er vertrouwen in dat dit 
gaat lukken. De AVOM-afd. Utrecht moet 
blijven bestaan.
Na de rondvraag bedankt de voorzitter een 
ieder voor z’n inbreng en sluit hij de vergade-
ring. Daarna is er nog een gezellig samenzijn 
met de partners voor een hapje en een sapje.
Aart Duyst

afdeling

Veluwe/Achterhoek
Clubgebouw: De Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk 
10, 7218 NA Almen, T: 0575 431296

Beste mensen,
• Onze geplande bijeenkomsten, onderstaand 
ziet u de data voor 2011 waarop weer het 
e.e.a. staat gepland. U ziet alles is in de mid-
dag gepland. Mocht u denken wat gebeurt er 
met de voorstellen van de enquête, wel die 
gaat het bestuur meenemen naar de plan-
ning van 2012, omdat onderstaande data al 
vastliggen.
Het adres: Scheggertdijk 10, 7218 NA, 
Almen. Tel: 0575 431296. Kijk ook eens op 
www.nieuwe-aanleg.nl. Almen ligt tussen 
Lochem en Zutphen
• Oploopmiddagen: voor het zomerreces: 
woensdag 18 mei, donderdag 16 juni. Daar-
na: woensdag 7 september, woensdag 19 
oktober.
Vrijdag 25 november onze afsluiting van het 
jaar met een feestelijke middag.
Op alle data: aanvang 13.30u. Locatie: De 
Nieuwe Aanleg, Almen.
Op de oploopmiddagen kan het gebeuren dat 
er een activiteit wordt georganiseerd, maar 
dat kan afhangen van de weersomstandighe-
den etc. en waar we zin in hebben natuurlijk. 
• Voor alle duidelijkheid hieronder nog-
maals ons rekeningnummer: ABN-AMRO 
55.93.52.557 inzake AVOM afd. Veluwe 
Achterhoek te Zutphen.
Mocht u van zins zijn een evenement bij te 
wonen waaraan kosten zijn verbonden, wilt 
u dan de bijdrage uiterlijk twee weken van te 
voren betalen dan wel overmaken.
Ger Vergeer, secretaris

afdeling

ZEELAND
Clubgebouw: Markaz (Marinekazerne), Vlis-
singen.
De oploopmiddagen, zie de Activiteitenagenda, 
bieden tevens de mogelijkheid een nasimaaltijd 
te nuttigen. Kosten € 10,–. Graag van tevoren 
opgeven:
T 0654224623, E: peute@zeelandnet.nl 

afdeling

ZUID-HOLLAND
Clubgebouwen:
Rotterdam: Rokwa, Schoterboshof 3, Rotterdam 
(CS: tramlijn 4 ri Molenlaan, halte Hofplein).
Den Haag: Marinebar De Boei, Alexanderkazer-
ne, gebouw De Citadel, Van Alkemadelaan 357 
(CS: bus 22 ri Duinzigt, halte Waalsdorperweg) 

• Onze Algemene ledenvergadering werd dit 
jaar op 5 maart 2011 gehouden in Het Anker, 
op het terrein van de Van Ghentkazerne te 
Rotterdam. De opkomst van 36 leden was 
iets meer dan vorig jaar, toch relatief erg wei-
nig, want Zuid-Holland telt zo’n 511 leden. 
Als gast mochten wij Jan Bomhof verwelko-
men, voorzitter van het hoofdbestuur. Na het 
openingswoord van onze voorzitter, Karel 
Janssen, werd een minuut stilte gehouden 
ter nagedachtenis van de overleden leden 
van onze afdeling. Enkele punten die o.a. aan 
de orde kwamen: het 25-jarig bestaan van 
de vereniging; Wereldhavendagen; herden-
kingen; locaties oploopmiddagen/-avonden; 
bestuursverkiezing; jaarverslag ALV; ver-
slag penningmeester en kascontrole. Pen-
ningmeester Joop Dronkers moet helaas om 
gezondheidsredenen zijn taak neerleggen. 
De voorzitter bedankt hem voor alles wat hij 
de afgelopen jaren voor de vereniging heeft 
gedaan. Zijn functie is overgenomen door 
Gerard Neervoort, als oude rot in het vak 
iedereen welbekend. Veel vragen worden be-
antwoord. Ondanks de lage opkomst kunnen 
we terugkijken op een zinvolle vergadering.

Karel 
Janssen
bedankt
Joop voor
zijn inzet

• Oploopavond in De Boei. De oploopavon-
den in De Boei worden goed bezocht en dat 
was op 24 maart niet anders. Elly en Cor 
Brandwijk waren druk doende met de loterij 
die zij elke oploop verzorgen. Aangezien we 
vóór de feestdagen niet meer in Den Haag 
bijeenkomen stond deze avond al helemaal in 
het teken van Pasen. Het was geweldig Cor 
en Elly! Er waren zoals gewoonlijk prachtige 
prijzen te winnen. Henny Oldenburg, geas-
sisteerd door haar kleindochter, had gezorgd 
voor de koffie met –deze keer– gebak en al-
lerlei lekkere snacks voor bij de watertjes. De 
sfeer was weer gezellig en geanimeerd, het 
constante werk van de barvrijwilliger en nog

actief bij de Marine dienende John Jansen 

Michelle heeft er 
kennelijk plezier 
in de gasten te 
bedienen. Geleerd 
van oma Henny?
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TILBURG-DEN BOSCH
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Voorzitter: 
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Secretaris: G. (Bert) Kramer
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T 06 29073239
E bert.kramer@casema.nl
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De Steen 24, 3931VL 
Woudenberg
T 033 286 5048
E joopd13@kpnmail.nl

VELUWE/ACHTERHOEK
Voorzitter: P. (Peter) de Leeuw,
Cort vd Lindenstraat 33
7204LX Zutphen
T 0575 526299
E p-deleeuw@live.nl
Secretaris: G.J.F. Vergeer (Ger),
Lijsterstraat 80, 7161JV  Neede.
T 06 33175318.
E c.vergeer2@chello.nl 
Ledenraadslid: A. Vlieger (Albert),
Krijgsmansveld 306,
7327HK Apeldoorn
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E vlieg983@planet.nl  

ZEELAND
Voorzitter: N.E. Hertzberger (Ed)
Muidenweg 85, 
4471NM Wolphaartsdijk
T 0113 586031
E n.hertzberger@hetnet.nl
Secretaris: J.C.W. Foekking,
Westerzicht 656,
4385BX Vlissingen.
T 0118 466676
E foekking@zeelandnet.nl 
Ledenraadslid: N.E. Hertzberger
Muidenweg 85
4471NM Wolphaartsdijk 
T 0113 586031
E n.hertzberger@hetnet.nl

ZUID HOLLAND
Voorzitter:
K.W.M. Janssen (Karel),
Burg. Baumannlaan 83,
3043AG Rotterdam.
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Ledenraadslid:
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was als vanouds. Aan het einde van de avond 
ontving iedere oploper een doos eieren ter 
gelegenheid van de aankomende Pasen.
• De eerstkomende oploop in De Boei is op 
donderdag 28 april 2011. Deze avond zal in 
het teken staan van de traditionele jaarlijkse 
AVOM-Koninginnedagviering. Onder het hef-
fen van een glas Oranjebitter drinken we dan 
op de gezondheid van Hare Majesteit, het Ko-
ninkrijk der Nederlanden en onze Koninklij-
ke Marine (waar zij o.a. symbool voor staat). 
De andere data zijn 26 mei, 23 juni, 28 juli, 
25 augustus, 22 september, 27 oktober en 
24 november. De koffie staat er klaar met 
de welbekende cake. (In verband met Kerst is 
er in december geen oploop).  Adres De Boei, 
zie in de kop. Toegang tot het kazerneterrein 
na verplichte legitimatie. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. 
Rob van Grondelle
• Zoals al een tijd lang algemeen bekend is, 
zal op (korte?) termijn het gebouw De Citadel 
gesloopt worden om plaats te maken voor 
het Internationaal Gerechtshof. Helaas zal 
daardoor ook onze zo vertrouwde oploopge-
legenheid De Boei verdwijnen. Het zoeken 
naar/vinden van een nieuwe locatie voor de 
Haagse regio was ook onderwerp van gesprek 
tijdens onze ALV (zie hierboven). Inmiddels 
is daarbij al enige voortgang geboekt en het 
bestuur verzekert u, dat u tijdig geïnfor-
meerd zult worden over het eindresultaat.
• Oploop in de Rokwa. Het Schoterboshof 3 
is dé locatie voor oud-militairen in de regio 
Rotterdam. Na wat getouwtrek of we wel 
of niet in de Rokwa konden blijven is nu 

De prijzen-
tafel mocht
er zijn!

bekenddat we blijven. Een noodzakelijke 
aanpassing was is keurig gedaan. Ruud en 
Gerda bedankt! De beide oploopmiddagen in 
januari en februari waren zoals we gewend 
zijn gezellig en het aantal bezoekers groeit. 
De ontvangst met koffie en wat lekkers is 
een goede binnenkomer. Het goed gemutste 
stel oude sobats had weer verhalen uit de tijd 
van de ijzeren mannen en houten schepen te 
over! Van de aangeboden snacks werd gretig 
gebruik gemaakt en de ons toegemeten tijd 
werd zo als meestel het geval is ruimschoots 
overschreden. Coen Deering verzorgde weer 
een loterij. De volgende oploopmiddagen zijn 
elke tweede vrijdag van de maand. Het is 
beslist de moeite waard eens een oploop in 
de Rokwa met een bezoek te vereren. Aan-
vang 14.00u, tot 16.00u. Hierbij nog voor het 
gemak de data: 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 
augustus, 9 september, 14 oktober 11 
november en 9 december. Adres, zie in de 
kop. Misschien ten overvloede: Voldoende 
betaalde parkeerruimte nabij de ingang. Met 
openbaar vervoer vanf halte Hofplein onder 
het viaduct door en linksaf slaan. Daarna 
meteen rechts het parkeerterrein oversteken 
en je staat voor de Rokwa. De AVOM-vlag 
hangt uit.
• Herdenkingen op 4 mei 2011. Onze afde-
ling zal ook dit jaar op 4 mei weer deelnemen 
aan de herdenking van de slachtoffers uit 
WO II bij het koopvaardijmonument De Boeg 
en op de begraafplaats Crooswijk, beide te 
Rotterdam. Enkele leden vertegenwoordigen 
ons allen bij deze plechtigheden en bij De 
Boeg wordt namens de AVOM-Z-H tevens 
een krans gelegd. Tijdens onze jaarverga-
dering op 5 maart jl. werd opgemerkt dat 
de belangstelling van de overige leden voor 
deze gebeurtenissen zeer matig is. Bekend 
verondersteld mag worden, dat iedereen is 
uitgenodigd om op deze gedachtenisplekken 
enkele ogenblikken stil te staan bij dit ‘In 
Memoriam’. Van harte aanbevolen!
• Liefhebbers gezocht! Wie heeft er tijd en 
wil de vereniging helpen met het bemannen 
van de AVOM-stand tijdens de Wereldhaven-
dagen en op de Veteranendag in Den Haag?  
Gaarne aanmelden bij secretaris Tjitze 
Faber, secretaris: E: secravomzh@kpnmail.
nl, T: 071 3412740 /  06 54271724 .
Tjitze Faber, secretaris.

Rondvaart en excursie aan het Schiedamse door AVOM Zuid-Holland, 31 mei a.s.
Tijd voor Genevertje. Welke Marinemens en zeker de oud Marine-klant kent het boven-
staand signaal niet. Als het door de tamboer werd geblazen … t’is tijd voor genevertje, 
genevertje, genevertje. Dit voor de marineman/vrouw overbekende signaal betekende 
tijd voor koffiedrinken.Wat heeft dit te maken met een excursie en rondvaart zult u zich 
afvragen? Da’s heel simpel, alles en ook niets. AVOM Zuid-Holland, gaat op 31 mei a.s 
een rondvaart maken met een fluisterboot door de grachten van het historische deel van 
Schiedam. Natuurlijk wordt dan aansluitend een bezoek gebracht aan de molen van dis-
tilleerderij Nolet, teneinde in dit vocht der goden te worden geïnformeerd en begrijpen en 
dus ook proeven. Dan is het dus tijd voor genevertje, het verband moge u nu duidelijk zijn. 
De prijs voor dit schoons is wonderlijk klein en bedraagt Euri 5,00, vooraf te voldoen op 
rek.nr. 2224561 ING t.n.v. C. Brandwijk, o.v.v. Excursie.
Na afloop excursie? Napraten indien gewenst b.v. in onderling overleg bezoek terrasje of 
cafeetje.
Deelname en inlichtingen: bel 010 2731641 of 06 45472444 (Cor Brandwijk) of e-mail: 
empetit@kabelfoon.nl Het is kort dag, dus lekaslekas en deelname beperkt: vol=vol.
Cor Brandwijk

Aan sterke
verhalen
geen gebrek!

[foto’s: 
Fred Boogert]
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Oud-NGID-personeel van de
navigatie Gevechtsinformatie 
School

Deze rëunie vindt plaats op woensdag 
18 mei 2011 van 10.30-15.30u in Rest. 
Fore, Juliandorp. Kosten € 25,– incl. 
koffie/thee, nasibuffet en 2 conumptie-
bonnen.
Voor info en opgave: reuniegid@kpnmail.
nl

Op donderdag 30 juni 2011 zijn alle 
veteranen van de Koninklijke Marine 
van harte welkom in Den Helder. Tus-
sen 10.00 en 17.00u kunnen zij onder 
het genot van koffie, een nasimaaltijd 
en een drankje de onderlinge banden 
versterken of vernieuwen. Direct vooraf-
gaand aan de Marinedagen (1 t/m 3 juli) 
zijn dit jaar weer spectaculaire demon-
straties te zien.

Archieffoto

Voor de degenen die er in 1999, 2003 en 
2005 niet bij konden zijn organiseren we 
wederom een reunie voor alle oud-opva-
renden van de mooiste boot van de KM: 
hr.ms. Poolster. De reünie zal worden 
gehouden op 10 september 2011 in de 
Witte Raaf, Den Helder en begint om 
10.00 waarna van12.00-13.00u ‘blauwe 
hap’om vervolgens nog gezellig na te 
borrelen tot 16.00u.
Inschrijven via E: poolster.a835@gmail.
com. Zegt het voort! Zegt het voort!
Nieuwsgierig naar hoe het was op de 
vorige reunie, kijk dan op http://www.
hrms-poolster.nl !

De alweer zevende Nederlandse Veteranendag wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 25 juni in Den Haag. Met deze 
dag wordt net zoals in voorgaande jaren op vele manieren 
stilgestaan bij de inzet van de Nederlandse militairen in 
het verleden, maar ook bij de activiteiten nu in het kader 
van vredesoperaties in verschillende delen van de wereld.
Het thema is dit jaar: De Veteraan in de samenleving.
De Nederlandse Veteranendag is niet alleen bedoeld voor de veteranen zelf, 
maar nadrukkelijk ook voor het algemene publiek. Het is een dag voor iedereen. 
Een dag voor herinnering, maar ook voor het algemene besef dat militairen, 
namens ons allen, worden ingezet in dienst van de vrede. De afgelopen jaren is 
duidelijk geworden dat juist de ontmoetingen van veteranen met het algemene 
publiek de waarde van het evenement bewijzen. Het is, mede gezien door de 
succesvolle veteranendag van vorig jaar, meer dan de moeite waard om op de 
Nederlandse Veteranendag naar Den Haag te komen.

In grote lijnen zal deze Nederlandse Veteranendag uit de 
volgende onderdelen bestaan, zoals de grote manifestatie op 
het Malieveld, het defilé in de binnenstad, de fly-past boven 
Den Haag, de Veteranen City Tour, de ceremoniële medail-
le-uitreiking en de plechtigheid in de Ridderzaal. 
Vooruitlopend zal op vrijdagmiddag 24 juni 2011 boven de 
Hofvijver in Den Haag een parasprong worden uitgevoerd 
door parachutisten van Defensie.

Veteranendag Koninklijke marine

Oud-opvarenden
Hr.Ms. Poolster A 835

Nederlandse Veteranendag 2011

Wij hopen, ook mede namens alle andere 
oud-opvarenden, dat we een leuke dag 
zullen hebben op 10 september. Tot 
ziens!
Organisatie reünie hr.ms. Poolster
Alain Dooms, Claudia Brosens, Manolito 
Winkel en Willem Tuijtel

De vereniging Reünie Groep Zeemacht 
Nederland organiseert op zaterdag 17 
september 2011 van 11:00u (zaal open 
10:30) tot ca. 16:00u organiseert de 
Reünie Groep Zeemacht Nederland een 
reünie voor de bemanningen van de Hr. 
Ms. Karel Doorman (R81), maar natuur-
lijk zijn ook de oud-MLD-ers en Mari-
niers welkom. Echtgenotes en partners 
worden mede uitgenodigd.
Locatie: Kumpulan Bronbeek, Velper-
weg 147, Arnhem.
Er worden gedurende de reünie verschil-
lende activiteiten georganiseerd. Er zijn 
toko’s aanwezig en er wordt live-muziek 
verzorgd. Hoogtepunt natuurlijk de 
geweldige en uitgebreide rijsttafel. 
Toegangsprijs reünie voor leden RGZN 
en donateurs van de stichting Promotie 
Maritieme Tradities € 15,00 pp. Overi-
gen € 18,50 pp. 
Inschrijving door overmaking van ver-
schuldigd bedrag op rekening 5929884 
tnv RGZN te Amsterdam. Gelieve te 
vermelden KD-11 en uw naam en adres. 
De overschrijving geldt als toegangsbe-
wijs. Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 7 
september 2011.
Info: RGZN, Postbus 37670, 1030 BH 
Amsterdam. E: rgznamsterdam@gmail.
com. Zie ook www.mahu880.nl 

Oud-opvarenden
Hr.Ms. Karel Doorman (R 81)

Oud-opvarenden
Hr.Ms. Van Straelen klasse

De vereniging Reünie Groep Zeemacht 
Nederland organiseert op zaterdag 1 
oktober 2011 van 11:00u (zaal open 
10:30) tot ca. 16:00u een reünie voor de 
bemanningen van de totale hr.ms. Van 
Straelen-klasse. Echtgenotes en part-
ners zijn van harte welkom.
Locatie: Kumpulan Bronbeek, Velper-
weg 147, Arnhem.

Er worden gedurende de reünie verschil-
lende activiteiten georganiseerd, er zijn 
toko’s en er is de nasi ‘Kumpulan’! 
Prijs leden RGZN en donateurs van de 
stichting Promotie Maritieme Tradities 
€ 15,– pp, overigen € 18,50 pp. 
Inschrijving door overmaking verschul-
digd bedrag op rekening 5929884 tnv 
RGZN te Amsterdam. Gelieve te ver-
melden VS-11 en uw naam en adres. De 
overschrijving geldt als toegangsbewijs. 
Inschrijven tot uiterlijk 23 september 
2011.
Info: RGZN, Postbus 37670, 1030 BH 
Amsterdam. E: rgznamsterdam@gmail.
com.  Zie ook www.mahu880.nl 
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Marine Hospitaal Overveen

De Reüniecommissie wil op 7 okto-
ber 2011 een reünie organiseren voor 
alle oud-medewerkers van het Marine 
Hospitaal Overveen, zowel burgers als 
militairen, waaronder alle ziekenverple-
gers, die hun opleiding hebben gevolgd 
op Tetrode.
Voor meer informatie zie www.marine-
hospitaal.nl

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de 
HoBoKo’s voor het eerst bij elkaar kwa-
men. Op 4 november 2011 wordt dat 
gevierd tijdens de jaarlijkse contactdag 
van de hofmeesters, botteliers en koks. 
Daar ontbreken natuurlijk een hapje en 
drankje niet.
Locatie: Marinekazerne Amsterdam, 
tijd: 10.00-17.00u.
U kunt inschrijven bij Cees van Tol, 
Boternesserstraat 38, 1382EC Weesp 
en door € 15,00 over te maken op gironr. 
4906478 o.v.v. naam, volledig adres en 
Contactdag HoBoKo’s. Komt u met eigen 
auto tevens kenteken vermelden.
Sluitingsdatum: 25 oktober 2011.
Contact: T: 0294414796, E: chen02@kpn-
planet.nl of hermantiben@ versatel.nl 
Wij rekenen op uw aanwezigheid!
Cees van Tol, Herman Tiben en Harry 
Rudolph

HoBoKo’s en LDV-ers

HERDENKINGEN

Mei, de maand van de herdenkingen. 
Zoals de doden op 4 mei. Naast de natio-
nale Herdenking op de Dam zijn er vele 
regionale herdenkingen.

Opsporing / Zoektocht

Vijftig jaar geleden was Wim van Delden 
uitgezonden naar Ned. Nieuw-Guinea. 
Hij zoekt nu mensen die geïnteresseerd 
zijn om met een groep, bestaande uit 
10 tot 12 personen, een terugkeerreis te 
maken naar Nieuw-Guinea.
Reacties: W. van Delden, T: 0486 
472692, E: wimtres@kpnmail.nl 

Cees Dekkers zoekt zijn oud-collega en 
goede vriend Nico van Hees. Zij hebben 
samen gediend op hr.ms. Groningen en 
in Nieuw-Guinea. Nico woonde destijd in 
de Rubroekstraat im Rotterdam. 
Reacties: C. Dekkers, T: 0343 416431 of 
06 15388023, E: c.j.dekkers@orange.nl 

Joop Cornelisse, dienstplichtig marinier 
1946-48, is in januari 1947 per Boisse-
vain naar Indonesië gegaan. Hij arri-
veerde in Soerabaja en werd gelegerd in 
Darmoo bij Bataljon C Cie C. Het batal-
jon werd gemixt met beroepsmilitairen 
en OVW-ers. Er werd o.a. actie gevoerd 
in Banjoewangi, Kalibaroe, Malang, 
Karatan, Soemenko en Mrawan. 
Cornelisse zoekt contact met zijn oude 
vrienden, o.a. met de ltn’s Jansen, Go-
vaerts, De Zeeuw, beroeps sgt Volk, kpl 
OVW Bruggeman, Rinus Vos, OVW-er 
1e klas G. Smit, P. Smit, Jan Stam, mili-
cien Noël Alleblas en Kees Eelhout.
Reacties: mr & mrs J.S. Cornelisse, P.O. 
Box 674, Labrador 4215, Queensland, 
Australië. T: 0061.755282226 of Niek 
Cornelisse (broer) in Assendelft, Neder-
land, T: 075 6289977.

Gezocht: foto’s (of kopieën van foto’s ) 
van de machinekamer  en het ketelhuis 
van hr.ms. Johan Maurits van Nassau. 
Reacties: J. van Ek, Vlierbesplein 15, 
3892CV Zeewolde, E: janen@gmail.com

Gezocht: Deelnemers voor een reis naar 
Nw. Guinea. Aldaar per Buginese schoe-
ner naar Teminabuan, Misool, Gag, 

Terugkeerreis Nieuw-Guinea

Nico van Hees

Waigeo, Sorong, Sausapor, Manokwari 
en Biak.
De reis zal plaatsvinden van eind okt. 
tot begin dec. Een paar dagen Baliem-
vallei is zeker bespreekbaar evenals 
bezoek aan andere plaatsen. Reacties; 
KeesBunschoten.
T: 0528 371551 / 06 53 502280.
E: coral@veteranen.nl .

Ex-schr 1 Harry Sanders (periode 
1955/61) is voor de weduwe van een 
ex-marineman op zoek naar ex-hofm A. 
(Adreis) Bastiaanse(n). Hij was des-
tijds woonachtig in de Posteljonstraat 
14 in Breda. Hij zou nu ongeveer 74 jaar 
oud zijn. Hij is in de periode 1956/57 o.a. 
geplaatst geweest aan boord van hr.ms. 
Karel Doorman en was gedurende zijn 
diensttijd ook anderhalf jaar gestatio-
neerd op Curaçao.
Reacties: H.W .C. Sanders T: 0499 
472756, E: h.sanders43@upcmail.nl

Gezocht door zanger bij Shantykoor De 
Dekzwabbers in Terneuzen een borstlap-
je dat tot in de jaren zestig werd gedra-
gen door mariniers (blauwe streepjes).
Reacties: Kees Donze, Kievithof 19, 
4332CK Middelburg, T: 0118 617996, 
E: keertiny@zeelandnet.nl 

L.A. Stokx zoekt de volledige tekst (3 of 
4 coupletten en refreinen) van het lied 
De Marineluchtvaartdienst, die vraagt 
weer Catalina’s aan, van Amerika, het 
zijn de nieuwste nieuwe…
Stokx was in 1947 gelegerd op het vlieg-
veld Morokrambang in Soerabaja. Hij 
trad soms met een cabaretclubje op in 
de marinierskantine daar. Op een avond 
zongen zij o.a. bovenstaand liedje.
Reacties: L.A. Stokx, Alletta Jabobsdreef 
150, 2135ND Hoofddorp, 
T: 023 5628116.

Foto’s Johan Maurits van Nassau

Mariniers lichting 1946-’48

Deelnemers gezocht Nw-Guinea

A. (Adriaan) Bastiaanse(n)

Borstlapje gezocht

Wie kent dit lied nog

AVOM-stand op vaste stek

Er is een vaste ruimte gevonden 
voor opslag van de stand.

Afdelingen kunnen de stand 
reserveren en gebruiken voor 

grote evenementen via 
PR-AVOM

E: martijnvantveer@avom.nl
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Hr.Ms. Tonijn
Van ondezeeboot tot 
museumschip
225x225 mm
96 pagina’s, geïllustreerd
gebonden
Uitgeverij Lanasta
ISBN 978-90-8616-069-3
Prijs € 19,95

Eindredactie Harry de Bles
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
had de Koninklijke Marine strijd 
geleverd op de ‘zeven zeeën’ en 
zware verliezen geleden. Na de 
oorlog moesten nieuwe schepen 
worden gebouwd. Op de scheeps-
werven werd net zo hard gewerkt 
als aan de infrastructuur en in de 
woningbouw. Het werd versterkt 
door ons nationale gevoel, dat 
tot uitdrukking kwam in slogans 
als ‘nederland herrijst’ en ‘Koopt 
Nederlandsch Fabrikaat’. In 1953 
werd besloten tot de bouw van 
onderzeeboten van ‘Nederlands 
fabrikaat’. Gedurende de oorlog 
had ir. M.F. Gunning, die in Lon-
den werkte bij het hoofdkwartier 
van de marine, de problemen on-
derkent die men op een gegeven 
ogenblik had met de bevoorra-
ding van Malta. Het eiland werd 
belegerd door de Asmogendheden 
en de konvooien die het eiland 
moesten bevoorraden leden zware 
verliezen. Gunning bestudeerde 
de mogelijkheid om een vracht-
onderzeeboot te ontwerpen die 
uit drie druklichamen bestond. 
Het ontwerp bleef in de la van 
de Royal Navy liggen, maar toen 
de Nederlandse regering na 
de oorlog had besloten nieuwe 
onderzeeboten te gaan bouwen, 
kwam het ontwerp weer op de 
tekentafel. Men koos daarop voor 
een drie-cylindermodel, waarvan 
de belangrijkste voordelen de 
groter actieradius en een veel 
grotere duikdiepte.
De basis voor de bouw van de 
Dolfijn klasse, waarvan in totaal 
vier eenheden zijn gebouwd: 
Hr.Ms. Dolfijn, Zeehond, 
Potvis en Tonijn. Ze hebben 
dienst gedaan van 1959/1962 
tot 1982/1992. De eerste twee 
werden gebouwd bij de Rotter-
damsche Doogdok Mij (RDM), de 
tweede serie (die vanwege kleine 
verschillen ook wel de Potvis 
klasse werden genoemd) werd 
gebouwd bij Wilton-Feijenoord te 
Schiedam.

Door de komst van de nucleaire 
boten werd de aandacht voor 
nieuwe onderzeeboten verschoven 
naar het Amerikaanse type Bar-
bel. Op basis daarvan werd later 
de Zwaardvis klasse ontwikkeld.
Al voordat de boten uit dienst 
werden gesteld ontstond het idee 
om één van de vier te conserveren 
en zo voor volgende generaties te 
bewaren. Gekozen werd voor de 
Tonijn, en zoals bekend, is deze 
boot opgesteld bij het Marinemu-
sem in den Helder. Een museum-
boot die vanaf 1992 duizenden 
bezoekers heeft gehad.
De auteurs, beiden afkomstig 
van de Mijnendienst, laten oud-
opvarenden aan het woord in het 
rijk geïllustreerd boek. Ze nemen 
u mee aan boord van deze drie-
cylinder en geven een fascinerend 
beeld over het leven onder water 
en de altijd aanwezige gevaren.
Aanbevolen!

‘Verget ons niet’
Het Papoea Vrijwilligers 
Korps (1961-1963)
Casper van Bruggen
155x235 mm
315 pagina’s geïllustreerd
paperback
Uitgeverij Aspekt
ISBN 978-94-6153-004-2
Prijs € 22,95

Een speurtocht naar unieke dia’s 
uit 1962 rond de strijd op Nieuw-
Guinea tegen Indonesische 
infiltranten leidde de auteur naar 
het Papoea Vrijwilligers Korps 
(PVK). Er bleek van het Korps 
slechts marginaal wat te zijn 
gepubliceerd. Daarom dit boek, 
waarin de boeiende geschiede-
nis en de verhalen van het korps 
worden verhaald, steeds onder-
steund en verduidelijkt door 
foto’s. Foto’s waarin iedereen 
die van  vóór 1960 in NNG heeft 
gediend tot de overdrachtsperiode 
in 1962 veel zal herkennen.
In het boek volgt dan een ruim 40 
pagina’s tellend verslag van de 
Overdracht aan Indonesië. 
‘Verget ons niet’. Met deze woor-
den besloot op 6 februari 1963 
papoeasoldaat Mareret een brief 

Uitgeversinformatie
Uitgeverij Aspekt
Amersfoortsestraat 27
3769AD Soesterberg
T: 0346 353895
E: info@uitgeverijaspekt.nl
W: uitgeverijaspekt.nl 

Uitgeverij Lanasta
Slenerbrink 206
7812HJ Emmen
T: 0591 618747
W: www.lanasta.com

aan zijn voormalig pelotonscom-
mandant in Nederland. 

Kanttekeningen bij de 
Holocaust
Jean Thomassen
155x235 mm
380 pagina’s, zwartwit 
illustraties
paperback
Uitgeverij Aspekt
ISBN 978-90-5911-696-2
Prijs € 24,95

De geschiedenis van de Holocaust 
is goed gedocumenteerd. Ander-
zijds vond veel van het nazi-
programma in het diepste geheim 
plaats. Het gevolg is dat veel 
zaken toch nog onduidelijk zijn of 
ronduit anders waren dan we tot 
nu toe dachten.
Jean Thomassen (1949) is de zoon 
van een voormalig concentratie-
kampgevangene. Hij snijdt in dit 
boek over de Holocaust, die hem 
altijd heeft beziggehouden, een 
groot aantal vraagstukken aan  
en komt tot enkele opzienbarende 
conclusies. Eén ervan is dat het 
aantal slachtsoffers van deze 
massamoord aanzienlijk groter 
was dan men tot nu toe dacht, en 
dat er hele groepen slachtoffers 
min of meer vergeten zijn. En hoe 
aan aantal van de beulen trachtte 
de dans te ontspringen.

Bloedkoraal
Gerard Terwisscha van 
Scheltinga
155x235 mm, 244 pa-
gina’s, paperback
Uitgeverij Aspekt
ISBN 978-90-5911-978-9
Prijs €21,95

‘Met de 1e Mariniersdivisie op 
Guadalcanal, Cape Gloucester, 
Peleliu en Okinawa’
Een boek, gebaseerd op de 
oorlogsherinneringen en autobio-
grafieën van vier Amerikaanse 
jongens. De Japanse verras-
singsaanval op Pearl Harbor op 
7 december 1941 veranderde de 
Verenigde Staten van het ene op 
het andere moment in een natie 
van geharnaste militaristen. 
Het Amerikaanse volk wilde 
wraak. Vier jonge mannen en 
een beroepsofficier kozen voor 
de snelste en zekerste weg naar 
het front: het Amerikaanse korps 
mariniers if Unites States Marine 
Corps. Hun 1ste mariniersdivisie 
was betrokken bij het eerste en 
laatste Amerikaanse offensief in 
de Pacific.
Dit boek is geen compleet over-
zicht van de Tweede Wereldoor-
log in Azië. Stategische beslissin-
gen en tactische keuzes vormen 
het kader, maar centraal staan 
de soldaten aan het front. Bloed-
koraal volgt hen van het beruchte 
boot camp op Paris Island, South 
Carolina, naar de vrijwel on-
toegankelijke regenwouden van 

Guadalcanal en Niew Britain. 
Het biedt een doordringende kijk 
op wat één van de hoofdpersonen 
‘the criminal sickness that is war’ 
noemt.

Drie massagraven voor 
de Nederlandse kust
22 september 2014
Henk H M van der Linden
155x235 mm, 188 pa-
gina’s, zwartwit foto’s, 
paperback
Uitgeverij Aspekt
ISBN 978-90-5911-990-1
Prijs € 21,95

Op 22 september 1914 gingen 
tussen 06.20 en 07.55u vlak voor 
de Scheveningse kust drie Britse 
kruisers ten onder, de Aboukir, 
de Hague en de Cressy. Met hen 
verdwenen 2300 mannen in de 
golven. Bijna 800 werden gered, 
maar ruim 1400 verdronken. De 
veroorzaker was een eenvoudige 
Duitse onderzeeboot, de U9. Voor 
de Duitsers was dit een geweldige 
opsteker aan het begin van de 
oorlog. Bij de Britten kwam het 
aan als een mokerslag, de groot-
ste klap die ooit was toegebracht 
aan de onoverwinnelijk geachte 
Royal Navy.
De auteur heeft een buitenge-
woon toegankelijke reconstructie 
van dit drama geschreven. Wat 
de bemanningen meemaakten 
wordt verteld in persoonlijke ver-
halen van overlevenden, waarvan 
een deel werd gered door Neder-
landse koopvaardijschepen.
Het verhaal van een tot nu toe 
vergeten ramp.

Illustratie in het boek Drie mas-
sagraven: artist impression van de 
terugkeer van de U9 in Wilhelms-
hafen. De commandant van de U9, 
Weddingen, werd de eerste Duitse 
zeeheld van de oorlog. Met een 
boot van 493 ton en 28 beman-
ningsleden had hij 36.000 ton aan 
Britse oorlogsschepen doen zinken 
en ruim 1400 Britse zeelui gedood. 



 30 VASTWERKEN 2/2011

Nieuwe leden
Het hoofdbestuur van 
de avom heet met bijzon-
der genoegen namens 
de gehele vereniging de 
leden die zich als avom-
lid hebben aangemeld 
van harte welkom. Het 
bestuur hoopt dat de avom 
u kan bieden wat u er van 
verwacht en dat u zich 
kunt vinden in datgene 
wat de avom beoogt. Heeft 
u iets te melden, zowel 
in positieve als negatieve 
zin, aarzel dan niet dit te 
doen.

Naam Woonplaats Rang Dienstvak  Afdeling

J Becks Breezand ADO TDW Den Helder
W A Eckhardt Zaandam Sgt Schmkr Alkmaar
G Franssen Heerlen Sgt Vlgtmkr Limburg-Zuid
F H Koning Vlaardingen 1e kl Mach Zuid-Holland
H Lubberts Hoofddorp Kpl Mach Zuid-Holland
T G Nijland Eibergen 1e kl Mach Veluwe/Achterhoek
J van der Spek Steenbergen 2e kl Matr Stadsgewest Breda
C C G Storm Monster 2e kl Schr Zuid-Holland

Deze opgave betreft de periode tot begin april 2011.

Nogmaals, welkom, en dat u zich thuis mag voelen bij ‘de Marine ná de Marine’.

In memoriam
Het hoofdbestuur geeft 
met leedwezen kennis 
van het overlijden van 
nevenstaande leden.

Naam Woonplaats Rang, Dienstvak  Geb. datum Overleden

W den Boer Javea Ltz 2 Oc Tlgr 22-06-1944 24-03-2011
B G M Bos Amsterdam Koopv 03-08-1937 02-2011
M den Engelsman Vlissingen Vlgtmkr 1e kl 03-03-1955 17-02-2100
D E Ferwerda Almkerk Hof we kl 17-06-1953 13-02-2011
Th J de Groot Wijchen matr 1e kl 05-11-1925 10-04-2011
J H van Katwijk Bovenkarspel Matr 1e kl 07-06-1930 25-06-2010
J C Milders Den Haag Ktz 10-09-1931 03-2011
J Olden Voorburg Smjr LDA 25-07-1945 02-02-2010
H Schellekens Tilburg mede-oprichter AVOM 07-03-2011
A Schoondermark Waalwijk Mach 1e kl 09-06-1928 04-2011
A J ter Weijden Vlissingen Mach 1e kl 22-04-1929 25-02-2010

Hoofdbestuur

AVOM Sportief

De jubileum editie, 10e Zeemansloop 
vanuit de haven in Scheveningen was 
weer een succes.
Goed weer voor de wandelaars, goed 
weer voor de voorbereiding en een, door 
de wandelaars als zeer positief beoor-
deelde organisatie met complimenten 
alom voor de bijzonder mooie route.
Op 16 april jl. stonden de wandelaars al 
om kwart over zes voor de Visafslag te 
trappelen om binnen gelaten te worden.
Om kwart voor zeven werden de eersten 
ingeschreven en kon het wandelfestijn 
beginnen.
Een in eerste instantie wat lage tem-
peratuur die allengs beter werd en 
omstreeks de middag als ideaal voor 
de wandelaars beschouwd werd, droeg 
zeker bij tot het succes.
Vanuit alle hoeken van Nederland 
tot Zuid-Limburg en zelfs Vlaanderen 

kwamen de wandelenthousiasten met 
bussen aangereisd om hier hun wandel-
sport te bedrijven.
De route door de Scheveningse Haven, 
Haagse Parken naar de duinen en door 
het Panbos voor de  veertig kilome-
ter en dan door de duinen, Berkheide 
en het strand naar de boulevard van 
Scheveningen bood een variëteit aan 
landschappen en natuur om erg van te 
genieten.
De drukke boulevard of het strand was 
een welkome verandering na de stilte 
van de duinen en de bossen. Na de kop 
van de boulevard werd de wandelmenig-
te van ver over de duizend wandelaars 
begroet in de kantine door het Zeemans-
koor ‘Overal’ wat de stemming bij de 
binnenkomers in hoge mate beïnvloedde.
De organisatie werd in alle toonaarden 
geprezen voor de route en het gebodene 

met vele toezeggingen voor een volgend 
jaar.
Onder het genot van een drankje kon 
men vanaf het terras van de kantine van 
de Visafslag ook nog eens genieten van 
het in en uitvaren van vele schepen en 
scheepjes.
Tot sluiting van de het startbureau was 
het mudvol op de start/finishlocatie, 
mede dank zij de populaire liederen en 
meezingers van het Zeemanskoor.
Jan Hopster

De tiende Zeemansloop was fantastisch!
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AVOM artikelen
nr. artikel  prijs
9301 AVOM-wapenschildje € 17,50
9302 Blazer-badge AVOM € 4,50
9303 Schouder-epauletten, stel € 9,00
9304 AVOM-stropdas €  11,00
9305 Sticker AVOM € 0,50
9306 Reversspeld (pin met logo) € 2,50
9307 AVOM-dasclip € 2,75
9308 AVOM-regenjack met logo
 (binnenkort beschikbaar) € 22,50
9309 Set marineknopen voor blazer € 7,50
9310 AVOM-broekriem, leer,
 (tijdelijk niet leverbaar) 
9312 Leren AVOM-portefeuille € 14,00
9313 Parka met AVOM-logo € 69,00
9314 Polo met AVOM-logo € 17,50
9315 AVOM-badge met naam € 14,50

Voor bestelllingen met een factuurbedrag
 beneden € 5,– moeten, om de kosten te dek-
ken, de amballage- en portokosten worden
vergoed door € 1,– meer op de rekening
over te maken. 

NB
In juli en augustus worden i.v.m. de vakanties
geen goederen verzonden.

Parka Polo
Nylon en pvc, bovenstof met het
in donkerblauwe uitvoe- AVOM-logo
ring. Met uitneembare Bestelmaten:
voering, dus in alle jaar- L, XL, XXL
getijden te gebruiken. Prijs € 17,50
‘Gedecoreerd’ met het
AVOM-logo.
Bestelmaten: L, XL, XXL 
of groter. 
Prijs € 69,00.

Als u gediend hebt bij de Koninklijke Marine, stuur dan het ingevulde for-
mulier met daarop uw pasfoto naar:

Koninklijke Marine, APZO&O
Gebouw Alk, Kamer 18
Antwoordnummer 300
1780 VB Utrecht

Badge bestellen
Dat kan op dezelfde wijze als de overige 
AVOM-artikelen door betaling van het 
verschuldigde bedrag (€ 14,50) 

Geef bij uw bestelling van een badge bij de penningmeester eveneens duidelijk de gewenste opdruk 
op: naam met voornaam of voorletters plus eventueel afdeling of functie.

Bestellingen: per e-mail naar: penningmeester@avom.nl

Betalingen: bankrekening 58.86.31.116 (ABN AMRO) t.n.v. AVOM EGO rekening

Na ontvangst van de correcte betaling wordt de bestelling verwerkt. 

Vraag de nieuwe Postactievenpas tijdig aan!
Dit jaar wordt een nieuwe pas inge-
voerd: de Postactievenpas.
De oude pas ‘de pas gewezen mili-
tairen’, de zgn. LOM-pas, vervalt 
en wordt vervangen door de nieuwe 
(oranje) algemene Postactievenpas. 
Om voor de pas in aanmerking te 
komen dient men te voldoen aan 
de definitie van postactieven, zoals 
vermeld in artikel 1c van de Regeling 
reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- 
en dienstslachtoffers en postactieven.

De Postactievenpas is bedoeld 
voor burger- en militaire werk-
nemers van wie de actieve dienst 
is beëindigd door (functioneel) 
leeftijdontslag, pensioen of na een 
dienstverband van minimaal 12 
jaar. 
Bij de periode van 12 jaar wordt 
de KMR-tijd of als reservepersoon 
meegerekend!

Naast de herkenbaarheid en erken-
ning geeft de pas toegang tot algeme-
ne ruimtes op defensielocaties, zoals 
de mess, sportaccommodaties en de 
bedrijfskantines. 
Deze pas is dus niet bedoeld voor de-
genen aan wie al een Veteranenpas of 
een Dienstslachtofferpas is verstrekt. 
En het verschil met de defensiepas 
is dat men alleen toegang krijgt tot 

defensieterrein in combinatie met een 
geldig legitimatiebewijs. De pas is in 
het Engels, zodat hij ook in het buiten-
land kan worden gebruikt. Ook krijgen 
pashouders een abonnement op een 
tijdschrift naar keuze en reductie
op een voordeelpas die korting geeft op 
meer dan 10.000 producten of diensten. 

Voldoet u aan de eisen?
Vul dan het 
Verstrekkingsformulier in.
U vindt het op de achterzijde van 
dit nummer.

Mocht u VastWerken niet willen bescha-
digen dan kunt u het Verstrekkingsfor-
mulier ook downloaden via onze website: 
www.avom.nl .Klik dan op Aktueel.
Of stuur een e-mail naar de redactie 
van VastWerken met verzoek: Ver-
strekkingsformulier en het wordt u per 
antwoordmail toegezonden in een Word-
bestand.

Wat wordt van u gevraagd?

Als u in aanmerking komt voor zo’n 
pas dan worden op het Verstrek-
kingsformulier, naast adresgegevens, 
gevraagd of u als burger of als mili-
tair in dienst bent geweest en bij welk 
onderdeel van de krijgsmacht.
U dient dan de periode(s) in te vullen 
van de tijd waarop u in werkelijke 
dienst of werkzaam bent geweest bij 
Defensie. Let dus op de totale periode 
van minimaal 12 jaar.
Daarna een pasfoto op het formulier 
bevestigen en het zenden naar het 
adres van het betreffende onderdeel, 
in uw geval dus de Koninklijke Ma-
rine, als u daar hebt gediend.
In geval van dienst bij : KL, KLu, 
KMar, Postactieven DMO, BS of 
CDC/DICO vraag bij Redactie AVOM 
naar het juiste adres. 
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Verstrekkingsformulier Postactievenpas                                

Bevestig hier 
met lijm uw 
pasfoto 

(U hebt geen recht op een Postactievenpas indien aan u een Veteranenpas of  
Dienstslachtofferpas verstrekt is. U hebt maar recht op één type pas.)  
 
 
1. Registratie -/PeopleSoft -/Marinenummer1:       Geslacht  m  v 

2. Voorletters  :   Tussenvoegsels (voluit)       

3. Achternaam  :            

4. Straat / huisnummer  :            

5. Postcode    :            

6. Woonplaats   :            

7. Adres buitenland   :            

8. Land    :            

9. (Mobiele) Telefoon  :      E-mailadres       

10. Geboortedatum   :     Geboorteplaats       

 
11.   Burger    Militair 
 
12. Voor de burgerambtenaar: 2 

  KL         KLu         KM         KMar  

  CDC/DICO              Bestuursstaf              DMO         Anders, t.w.      

13. Voor de militairen: 3 

  KL         KLu         KM         KMar         

14. Wilt u een kosteloos abonnement op één van de navolgende tijdschriften van Defensie? 

  KL , Landmacht        KLu, Vliegende Hollander         KM, Alle Hens         KMar, Kmar-Magazine 

  DMO, Materiaal gezien         CDC, Pijler         Geen  

15. Gedurende welke periode(n) was u in werkelijke dienst c.q. werkzaam bij Defensie? 

Van     tot     KMD of Defensieonderdeel      

Van     tot     KMD of Defensieonderdeel      

Van     tot     KMD of Defensieonderdeel      

Van     tot     KMD of Defensieonderdeel      

 
  Plaats     Datum     Handtekening       
    
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier met pasfoto sturen naar: 4

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.
2 Selecteer het defensie onderdeel waar u het laatst werkzaam bent geweest.  
3 Selecteer het KMD waar u het laatst heeft gediend. 
4 Het ingevulde formulier zenden aan het adres conform uw keuze bij vraag 12 of 13.


