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AVOM-secretaris
Jim Tigchelaar 
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het hoofdbestuur. 
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25 jaar mijnendienst. Een overzicht.
Terwijl de bezuinigingen toeslaan in 
deze marinetak maakt één van hen, 
Hr.Ms. Haarlem, zich zeer verdien-
stelijk in Libië met het ruimen van 
mijnen en de controle op schepen.
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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).

HOOFDBESTUUR

J. (Jan) Bomhof
algemeen voorzitter
Polkastraat 21
7323 KZ Apeldoorn
T: 055 3664404
E: voorzitter@avom.nl

Marco van de Velde
secretaris
Jacob van Ruysdaelstraat 82
1318 NR Almere
T: 06 50424223
E: marco.vdvelde@avom.nl

penningmeester
vacant
E: penningmeester@avom.nl

Martijn van ‘t Veer
PR & ledenwerving
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1825 HH Alkmaar
T: 06 14663132
E: martijnvantveer@avom.nl

Ereleden
H.J.C. Schellekens† en C. Ooster-
laak†, oprichters van de AVOM
H.C. Jongewaard bc, Th.R.L. 
Luijckx en G. Tigchelaar

Raad van advies hoofdbestuur
Drs. A. de Vries
juridische zaken
Dr. J.L. Swarte
sociale/maatschappeijlke zaken

AVOM Wandelpeloton
Jan Hopster, voorzitter a.i.
Van Hemerstraat 15
7707 BT Balkbrug
T: 06 141 97010

AVOM Roei- en zeilploeg
Jaap Hart, secretaris
Van Everdingenstraat 112
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T: 072 5610099

Lidmaatschap AVOM
Contributie
leden/donateurs
per jaar € 27,00
inschrijfgeld
nieuwe leden €   7,50

Contributierekening  4897812

Opzegging lidmaatschap 
AVOM / aboonement VW
alleen schriftelijk met ingang 
van het einde van een vereni-
gingsjaar, met inachtneming 
van een opzegtermijn van 
tenminste vier weken.

Ledenadministratie
Ineke (van den Broek) Uyl
Han Hoekstrahof 199
1628 WX Hoorn
T: 0229 504866
E: ledenaministratie@avom.nl

Nog geen lid van de AVOM
of wilt u abonnee worden op VastWerken?

Aanmelden:

www.avom.nl

Links naar de AVOM:
http://avom/hyves.nl
www.linkednl.com
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Geen internet? Meld u dan aan bij
Ledenadministratie AVOM:

Han Hoekstrahof 199, 1628 WX Hoorn
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In dit nummer Van de voorzitter

5

De ledenraad vergaderde op 18 mei j.l.
De besluiten

Beelden van de Nederlandse Veteranendag en de 
Marine Veteranendag

Redactioneel
met o.a. Ad de Kruijf gaat met pensioen

Redactioneel

25 jaar marine:
Van hout naar polyester: de mijnendienst

Juminda 28 augustus 1941
Herinnering aan twaalf duizend mensen die
verdronken

De marinewereld in het vizier van Ad de Kruijf
met o.a. de nieuwe Karel Doorman

Veteranennieuws

Museumnieuws

 Marinenieuws
 en een zeemansgraf

         Nieuws van de afdelingen
         voorafgegaan door de 
         Activiteitenkalender

  Reünies / Herdenkingen

         Opsporing / zoektocht + Boekenplank
         De nieuwe leden en de overleden leden

De AVOM-shop met de Marinekalender 2012!

Herdenkingen. Op 4 mei hebben 
we deelgenomen aan de herdenking 
in Den Helder en in Amsterdam. 
Dit maal zonder incidenten en een 
indrukwekkende plechtigheid waarbij 
de jongere generatie zich erg betrok-
ken voelt. 

De Veteranendag in Den Haag 
wordt een steeds groter evenement. 
De AVOM was wederom met een 
grote groep deelnemers vertegenwoor-
digd in het defilé. Op het Malieveld 
hadden we een eigen stand waar we 
menig AVOM-lid hebben mogen ont
vangen. Er was maar één spelbreker en dat was het 
weer. Veel regen had het veld tot een waar modderterrein 
gemaakt. Tijdens het defilé hebben we het nog enigszins 
droog gehouden, dit tot geluk van de vele deelnemers. De 
belangstelling langs de route was hierdoor wel minder 
maar iedereen reageerde enthousiast. Als u zich opgeeft 
om deel te nemen aan het defilé dan is het wel prettig als 
u komt, kan dit niet dan graag even afmelden bij onze 
pelotonscommandant. Na een lange maar gezellige dag 
huiswaarts gekeerd met schoenen die niet meer uniform-
waardig waren maar ook dat is weer in orde gekomen. De 
genoten schoenpoetsopleiding heeft dus ook voordelen. 

De Marine Veteranendag en de Marinedagen in Den 
Helder zijn ook weer bijzonder geslaagd. Enig gemopper 
over de gemiste traditionele ‘blauwe hap’ mocht de pret 
niet drukken. In opperbeste stemming zijn de dagen goed 
verlopen waarbij we weer nieuwe leden welkom mogen he-
ten. De samenwerking binnen het Marine erfgoedterras is 
bijzonder prettig en met elkaar hebben we een prominente 
plaats in de grote tent. De Marine Veteranendag werd 
geopend door De plv. commandant der Zeestrijdkrachten 
generaal-majoor A.G. van Ede gaf in zijn openingswoord 
van de Marine Veteranendag een toelichting over hoe de 
zaken er nu voorstaan bij de Koninklijke Marine en dat er 
ondanks alle harde bezuinigingen toch een waardige en 
inzetbare marine is, dankzij de inzet van iedereen betrok-
ken bij de Koninklijke Marine. Tijdens de dagen was ook 
de nieuwste aanwinst van de Koninklijke Marine open-
gesteld voor bezoek, nu nog de Holland en na overdracht 
uiteraard Hr.Ms. Holland. Een patrouilleschip waarop de 
marine trots kan zijn. Na een rondleiding aan boord kan 
ik u melden dat het voor velen van ons een uitdaging/wens 
zou zijn om hiermee te mogen varen. 
Vanaf deze plaats wil ik graag eenieder die zich tijdens de 
marinedagen heeft ingezet hartelijk danken voor zijn/haar 
bijdrage. Zonder al deze vrijwilligers kunnen we ons niet 
zo profileren. 

Helaas moet ik laten weten dat onze penningmeester Pe-
ter de Leeuw wil stoppen met zijn taak, hij wil zich meer 
richten op zijn taak als voorzitter van de afdeling Veluwe/
Achterhoek. Dit betekent voor ons dat we weer op zoek 
moeten naar een nieuwe penningmeester. Kandidaten 
kunnen zich aanmelden via de secretaris of voorzitter. 
Het goede nieuws is dat we een mooie nieuwe website heb-
ben waarmee we weer jaren vooruit kunnen. 

Dan gaan we nu op naar het 25-jarig jubileum van de 
AVOM dat gehouden wordt op 30 september in de Alba-
tros te Den Helder. U kunt zich nog aanmelden t/m 10 sep-
tember. Het programma voor deze dag is veelzijdig maar 
uiteraard bedoeld om elkaar weer te zien en te spreken. 
Het aanpassen en meegaan met onze tijd zekert ons voor 
de volgende 25 jaar. Word lid van de vereniging en bezoek 
de evenementen. Velen denken dat het dragen van een 
AVOM-tenue noodzakelijk is, maar dit misverstand wil ik 
hier toch nog eens benadrukken. Er is geen enkele ver-
plichting om een AVOM-tenue te dragen, iedereen is daar 
vrij in. Alleen personen die de vereniging naar buiten toe 
vertegenwoordigen worden geacht een tenue (uniform) te 
hebben.
Hebt u ideeën voorstellen of vragen, dien ze in bij het 
bestuur, wij zijn er voor u.
Jan Bomhof, algemeen voorzitter.
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25 jaar AVOM: we gaan feestvieren!
Programma en informatie
Haast u met aanmelden! 7
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De activiteiten van de AVOM 
worden mede mogelijk ge-
maakt door het vfonds met 
middelen uit de BankGiro 
Loterij en de Lotto.
Uw deelname aan deze lote-
rijen wordt daarom van harte 
aanbevolen.

zie ook: www.vfonds.nl
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GELICHT
In deze rubriek speciale aandacht voor  een 
onderwerp of persoon.

UIT

De nieuwe website is live!
Het bestuur presenteert met trots de 
nieuwe website van de AVOM. Een 
website die voldoet aan de wensen 
van de internetgebruikers. Uiteraard 
kent de website ook weer een gasten-
boek. De website wordt de komende 
maanden verder uitgebouwd, er 
komen nog vele pagina’s bij. Heeft u  
tips voor de nieuwe website laat het 
weten aan de webmaster. Neem snel 
een kijkje op de nieuwe website:
website.avom.nl

Fotoboek
Verder willen we een fotoboek per 
evenement plaatsen. Het bestuur 
roept leden die veel fotograferen zich 
te melden, met hen kunnen we dan 
afspraken maken over het plaatsen 
van de foto’s. Als dit goed werkt dan 
kan een aantal fotografen een aparte 
inlogcode krijgen zodat ze zelf hun 
foto’s op de website kunnen plaatsen.

Openstaande bestuursplaatsen
Er zijn momenteel twee openstaande 
bestuursplaatsen. Leden kunnen zich 
schriftelijk kandidaat stellen door 
middel van een motivatiebrief en cv 
en deze sturen naar voorzitter@avom.
nl 

Sponsoren/advertentie oproep
Voor alle afdelingen: als u een 
sponsor hebt die gaat adverteren in 
VastWerken en op de website dan 
kan die zich melden bij Martijn van 
’t Veer. Bij deze aanmelding moet 
blijken vanuit welke afdeling de mo-
gelijke adverteerder komt. Als het tot 
resultaat leidt en betalingen binnen 
zijn, dan gaat er een gedeelte van de 
opbrengst naar de afdeling. Zo creë-
ren we een groter sponsorbereik waar 
we allemaal van profiteren. Binnen-
kort kunnen sponsoren via de website 
lezen wat de mogelijkheden zijn.

De jaren
1997 tot 2001
van de AVOM

1997 VastWerken 2/1997 toonde een foto van het 
complex van de mijnendienst in dat jaar. De reden 
was het 90-jarig bestaan van deze dienst op 14 mei.

De ledenraadvergadering van 18 mei

In de vergadering van de Ledenraad 
op 18 mei j.l. waren ledenraadsleden 
resp. plaatsvervangers aanwezig van de 
afdelingen Alkmaar, Amsterdam, Den 
Helder, Eindhoven, Friesland, Gronin-
gen, Limburg-Zuid, Limburg-Noord, 
Nijmegen, Oost-Overijssel, Salland, 
Stadsgewest Breda, Utrecht, Zeeland en 
Zuid-Holland (15 van de 18).
Van het hoofdbestuur waren aanwezig 
Jan Bomhof, Jim Tigchelaar, Marco van 
de Velde, Martijn van ’t Veer en Peter de 
Leeuw. De presentielijst werd gecomple-
teerd door erelid Theo Luijckx, namens 
de Kascommissie Joop de Kinkelder en 
de hoofdredacteur VastWerken Harry 
Faber.
Tijdens deze vergadering werd alge-
meen secretaris Jim Tigchelaar door de 
voorzitter bedankt voor zijn inzet voor 
de vereniging gedurende een periode 
van 20 jaar. Op 30 september zal offici-
eel afscheid van hem worden genomen, 
maar tijdens deze ledenraad wordt hij 
door het bestuur benoemd tot erelid van 
de AVOM. Onder applaus neemt Jim dit 
dankbaar in ontvangst en bedankt hij 
iedereen die aanwezig is.
Van de agenda van 19 punten namen 
sommige punten slechts enkele ogen-
blikken in beslag, maar er waren ook 
nogal heikele onderwerpen die meer tijd 
en discussie vroegen.
Voor het uitvoerig verslag van de verga-

dering kunt u zich wenden tot secretaris 
Marco van de Velde, of tot de secretaris 
van uw afdeling, die de complete agenda 
krijgt toegezonden.
Wij beperken ons in deze uitgave tot de 
Besluitenlijst:
• AVOM-rekeningen mogen niet op 

eigen naam van de penningmeesters 
van de afdelingen geplaatst worden.

• Promotie-goederen voor de AVOM 
kunnen door de afdelingen worden 
gekocht tegen een speciaal tarief.

• Contributie: Eens per drie jaar wordt 
een verhoging vastgesteld en toege-
past. Dat zal nu in 2013 weer geschie-
den.

• De vergadering besluit na stemming 
tot het lidmaatschap open te stellen 
voor actief dienenden bij de Konink-
lijke marine.

Erelid AVOM Jim 
Tigchelaar dankt de 
ledenraad voor de 
benoeming.
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1998
Op 11 januari 1998 nam de afdeling 
Nijmegen het eigen onderkomen ‘Voor 
Anker’ in gebruik. De eerste en enige 
afdeling met een eigen ‘huis’. Op de foto 
secretaris Piet Stam, voorzitter Jan Busser 
en landelijk voorzitter Theo Luijckx.

1998
De afdeling Groningen vierde het eerste 
lustrum met Wieteke van Dort. Op 
onnavolgbare wijze liet zij als Tante Lien de 
rr’s rollen....

Den Helder 30 juni: Op de Marine Veteranendag werd alles nog eens
dunnetjes overgedaan. Je zou toch zeggen: genoeg voor een jaar. Maar over 
de marine, zeker die van vroeger raak je immers nooit uitgepraat. Dus maar 
weer uitzien naar volgend jaar. En ondertussen nog even nagenieten met 
beelden van ons fotografenteam, o.a. Fred en Rob.                             Red.

• De naam AVOM betekent daarom nu: 
Algemene Vereniging van Oud- en ac-
tief dienend personeel van de Konink-
lijke Marine.

• In de Commissie Statuten zullen zit-
ting nemen Jim Tigchelaar en Koos 
Steenbergen.

• De bijdrage voor het jubileumfeest op 
30 september wordt gehandhaafd op 
€ 15,– p.p.

• Jim Tigchelaar neemt afscheid als 
algemeen secretaris en wordt benoemd 
tot erelid van de AVOM.

• De voorzitters brainstormdag blijft 
een informele bespreking.

Over de volgende voorstellen werd (nog) 
geen besluit genomen:

• In plaats van twee slechts één keer 
per jaar een Ledenraadvergadering.

• Mag een echtgenote een bestuursfunc-
tie bekleden? (dus zonder marineverle-
den).

• Een vervolg op het beleidsplan 2010-
2011.

• Een AVOM-pasje, met of zonder foto, 
en te gebruiken als kortingspas?

• De afdelingsrekeningen niet meer op 
de balans plaatsen.

Overleg tijdens een schorsing

Nog één keer samen aan de bestuurstafel:
vertrekkende Jim Tigchelaar en nieuwe
secretaris  Marco van de Velde.

Allemaal op weg met trein, bus of eigen vervoer. De AVOM-veteranen stellen zich op, 
de stemming is uitstekend en die wordt nog verhoogd na het defilé in de tent op het 
Malieveld. Men had het zo druk met verhalen dat de prachtige zandsculpturen niet altijd 
werden opgemerkt.

Beelden van de Nederlandse Veteranendag 25 juni 2011:
nat maar gezellig
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1999
Van een door de afdeling Alkmaar georganiseerd reis maakten 
37 personen een driedaagse trip naar Londen.
Volgens de verslaggever in VastWerken was reisleider Leo Pijpers 
goed op dreef en was het een succes.

1999
In dit jaar nam de AVOM het voorzitterschap 
van de CMI, de Confédération Maritime 
International op zich.

Aan de Vierdaagse Nijmegen nam een AVOM-
peloton van 19 leden mee.

Onze vaste redactie-medewerker van 
VastWerken en lid vanaf het eerste uur, 
Ad de Kruijf, nam op dinsdag 17 mei 
j.l, afscheid van het wijkteam Laren/
Hilversum Noord van de Politie Gooi en 
Vechtstreek.
Ad is bij al onze lezers vooral bekend 
door zijn rubriek ‘De Marinewereld in 
het vizier’, een serie artikelen van zijn 
hand die al sinds 2004 in VastWerken 
verschijnt. Maar achter de schermen 
doet De Kruijf nog veel meer. Hij advi-
seert over andere of betere opnames van 
schepen bij andere artikelen. Hij heeft 
een archief met duizenden foto’s, waar-
van een niet gering deel door hem zelf 
is gekiekt. Want er is geen groot eve-
nement in binnen- en buitenland, waar 
Ad – als het even kan – niet ‘even naar 
toe gaat’ om er plaatjes te schieten. Als 
hoofdredacteur heb ik intensief contact 
met Ad de Kruijf en zijn we vrienden 
geworden. En we o.a.  sinds ook al weer 
een viertal jaren samen de Marinekalen-
der Heden en Verleden samenstellen.
Ad de Kruijf heeft 7 jaar bij de marine 
gevaren. Na zijn diensttijd is hij in 1974 
bij de politie gaan werken waarna hij 
sinds 1977 als wijkagent in de Hilver-
sumse wijk De Meent ‘het vertrouwde 
gezicht van de polite’ is.
Dat de foto op de uitnodigingskaart van 
de Districtchef politie Gooi en Vechts-
treek, Michel Rijnbeek en wijkteamchef 
Laren/Hilversum Noord, Geraldine 
Berns voor een afscheidsreceptie ter 
gelegenheid van zijn pensionering in 
een gouden rand werd geplaatst, bleek 
tijdens de receptie niet ten onrechte zijn.
Velen waren naar het afscheid van Ad 
als politieman gekomen in het wijkcen-
trum in zijn eigen wijk, de Meent. Daar-
onder troffen wij ook enkele marine- en 
dus AVOM-mensen aan, zoals Ad’s 
tandarts, dhr. Admiraal.

Ad, je hebt afscheid genomen van je 
werk. Maar hét werk, jouw compassie 
voor de marine, daarvan heb je gelukkig 
niet afscheid genomen. Integendeel, ik 
hoop dat je nu nog meer tijd krijgt om er 
gezamenlijk wat van te maken. Want de 
kennis van de oude garde, waarvan jij 
onderdeel uitmaakt, is onmisbaar. Zeker 
voor een tijdschrift als VastWerken, 
waar de lezers niet alleen op de hoogte 
willen worden gehouden van het wel en 
wee van het heden, maar ook van het 
verleden. Daarbij ben jij een onmisbare 
schakel. Ik hoop, en met mij denk ik wel 
te kunnen spreken voor bestuur en le-
den, dat je ons nog vele jaren van dienst 
zult zijn. Hoewel geen afscheid dus van 
de AVOM en VastWerken van mijn kant 
bij deze mijlpaal in je leven een ‘van 
harte gefeliciteerd en het ga je goed’.
Harry Faber, hoofdredacteur

Gedenkteken voor gesneuvelde 
mariniers

Op 18 april j.l. is een gedenkteken voor 
tijdens missies gesneuvelde mariniers is 
onthuld. Dit gebeurde op de Van Braam 
Houckgeestkazerne in Doorn, 1 jaar en 
1 dag nadat de mariniers Marc Harders 
en Jeroen Houweling door een aanslag 
in Afghanistan om het leven kwamen.
De commandant van het Mariniers 
Trainings Commando, kolonel Rolf 

Ad de Kruijf nam afscheid van zijn baas: de Politie Springer, onthulde het monument in 
het bijzijn van families en collega’s van 
overleden mariniers. Onder hen was de 
moeder van Rico Bos, de marinier die op 
23 juli 1993 omkwam in Cambodja. Zij 
memoreerde vandaag dat het werk en 
de omstandigheden van de gevallenen 
hebben bijgedragen aan een veilige en 
verbeterde leefomgeving van de bevol-
king in het uitzendgebied.
Het gedenkteken is in brons gegoten. Op 
de gedenkplaat staat aan de boven- en 
onderzijde een afdruk van de wapens 
van Marc en Jeroen. Aan de bovenkant 
is het korpswapen en wapenspreuk Qua 
Patet Orbis zichtbaar en daaronder de 
gegraveerde tekst: In herinnering aan 
onze collega’s. De symbolische betekenis 
van het geheel is bedoeld om bescher-
ming uit te beelden. De wapens bieden 
ons bescherming tijdens operaties, het 
touw dat het geheel omgeeft heeft ook 
die betekenis. 
De kunstenaar Ron Moret maakte het 
gedenkteken belangeloos en vond het 
een grote eer om er medewerking aan te 
verlenen.

Caribische Vlootdagen succes

Foto: Jeroen van zaalen
Tienduizenden mensen bezochten in 
het laatste weekend van mei tijdens de 
Caribische Vlootdagen de kades in het 
Curaçaose Willemstad, waar onder meer 
marine- en kustwachtschepen van Ne-
derland en Curaçao te bezichtigen wa-
ren. Ook de Nederlandse onderzeeboot 
Hr.Ms. Dolfijn was tijdens de Caribische 
Vlootdagen een grote trekpleister. Door-
dat er maar een beperkt aantal men-
sen per rondleiding toegelaten konden 
worden, liepen de wachttijden soms hoog 
op. Met 30.000 bezoekers, die zichtbaar 
genoten van de opengestelde schepen, 
demonstraties en diverse activiteiten 
was het grote driejaarlijkse maritieme 
evenement een groot succes.
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1999
In december overleed Fred Otten. 
Hij stond mede aan de wieg 
van de AVOM in 1986. Fred was 
jarenlang ledenadministrateur en 
lid van het hoofdbestuur.

2000
De AVOM Zeilploeg nam deel aan de Kieler Woche en bereikte, als goede middenmoter, een veertiende 
plaats.

In het verslag van de afdeling Flevoland e.o. over het Sinterklaasfeest worden o.a. Jaap Jellema, Piet 
Buninga, IJmert Hollestelle, Cees Borremans en Piet Klein uitvoerig in het zonnetje gezet en bedankt voor 
hun tomeloze inzet.

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.

Toelatingseisen zijn verruimd!

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) 
Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwillig 
gediend hebbende militairen van alle krijgsmachtdelen (m/v) die 
opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek dit 
jaar Open Dagen op maandag 7 maart, maandag 6 juni, maandag 5 
september en maandag 28 november 2011.

Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 11.00 uur en 15.00 uur kennis 
met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief 
rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed 
Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking 
met andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.

U komt in aanmerking voor opname in het militair verzorgingshuis Bron-
beek, indien u:
– 65 jaar of ouder bent, alleenstaand en nog in staat bent om de algemene 

dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te 
voeren en niet behoort tot de categorie officieren;

– onder oorlogsomstandigheden of andere, naar het oordeel van de Minis-
ter van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft gediend, 
in krijgsgevangenschap heeft verkeerd of heeft deelgenomen aan het 
verzet, dan wel buiten Nederland heeft gediend bij een eenheid die door 
de Nederlandse regering is uitgezonden of ter beschikking is gesteld van 
de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties;

– beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (tropenjaren tellen 
dubbel)*.

* De Minister van Defensie heeft persoonlijk in november 2007 toe-
stemming gegeven tot het laten vervallen van de eis van minimaal 15 
pensioenjaren als militair voor oud-dienstplichtigen en Kort Verband 
Vrijwilligers uit de periode 1940-1962 !

Aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kan
– telefonisch (026-3763518, b.g.g. 026-3763555) of
– schriftelijk. 
 Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Los daarvan kunt u te allen tijde de informatiemap voor aspirant-bewoners 
inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen.

Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen.

Commandant Koninklijk Tehuis voor
Oud-Militairen en Museum Bronbeek
w.g.
G.H.J. Noordanus
Kolonel der Cavalerie

OPEN DAGEN
voor aspirant-bewoners op Bronbeek
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In memoriam Willem den Boer
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2001
Op 10 maart van dat 
jaar overleed mede-
oprichter van de 
AVOM en erelid, Cor 
Oosterlaak.

De redactie ontvangt altijd veel reacties als een nieuw nummer van VastWer-
ken is verschenen. Vaak aanvullingen op mededelingen, maar ook kritische 
opmerkingen. O.a. of bijvoorbeeld de door Ad de Kruijf in zijn artikelen 
gemelde Oerlikon geen machinegweer maar een mitrailleur is. Te technische 
termen voor de redactie om er een Salomonsoordeel over te vellen.
Soms zijn de reacties van geheel andere aard. Dan word je getroffen door de 
naam van een schip waarop jij hebt gevaren, of van een dienstvak waar je bij 
hebt gezeten. Dat geldt voor Wim Donken. Hij las in het meinummer van Vast-
Werken in de rubriek In Memoriam het overlijden van W. den Boer. Daardoor 
kwamen talloze herinneringen aan zijn marinetijd weer boven. Zo kan één 
regel leiden tot herinneringen aan de tijd van weleer. Onder andere daarvoor 
hebben 25 jaar geleden natuurlijk de initiatiefnemers van de AVOM besloten 
tot oprichting van de vereniging. Om de verhalen levend te houden en om ze 
kwijt te kunnen.
Daarom hebben we besloten het persoonlijk verhaal van Wim Donken en het 
In Memoriam daarin aan zijn maat van vroeger, Willem den Boer, in zijn geheel 
op te nemen. Als een passende herinnering van een AVOM-lid aan een ander 
AVOM-lid, maar tevens omdat zijn relaas bij vele lezers ongetwijfeld oproept 
aan hun tijd. Omdat het zo gewoon is, maar het bevat dierbare herinneringen 
die je koestert en moeten blijven koesteren. Onmisbaar in je verdere leven.
Wij hebben contact gezocht met Wim Donken en enkele foto’s bij dit verhaal 
van hem ontvangen, die we u ook niet willen onthouden.
HF

“In VastWerken van mei werd melding 
gedaan van het overlijden van W. den 
Boer, Ltz2OCTlgr. Dit trof me en ik wil 
u graag vertellen waarom.
Op 12 juli 1960 (2 dagen na mijn 16e 
verjaardag) ging ik een 6-jarige verbin-
tenis aan voor dienst bij de Koninklijke 
Marine. Ik koos voor het dienstvak 
seiner en werd gelijktijdig met Willem 
de Boer (uit Schoonhoven) ingedeeld 
in bank 201? met als baksmeester 
korporaal-konstabel Ockers. Willem, die 
de opleiding voor telegrafist zou gaan 
doen, was van 22-6-1944, dus nog geen 3 
weken ouder dan ik. Hij viel op door zijn 
mooie blonde kuif, hij had een goeie bab-
bel en was ook wel een beetje stoer.
Na de eerste militaire vorming werden 
we op de Verbindingsschool in Amster-
dam geplaatst waar Willem in de tele-
grafistenklas kwam en ik uiteraard bij 
de seiners. Dat was van november 1960 

tot juni 1961. Toen werden we beiden, 
met nog enkele collega’s uit de opleiding 
onder wie telegrafist Leo Mulders, ge-
plaatst op de onderzeebootjager Hr.Ms. 
Rotterdam. Ook daar hadden seiners en 
telegrafisten regelmatig contact, al was 
het alleen al aan de bakstafel, want ma-
trozen, stokers, verbindingspersoneel, ze 
zochten elkaar altijd op.
We maakten eerst wat korte reizen o.a. 
naar Antwerpen, Bergen in Noorwegen, 
daarna opwerken in Portland; gevolgd 
door Key West in Florida voor onderzee-
boot-bestrijdingsoefeningen (waarbij we 
de Antillen aandeden), en naar Norfolk 
waar schietoefeningen werden gedaan. 
Op de heenreis werden de Azoren en 
Bermuda aangedaan. In (ik meen janu-
ari 1962) werd de Rotterdamuitgezon-
den naar Nieuw-Guinea. De vaart door 
het Panama-kanaal is me (uiteraard ook 
door de foto’s) altijd bijgebleven. Het slot 

van het liedje was echter anders dan we 
hadden gedacht. 
De dag voordat we San Diego (Califor-
nië) zouden aandoen deelde onze com-
mandant Kltz  Van der Graaf over de 
scheepsomroep mee dat we niet verder 
zouden gaan maar rechtsomkeert zou-
den maken. De reden was dat Nederland 
onder grote druk van o.a. de V.S. had 
ingestemd met overdracht van Nieuw-
Guinea aan Indonesië. Wij waren dus 
niet meer nodig. Voor ons géén bezoek 
aan Honolulu. Na San Diego weer door 
het Panamakanaal.
Een leuk verzetje was nog wel een 
bezoek aan Trinidad en Tobago dat 
onafhankelijk werd en dat feest werd 
opgeluisterd door bezoeken van vloot-
eenheden van diverse landen. Daar heb 
ik geleerd dat je erg moet oppassen om 
veel rum-cola te drinken.
Welke havens we verder nog hebben 
bezocht weet ik niet meer, maar in ieder 
geval zullen we Willemstad nog wel heb-
ben aangedaan.
In die tijd zat er veel marine-personeel 
in Nieuw-Guinea. Toen er dan ook een 
bericht op het publicatiebord hing dat 
na het zomerverlof een cursus voor 
korporaal-seiner zou starten, heb ik op 
aandringen van mijn chefs sgt-snr Van 
Gelder en kpl-snr Okkie Fürrer een 
verzoek ingediend om tot de opleiding 
te worden toegelaten. Eigenlijk idioot, 
want ik was nog maar seiner 2e klas. 
Tot mijn verbazing werd ik toegelaten 
en na het zomerverlof liep ik als 2e klas 
rond op de Verbindingsschool voor de 
korporaalsopleiding. Gelukkig werd ik 
per 1 september 1962 bevorderd tot 1e 
klas. Dagelijks moest ik een klasje van 
zes dienstplichtige mariniers verbin-
dingsdienst afmarcheren naar de ‘vreet-
schuur’.
Na de vakopleiding werden we in maart 
1963, zoals dat gebruikelijk was, voor 

Als 2e klassers appeltje eten op de Azoren. Vlnr: 
helaas naam vergeten. Tlg 2 Willem den Boer en 
Tlg 2 Leo Mulders

1e van links: Wim Donke, 3e van links: Willem den 
Boer.

Station Den Helder, terug van verlof vóór vertrek 
naar Nieuw Guinea: 4e van rechts Willem den 
Boer, 2e van links: Wim Donken.

2000
VastWerken maart 2000: “De Directeur Personeel van de Koninklijke marine heeft bij zijn brief van 10 november 
1999, nr. P 1999023095 medegedeeld dat het toevoegen van hoofddeksel/baret aan het AVOM-tenue niet 
noodzakelijk noch wenselijk is, gelet ook op het alsdan mogelijk toedichten van paramilitaire kenmerken aan het 
tenue. Het hoofdbestuur spreekt de wens uit, dat gelet op het bovenstaande standpunt van de Koninklijke marine 
en op het besluit van de ledenraad de leden van de AVOM bij het tenue bij officiële gelegenheden, bij herdenkingen 
geen hoofddeksel/baret meer zullen dragen.”



2001
De nieuwe AVOM-promotiestand wordt voor het eerst 
opgesteld tijdens de Vlootdagen 2001. Bij de foto op de 
voorpagina van het tweede nummer van VastWerken 
van dat jaar wordt aangegeven dat “Jan Hermes, de 
ledenadministrateur, ttrots kan zijn op zijn werk.” 

 VASTWERKEN 3/2011 9

2001
Op 27 september 2001 vierde men het derde 
lustrum van de AVOM. In een terugblik wordt 
gememoreerd dat over het verenigingsjaar 
veel positiefs is te melden, maar dat er ook 
teleurstellende zaken zijn gebeurd, o.a. 
onverdraagzaamheid ten opzichte van elkaar.

drie maanden gedetacheerd op de En-
gelse Home Fleet. Met een Fokker van 
de Koninklijke Luchtmacht werden we 
naar Londen overgevlogen. Samen met 
mijn collega Rob Harmsen kwam ik op 
HMS Undaunted, een oud fregat dat ge-
stationeerd was in Portland. Ik herinner 
me o.a. nog een reisje naar Kopenhagen 
en Odense.
Tijdens de korporaalsopleiding had ik 
het brevet Engels gehaald en natuurlijk 
liep ik trots met de E op mijn rechter-
mouw. Toen we echter aan boord van de 
Undaunted waren en allerlei Engelse 
dialecten door elkaar hoorden, merkten 
we dat we nog veel moesten leren. Op de 
vraag wat die fraaie E op mijn rechter-
mouw betekende wilde ik dan ook liever 
geen antwoord geven, maar die slimme 
Lymies hadden het door en lachten zich 
een deuk. De toelage voor het brevet 
bedroeg 15 gulden per maand, dat was 
in ieder geval mooi meegenomen.
Het einde van mijn detachering was 
minder prettig. Ongeveer een week voor-
dat we naar huis zouden gaan ontving 
ik op zee een telegram dat mijn moeder 
plotseling was overleden. Na de begra-
fenis van mijn moeder moest ik naar 
Amsterdam en vandaar naar Hilversum 

voor de drie maanden militaire vorming. 
Je liep daar dan met een band om je arm 
met daarop de letters DDK (dienstdoend 
korporaal).
Om kort te gaan, daarna volgden de 
ABCD-opleiding op ‘Erfprins’ waarna ik 
op Hr.Ms. Amsterdam werd geplaatst. 
Na mijn bevordering tot kpl-snr per 1 
december 1963 werd ik overgeplaatst 
naar Hr.Ms. Karel Doorman. Ik was 
toen 19 jaar, dus (in ieder geval voor die 
tijd) wel een jong korporaaltje.
Na 1½ jaar “Doorman” volgde in de 
zomer van 1965 plaatsing bij de Mijnen-
dienst te Vlissingen bij Mbron 128 als 
squadron-seiner.
Precies 6 jaar na het tekenen van mijn 
verbintenis bij de Marine ging ik op 12 
juli 1966 met ontslag, z.g. klein verlof. 
In januari 1969 werd ik opgeroepen voor 
een herhalingsoefening van 5 weken. 
We moesten Hr.Ms. Vos uit de cocon 
halen en vaargereed maken.Ik werd in 
1970 weer voor een herhalingsoefening 
opgeroepen, maar om medische reden 
naar huis gestuurd met groot verlof. Ik 
was dus geen KMR meer en zou ook niet 
meer worden opgeroepen voor herhaling, 
wat ik eigenlijk wel jammer vond.
Als je dan zo’n overlijdensbericht leest 
gaat er van alles door je heen. Willem 
de Boer is dus bij de Marine gebleven en 
heeft de hoogste rang bereikt die voor 
hem mogelijk was.
In mijn foto-album zitten nog een 5-tal 
foto’s waar Willem ook opstaat met z’n 
blonde kop. Wij waren toen 17 jaar. 
Je wordt er een beetje weemoedig van 
als je ziet hoe snel het leven gaat en 
hoe vergankelijk alles is. Behalve de 
herinneringen en wat foto’s heb ik mijn 
muts met lint bewaard en uiteraard 
mijn baksmes met ingeslagen Marine-
nummer 17424. Dat mes gebruik ik nog 
regelmatig.
Na enig zoeken komen ook het getuig-
schrift van de korporaalsopleiding en 
het brevet Engels boven water, afge-
geven resp. 8 en 29 maart 1963. Mijn 
groot-verlofpas blijft zoek, maar die hoef 
ik dan ook niet meer te laten zien.
De wervings-slogan van de Marine was 
indertijd ‘Zorg dat je er (ook) bij komt’. 
Welnu, wij kwamen er ook bij, nu bijna 
51 jaar geleden.
Vaarwel Willem, vaya con Dios!

Wim Donken
Kerkstraat 14
4694 BX  Scherpenisse 

De Verbindingsdienst van Hr.Ms. Rotterdam met 
als divisiechef Ltz 2OC Roelofs, 1961/1962.
Uiterst links vóór Snr 2 Wim Donken, uiterst rechts 
vóór Tlg 2 Willem den Boer.

In memoriam
Leen van der Tas

Op 6 juni j.l. overleed Leen van der 
Tas. Tot voor kort en decennia lang 
daarvoor was hij de drijvende kracht 
achter de jaarlijkse reünie van de 
hofmeesters, botteliers en koks, 
kortgezegd de HoBoKo’s.
Het einde van Leen zagen we aan-
komen, want de laatste twee jaren 
had hij meer en meer moeite met de 
reüniezaken.Hij had nog graag de 
reünie in november willen bijwonen, 
maar het is hem niet gegund. Zoals 
een vriend daarover zei: “Helaas 
stond hij op de P voor een andere 
plaatsing.”
Wij blijven Leen gedenken als een 
aimabel mens. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen 
alle sterkte toe.

Red.

redactioneel

Laatste typemachinefabriek 
gesloten

De allerlaatste fa-
briek ter wereld waar 
nog typemachines 
gemaakt werden, 
is definitief dicht. 
Godrej & Boyce sloot
in de Indiase stad Mumbai zijn deuren. 
Tot het laatste toe maakte de fabriek 
nog zo’n 6000 typemachines per jaar. De 
vraag is echter totaal ingezakt omdat 
ook in de derde wereldlanden de moder-
ne communicatiemiddelen, zoals compu-
ters en smartphones hun intrede hebben 
gedaan. Het bedrijf heeft nog ongeveer 
500 machines in voorraad, die men nog 
hoopt te slijten. 

De moderne typemachine werd aan het 
begin van de 20e eeuw ontwikkeld. Tot 
aan het eind van die eeuw waren ze een 
vast onderdeel van kantoorwerkplekken. 

Nogmaals de oprichting AVOM
Cor de Groot uit Broek op Langedijk 
herinnert zich, zo schrijft hij ons, dat hij 
aanwezig is geweest bij de oprichtings-
vergadering van de AVOM in Hotel Van 
der Valk. Dat hotel was niet afgebouwd. 
Cor herinnert zich de datum niet meer, 
maar dat moet vóór 2 april 1986 zijn 
geweest. Er waren een dertigtal mensen 
aanwezig, waaronder ook de dames.



De Alkmaar klasse

M 850 Alkmaar: uit dienst 2000, verkocht aan 
Letland (M 08 Rusins);

M 851 Delfzijl: uit dienst 2000, naar Letland (M 
07 Visvaldis);

M 852 Dordrecht: uit dienst 2000, naar Letland 
(M 06 Talivaldis);

M 853 Haarlem: 
M 854 Harlingen: uit dienst 2004 en naar Letland 

(M 04 Imanta);
M 855 Scheveningen: uit dienst 2003 en naar 

Letland (M 05 Viesturs);
M 856 Maassluis
M 857 Makkum
M 858 Middelburg
M 859 Hellevoetsluis
M 860 Schiedam
M 861 Urk
M 862 Zierikzee
M 863 Vlaardingen en
M 864 Willemstad 

De originele Vlaardingen en Willemstad werden 
tijdens de bouw verkocht aan Indonesië.
De twee aan Indonesië verkochte schepen zijn 
genaamd 711 Pulau Rengat en 712 Pulau Rupat, 
ze werden in maart 1988 overgedragen en in 
dienst gesteld.

25 jaar marine: Van hout naar polyester
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Velen van ons kunnen het zich nog zeker herinneren. In 
1967 kwam ik Den Helder binnen en zag al voor de be-
bouwde kom bij de eerste brug, de grijze schepen liggen. 
Even later, rechts van de Karel Doorman brug zag het grijs 
van de schepen, tientallen opgelegde mijnenvegers en 
patrouilleschepen. In de haven zelf was het linker gedeel-
te voor de mijnendienst. Het lag er vol met Wildervank, 
Beemster, en Van Straelen klasse schepen en niet te ver-
geten de vijf grote oceaan mijnenvegers. Nu anno 2011 
hebben we nog 10 mijnenjagers waarvan er nog een paar 
verkocht moeten worden.

De Alkmaar klasse
Ten tijde van de oprichting van onze 
vereniging (1986) was men aan het bou-
wen aan de Alkmaar klasse mijnenja-
gers. Na een lange voorbereidingstijd, in 
samenwerking met Frankrijk en België, 
werd in juli 1977 de opdracht gegeven 
voor de bouw. In januari 1979 werd de 
kiel gelegd van de Alkmaar. Er werden 
15 nieuwe mijnenjagers besteld.
Het ontwerp was in die periode tamelijk 
revolutionair. De eerste mijnenvegers 
in het begin van de 20ste eeuw werden 
nog van staal gebouwd, maar door de 
opkomst van magnetische zeemijnen 
was staal niet langer bruikbaar. Tot in 
de jaren zestig was hout hét materiaal 
waarmee mijnenbestrijdingsvaartuigen 
werden gebouwd. Voor zover metalen 
noodzakelijk waren  werd zoveel moge-

lijk gebruik gemaakt van aluminium en 
brons. 
Voor de schepen van de Alkmaar klasse 
werd gekozen voor een romp van glas-
vezelversterkt polyester en hiervoor 
werd een hele nieuwe hal gemaakt bij de 
scheepswerf Giessen de Noord in Alblas-
serdam. Bij het tewater gaan waren 
de schepen in principe al klaar voor de 
proefvaart.
Een nadeel van polyester is dat repara-
ties aan de romp vrijwel niet zijn uit te 
voeren en dat de schepen niet verlengd 
kunnen worden.
Het eerste schip uit deze klasse werd in 
mei 1983 in dienst gesteld en de laatste 
in september 1989. Tussendoor werden 
er nog twee verkocht aan Indonesië. Er 
was nog wel meer interesse van andere 
landen maar die kregen het financieel 
niet rond. 
De tonnage bedraagt 650 ton volgela-

den en de afmetingen zijn 51.5x8.9x2.5 
meter. 
De bewapening bestaat uit een 20 mm 
L73 GIAT machinegeweer en als men 
tegenwoordig naar een conflictsituatie 
gaat, neemt men van de schouder af te 
vuren raketten mee. 
De machinekamer bestaat uit een Stork 
Wartsila A-rub 215x12 diesel die goed is 
voor 15 knopen. Met twee 88 KW-moto-
ren bedraagt de snelheid 7 knopen. Aan 
boord is plaats voor 29 tot 40 beman-
ningsleden
De schepen van de Alkmaar klasse zijn 
mijnenjagers, dat wil zeggen dat ze ac-
tief mijnen zoeken met behulp van sonar 
en onderwatercamera’s. Mijnen worden 
onschadelijk gemaakt door duikers, die 
een springlading aanbrengen of met 
onderwaterrobots.
In 2000 werden al weer drie uit dienst 
gesteld: M850 Alkmaar, M851 Delfzijl 

De ex-Alkmaar, nu M08 Rusins

De ex-Delfzijl, nu M07 Visvaldis

De M04 (Ex-Harlingen) en M855 Scheveningen

Het trio Alkmaar, Delfzijl en Dordrecht

Hr.Ms. Vlaardingen maakt een mijn onschadelijk

Dieptesonar 
Double Eagle 
Mk III RoV met 
draaibare sonar



 VASTWERKEN 3/2011 11

en M852 Dordrecht; in 2003 gevolgd 
door nog twee: M854 Harlingen en 
M855 Scheveningen en te koop aange-
boden. 
De marine besloot de overige tien te 
moderniseren tussen 2003 en 2011 zodat 
ze tot 2020 in de vaart konden blijven. 
Het meest opvallende van deze mo-
dernisering is het aanbrengen van een 
variabele dieptesonar (Double Eagle Mk 
III mod 1 RoV) en een rompsonar Thales 
TSM 2022.
Om de mijnen op te sporen werd ge-
bruik gemaakt van de PAP 104 Mk4 
mini-onderzeeër. Hiervan waren er twee 
aanboord. 
Het bestrijden van de mijnen is overi-
gens tegenwoordig totaal anders dan wij 
zo’n kwart eeuw geleden gewend waren 
met het mijnenvegen.
De minister van Defensie heeft, in ver-
band met de bezuinigingen, nu bedacht 
dat er best wel weer een paar mijnenja-
gers van de sterkte af kunnen en heeft 
voorgesteld nog eens vijf op te leggen. 
Hoe het verder gaat verlopen is niet 
geheel duidelijk.

De Dokkum klasse
Mijnenvegers, jagers en 
duikvaartuigen

Van deze klasse werden er 17 in Ne-
derland gebouwd met steun van de 
Amerikaanse overheid. Zij werden in 
de jaren 1955-56 in dienst gesteld. Deze 
schepen waren natuurlijk nog van hout 

gemaakt. Het ontwerp was gebaseerd 
op standaard stafeisen, opgesteld in het 
verband van de West-Europese Unie, de 
zgn. WU-klasse,waaraan het toenmalige 
West-Duitsland, Engeland en Frankrijk 
deelnamen. De Dokkum klasse vertoon-
de veel overeenkomst met de voorgaande 
Wildervank klasse.
De tonnage bedroeg 453 ton vol en de 
afmetingen waren 46.6x8.8x2.3 meter. 
De bewapening bestond uit twee 40 mm 
machinegeweren. De machinekamer 
bestond o.a. uit een tweetal Feyenoord 
MAN-diesels die goed waren voor 16 
knopen. Er was accommodatie aan boord 
voor 26 tot 36 man. 

De mijnenjagers: tussen 1968 – 1973 
werden een drietal van de Dokkum 
klasse omgebouwd tot mijnenjager. 
Het betrof hier de M818 Drunen, M828 
Staphorst en M842 Veere. In 1984 
werden zij van de sterkte afgevoerd en 
in 1987 verkocht aan de sloop namelijk 
aan Westmetaal te Amsterdam. 
Duikvaartuigen: tussen 1962 en 1968 
werden er een drietal van deze klasse 
omgebouwd tot duikvaartuig. De M808 
Roermond werd in 1987 uit dienst 
gesteld en in 1995 van de lijst afge-
voerd. De M 820 Woerden ging in 1986 
naar de Nederlandse Antillen en haar 
naamsein werd A882. In juni 1991 werd 
ook zij van de sterkte afgevoerd. De 
M844 Rhenen werd in 1984 van de lijst 
afgevoerd en in 1986 gesloopt. 
De mijnenvegers: De M801 Dokkum. 
Dit schip ging in april 1983 in reserve 

maar in 1984 werd zij weer in dienst ge-
steld als testvaartuig voor brandstof. In 
november 1986 werd de naam veranderd 
in Van Speijk onder nummer Y 8001. 
Dit om de naam Van Speijk in ere te 
houden. In 1997 werd zij verkocht. 
De overige schepen uit deze klasse zijn:
M802 Hoogezand: uit dienst 1980, 
afgevoerd 1993;
M809 Naaldwijk: uit dienst 1994, in 
2000 zeekadetten Haarlem;
M810 Abcoude: verkocht aan Peru 
7/1994 onder de naam AH 171 Carrasco;
M812 Drachten: uit dienst 1993, ver-
kocht 1994;
M813 Ommen: uit dienst 1993, ver-
kocht 1997;
M815 Giethoorn: uit dienst 1982, ver-
kocht 1993;
M817 Venlo: uit dienst 1977, verkocht 
1993;
M823 Naarden: uit dienst 1996. naar 
zeekadetten Delfzijl 1999;
M830 Sittard: in 1987 uit dienst en 
naar de zeekadetten te Harlingen;
M841 Gemert: uit dienst 1974 en in 
1993 verkocht.

De Onversaagd 
klasse
De Onversaagd klasse mijnenvegers was 
een klasse die zes schpen omvatte. Ze 
zijn vergelijkbaar met de Amerikaans 
Aggriesive klasse en zijn dan ook al-
lemaal gebouwd in de VS. De zes zijn in 

De Dokkum klasse

M818 Drunen, omgebouwd tot mijnenjager

Actie op Hr.Ms. Woerden M820

Het einde van de Woerden op de Ned. Antillen Mijnenveger Dokkum M801

Hr.Ms. Abcoude M812: als zovelen verkocht

Of:
zoals de Drach-
ten, verkocht en 
eindigend op de 
schroothoop.
Triest, maar niet te 
voorkomen. Maar 
herinneringen aan 
een glorieuze tijd 
blijven...
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1954-55 overgedragen aan Nederland in 
het kader van het Mutual Defense Aid 
Program (MDAP). Speciaal ingericht als 
mijnenveger voor ondiepe wateren en 
ontworpen als reactie op de mijnenleg-
operatie van Noord-Korea gedurende de 
Koreaanse oorlog. De schepen waren in 
staat om magnetische, akoestische en 
contactmijnen te ruimen.
Afmetingen: 52.5x11x3.2tot 4.1 meter.
Standaardwaterverplaatsing: 853 ton.
Motoren: 2 diesels met een vermogen 
van 2400 pk.
Maximum snelheid: 15 knopen.
Bemanning tussen 42 en 77 koppen.
De klasse omvatte:
M884 Onversaagd A854 (1954-1976);
M885 Onbevreesd A855 (1954-1982), 
ging terug naar de VS, naar ik aanneem 
voor de sloop;
M886 Onverschrokken (1954-1972). 
Van 1972-1987 dienst gedaan als Torpe-
do Trial Tender bij Onderzeedienst met 
naam A856 Mercuur. Thans museum-
schip, ligt in de Scheveningense haven;
M887 Onvermoeid A857 (1954-1971);
M888 Onvervaard A858 (1955-1982);
M889 Onverdroten A859 (1954-1982).

Mijnen
Over de hele wereld liggen in de zeeën 
en kustgebieden ruim vijf miljoen zee-
mijnen. Ook de bodems van de Noordzee 
en Oostzee liggen nog vol met mijnen 
en bommen. Bommen zijn vaak gedropt 
door bommenwerpers die bijvoorbeeld 
terug moesten keren wegens problemen.
Ze zijn gevaarlijk voor vissersschepen, 
maar ook voor zandzuigers. De bommen 
rollen en verplaatsen voortdurend door 
stroming en liggen soms in het zand 
maar ook op de bodem.

Nieuwe mijnen zijn door landen in 
oorlog en terroristen relatief goedkoop te 
krijgen. Met zeemijnen kan eenvoudig 
schade worden aangericht in havens en 
aan schepen.

Drie keer de Mercuur: als USS AM 483, vanaf 1954 als M886 Onverschrokken. Vanaf 1972 als Hr.Ms. Mercuur A856 en thans Museumschip in Scheveningenm

Nieuwe methoden 
jagen en vegen
De termen mijnenveger en mijnenja-
ger worden vaak verward met elkaar, 
hoewel de namen het eigenlijk al wel 
zeggen: mijnenjagers jagen op mijnen en 
mijnenvegers vegen ze op.
Vroeger werden mijnen alleen maar 
geveegd. 
De eerste zeemijnen die door de Konink-
lijke Marine werden besteld (Mijn 1907) 
waren de bekende zwarte contactmijnen, 
die ontploften als ze een schip raakten. 
Ze waren verankerd op de bodem en 
dobberden onder het oppervlak dankzij 
stalen kabels. Ze werden door mijnen-
vegers onschadelijk gemaakt door een 
kabel met snijklauwen achter het schip 
te slepen. Deze breekt de verankerings-
kabel, de mijn komt boven drijven en 
kam dan worden vernietigd met een 
machinegeweer.
Invloedsmijnen, die reageren op geluid 
of een magnetisch veld, kunnen onscha-
delijk worden gemaakt door een lange 
drijvende stroomgeleider te slepen en/
of een akoestisch tuig, zodat de mijn 
‘denkt’ dat een schip passeert en ver-
volgens ontploft. Deze methode wordt 
steeds vaker toegepast. Daarom wordt 
de Alkmaar klasse mijnenjagers niet 
meer uitgebreid met veegcapaciteit.
Toch worden nu voorbereidingen getrof-
fen om weer explosieven te gaan vegen. 
Begin dit jaar heeft de materieelorgani-
satie van de krijgsmacht een bestelling 
geplaatst voor op afstand bestuurbare, 
onbemande vegers die de mijnen onder 
water tot ontploffing brengen. De eerste 
ultraveilige ‘veger nieuwe stijl’ moet al 
in 2013 operationeel zijn voor de inzet in 
de Noordzee of bij anti-terreur operaties, 
waar ook ter wereld. Ze worden vanaf 
een marineschip aangestuurd.

De jagers zijn onlangs, net als de Belgi-
sche, gemoderniseerd. Met het Project 
Aanpassing Mijnbestrijdingscapaciteit 
(PAM) zijn de nieuwe sensoren en de 
communicatiemiddelen verbeterd, heb-
ben de schepen een nieuwe kombuis en 
een ombemande Technische Centrale.
Met de Thales Underwater Systems 
TSM 2022 Mk III sonar worden mijnen 
opgespoord. Mochten temperatuur-

verschillen en zoutgehalte de detectie 
onmogelijk maken, dan kan een mobiele 
sonar wordenh ingezet: de SAAB Bofors 
Double Eagel Mk III. Als één van de 
beide sonars een mijn, vliegtuigbom of 
torpedo ontdekt, dan kan de Sea Fox het 
water in. Dit ‘unmanned water vehicle’ 
(UVV) vaart naar het contact toe. Zo’n 
20-30 meter vóór de mijn wordt met een 
kogel de mijn tot ontploffing gebracht.
De Sea Fox maakt ook verankerde en 
drijvende mijnen onschadelijk.
Behalve dat daardoor geen nieuwe 
marineschepen behoeven te worden 
aangeschaft is ook een voordeel van dit 
nieuwe systeem dat de zeebodem niet 
meer wordt omgeploegd bij het harken 
naar mijnen.
Het nieuwe motto bij de marine wordt: 
‘Jaag waar je kunt, veeg waar je moet’.

Ad de Kruijf

Sea Fox

Sonar Double Eagle Mk III

Unmanned water vehicle

De foto’s bij dit artikel werden – onder 
dankzegging – o.a. geleverd door Fred 
Boogert, André de Groot, Harry Faber, Ad de 
Kruijf, Piet Sinke, Ministerie van Defensie, JK 
Fotografie, Navy Inside, NIMH, Thales.



Juminda 28 augustus 1941
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Het relaas van Pekka Hakala ter herinnering aan de twaalf duizend 
mensen die verdronken. Dit jaar 70 jaar geleden. 
De bodem van de Golf van Finland tussen Kallbadagrund en Cape 
Juminda is een enorme begraafplaats.

Ingezonden door Cor van Niekerken

Officier kadet Fyodor Parmonovich 
Yeryomenko stond op het dek van 
de Baltische vloot torpedojager 
Volodarki en tuurde over de zee. 
Eigenlijk nutteloos, het was een 
stikdonkere nacht.
Het was een onrustige zee met twee 
door elkaar lopende golfsystemen, 
een deining van de storm ’s morgens 
vanuit het noordoosten en nieuwe 
golven van de toenemende wind uit 
het zuidwesten.
Het was donderdag 28 augustus 
1941. Het was 23.00 uur en Yery-
omenko telde de minuten tot het 
einde van zijn wacht.

De Orfey klasse torpedojager Volo-
darski, van stapel gelopen in 1914 in St. 
Petersburg als de Pobiditel, was net na 
zonsondergang vanuit de hoofdstad van 
Estland, Tallin vertrokken. Zij voer aan 
het einde van een lange vloot troepen-, 
koopvaardij- en marine-escortschepen 
richting de veiligheid van Leningrad.
Weldra zou het schip zich ten noorden 
van Kaap Juminda bevinden, een kaap 
die vanuit de kust van Estland  10 zee-
mijlen in zee stak.
Het schip liep 14 knopen en koerste 
richting oost-noord-oost naar het eiland 
Suursari en de Russische wateren.
De Baltische Sovjetvloot met zijn hoofd-
kwartier in het bezette Tallin, had een 
grote evacuatie operatie op poten gezet 
om uit handen te blijven van de opruk-
kende Duitse troepen die de stad omsin-
gelden. Ze probeerden zoveel mogelijk 
schepen en eenheden van het Rode 
Leger te redden. De vluchtende armada 
moest nog veel gevaren trotseren, maar 
had geen keuze. De Duitsers waren 
doorgebroken naar de kust en hadden de 
Russen ingesloten.

Ongeveer 30.000 Sovjet soldaten en 
duizenden burgers zaten op de meer dan 
200 schepen gepropt. De Duitsers en de 

Finnen hadden eerder in het jaar hon-
derden, zo niet duizenden mijnen gelegd 
in de wateren rond Kaap Juminda. Dat 
was de reden dat Fyodor Yeryomenko 
aan dek in de duisternis tuurde.
Ergens voor de Volodarski trachtten de 
mijnenvegers met hun kabels, drijvers, 
uithouders en materieel de kabels van 
de gehoornde contactmijnen door te snij-
den om ze naar de oppervlakte te bren-
gen. Daar konden ze dan opgeblazen 
worden, of zichtbaar vermeden worden.
Maar, eerst moest je ze zien. En, hoe hij 
ook probeerde, de 18-jarige kadet kon 
niets zien in de inktzwarte duisternis.
Het was een saaie en nutteloze wacht. 
Yeryomenko had de neiging om mee te 
neuriën met het geluid van de golven en 
het eentonige geluid van de turbines.
Misschien een liedje uit de Oekraine, 
waar hij vandaan kwam, aan de oever 
van de Dnjepper. De officierstraining 
had de jongen naar Leningrad gevoerd 
en de oorlog had hem in Tallin gebracht.

Ergens voor hen uit in de duisternis kon 
je af en toe explosies horen en heldere 
lichtflitsen zien als een zomers onweer.
Dit was de oorlog. De vlucht uit Tallin 
was geen moment te vroeg, de Duitse 
eenheden stormden de buitenwijken van 
de omsingelde stad al binnen.
De hand van een collega kadet klopte op 
zijn schouder. Eindelijk, hij werd afge-
lost en kon naar beneden gaan.
Yeryomenko glibberde over het natte 
dek naar de kombuis. Het zat er  stamp-
vol met burgers die uit Tallin waren 
geëvacueerd. Hij bereikte dringend de 
samovar en vond zelfs een plekje om te 
zitten; de hete thee verwarmde hem.
Zijn hoofd zakte opzij op zijn schouder 
en hij viel in slaap, om meteen weer 
te ontwaken door het geluid van een 
krachtige explosie. De slaapdronken 
Yeryomenko had geen flauw idee wat er 
was gebeurd. Maar hij wist meteen dat 
het niet goed zat en maakte zich uit de 

voeten in de chaos.
Het bleek al snel dat de Volodarski een 
mijn had geraakt en in tweeën was ge-
broken. Fyodor en zijn collega bevonden 
zich, net als de meeste passagiers, op 
het voorschip dat meteen slagzij maakte.
De twee kadetten klommen snel in een 
reddingsboot die nog in de davids hing, 
ze wisten dat daar de reddingsvesten 
lagen. Ze ontkleedden zich vlug tot hun 
ondergoed en snel trokken de teenagers 
hun reddingsvesten aan, klommen uit 
de reddingsboot terug op het dek en 
lieten zich naar beneden glijden over de 
romp in zee.

“Nee, ik voelde geen kou, mijn bloed 
vloog door mijn aderen”, vertelde Fyodor 
Yeryomenko toen hij 87 was en het ver-
haal van 69 jaar geleden vertelde.
Een bus vol marine veteranen kwam 
altijd samen in het dorp Juminda, onge-
veer 75 kilometer van de Estse hoofd-
stad. Hun aantal is sterk uitgedund, 
Yeryomenko was de laatst overgebleve-
ne die aanwezig was van het gedoemde 
flotille in 1941.
Zijn schip, de Volodarski, was een van 
de drie torpedojagers (met de Artyuom 
en Kalinin, die opdracht hadden de ach-
tergebleven mensen mee te nemen en de 
evacuatievloot te begeleiden.
Alle drie de schepen liepen op contact-
mijnen aan de westzijde van het mijnen-
veld rond de klok van 23.00 uur. Alle 
drie de schepen zijn gezonken.
“Om ons heen brandende schepen”, ver-
telde Yeryomenko. “Duizenden mensen 
in het water, allemaal schreeuwend, 
zodat de lucht vervuld was van één 
grote schreeuw van angst.De explosieve 
gassen van de mijnen maakten plaats 
voor wolken stoom toen de Volodarski’s 
30.000 pk turbines en Vulkan-ketels 
onder de golven verdwenen. Zware olie 
bedekte de mensen en rommel die in zee 
dreven.”
Yeryomenko hield zich vast aan een 
houten bed met nog twee anderen. Daar 
hingen ze drie of vier uur.
In de vroege morgen kwam een patrouil-
leboot die de vloot escorteerde langszij 
en wierp de drie drenkelingen een lijn 
toe. “We probeerden aan boord te klim-
men, maar onze handen, bedekt met olie 
gleden van het touw. De zeelieden aan 
boord bonden touwen om ons heen en 
hesen ons zo aan boord”.
Yeryomenko kreeg een set droge kleren.
De commandant van het schip liet wijse-
lijk de boot in het mijnenveld drijven tot 
de zon opkwam.

Yeryomenko leed schipbreuk door een 
Duitse of Finse mijn, die als een dik 
tapijt explosieven gelegd waren ten 
noorden van Kaap Juminda.
De Finnen, door de Winteroorlog van 
1939-40 tegen de Russen in het nauw 
gedreven, zochten steun bij de Duitsers, 
omdat ze een  nieuwe aanval verwacht-
ten.

De Pobiditel, later Volodarski
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De marinewereld in het vizier Ad de Kruijf

De kiel van de nieuwe Karel Door-
man werd op 7 juni 2011 gelegd bij 
de scheepswerf van Damen in Galatz, 
Roemenië. Vice Admiraal K. Visser was 
bij de plechtigheid aanwezig. 
De nieuwe Karel Doorman is het 
vierde schip dat de naam krijgt van onze 
Schout-bij-nacht. Het eerste vliegdek-
schip kwam in 1946 in onze dienst (de 
ex-Nairana), in 1948 de tweede versie en 
in 1991 het fregat.

De Karel Doorman zal de beide bevoor-
raders Hr.Ms. Zuiderkuis en Hr.Ms. 
Amsterdam gaan vervangen. Het schip 
wordt gebouwd bij de scheepswerf van 
Damen te Galatz onder supervisie 
van de marineafdeling van de Damen 
scheepwerf te Vlissingen.In feite komt 
er ter zijner tijd een leeg schip naar Vlis-
singen alwaar de benodigde systemen 
worden ingebouwd. Hierna volgen er 
vanuit Vlissingen de proefvaarten en 
uiteindelijk de in dienst stelling. 
De Karel Doorman wordt een schip dat 
ruim ingezet kan worden, niet alleen 
een bevoorrader, maar ook logistiek 
ondersteuningsschip, een Joint Support 
Ship (JSS). Zo kan zij worden ingezet 
voor humanitaire doeleinden maar ook 
voor gevechtsmissies. 
Het schip heeft een lengte van 205 me-
ter en een breedte van 30 meter. Haar 
tonnage bedraagt maar liefst 28.000 
ton volgeladen en zij kan een snelheid 
behalen van 18 knopen.
Om het schip gaande te houden heeft 
men 180 man nodig en is er plaats voor 
nog eens 120 man, voor onder andere de 
helikopterbemanning of een medische 
team.
Voor evacuees kunnen ook nog eens 

extra plaatsen beschikbaar worden ge-
steld. De Doorman heeft 2000 meter aan 
opstel mogelijkheden voor voertuigen of 
ander materiaal en een helikopter dek 
voor twee Chinooks. In de hangaar kun-
nen 6 heli’s worden ondergebracht. Als 
ondersteunigsschip kan zij o.a. meene-
men ongeveer 8000 m3 brandstof, 1000 
m3 helikopter brandstof, ongeveer 450 
m3 water en ongeveer 400 ton munitie. 
De Doorman heeft de mogelijkheden om 
te laden of te lossen in havens, nabij de 
kust of op open zee. Twee bevoorradings-
masten, een lift en een kraan die 40 ton 
kan tillen. Tevens heeft zij de beschik-
king over een rol/op rol/af systeem voor 
voertuigen en zij kan ook nog eens via 
de landingsvaartuigen goederen vervoe-
ren. 
Voor de zelfverdediging heeft zij de be-
schikking over twee Goalkeepers, twee 
30 mm machinegeweren en nog eens 
vier klein kaliber machinegeweren.
Gezien het feit dat dit toch wel een kost-
baar schip is beschikt zij over diverse 
systemen om problemen te voorkomen, 
o.a. is zij voorzien van een gas citadel 
en een uitmuntend vuurbestrijdings-
systeem. Het schip is nagenoeg geheel 
geautomatiseerd en voorzien van de 
meest moderne communicatie en net-
werk systemen.

De nieuwe Karel Doorman

Artist impression van het Joint Support Ship.

Karell Doorman 1: ex-Nairana, gehuurd

Karel Doorman 2: Vliegdekschip R81

Hr.Ms. Karel Doorman 3: fregat 1991.

Op 24 maart 2011 vertrok zij dan naar 
de sloop in Turkije, na bijna 5 jaar 
opgelegd te zijn geweest op de marine-
basis te Portsmouth werd zij door de 
havensleepboten naar buiten gebracht. 
Na het passeren van de Round Tower 
werd de sleep overgenomen door de 
Sirocco die haar naar Turkije is gaan 
slepen. 
De Invincible was een van de hoofdrol-
spelers in het conflict tijdens de Falk-
land oorlog en mede door haar inbreng 
wisten de Engelsen deze slag te win-
nen.  In dienst gesteld in 1980 en opge-

Invicible naar de 
sloop

legd in 2005 dat is voor zo’n groot schip 
eigenlijk tekort. Over het algemeen gaan 
schepen van deze afmetingen langer 
mee maar ook in Engeland hebben de 
bezuinigingen toegeslagen.



Veteranennieuws
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Gewichtige privé-redenen verhinder-
den dit jaar op 25 juni uw redacteur de 
Nederlandse Veteranendag te bezoeken. 
Maar gelukkig was onze vaste AVOM-
medewerker, Rob van Grondelle er wel. 
Op mijn verzoek maakte hij een aantal 
beelden van deze dag, waarvan u ook 
enkele kunt vinden op blz. 5.

De zending van tientallen foto’s werd 
door Rob begeleid door een ‘Grondellaan-
se intro’, waarvan ik u enkele kernach-
tige delen niet wil onthouden. 
Hier Rob aan het woord over de Vetera-
nendag:
“Overweghinge ende beschouwinge.
Der was weer eens niks mis met deze 
dag. Goed het spoelde tot ongeveer 
12.00 uur of in marine-terminologie: het 
oetjangde met bakken van de hemel. … 
Een gift van mevrouw natuur, je krijgt 
dat geheel gratis en voor niets. Wat wil 
een Jan Kaas nog meer? Dat het daar-
uitvolgend een modderpartij werd op het 
terrein, was daarvan het gevolg, maar 
ook dat krijg je gratis en aldus, wat wil 
een Jan Kaas nog meer?  Vocht alom in 
tenten, optrekjes, stands in alles, dus op 
alles en na het defilé in allen, wat wil 
een Jan Kaas nog meer? 
Maar ondanks dat alles, was het bewon-
derenswaardig hoe al diegenen welke bij 

Nederlandse Veteranendag 2011

de voorbereiding waren de Veteranen-
dag en niet te vergeten na de Vetera-
nendag (dan moet alles immers immer 
worden afgebroken en hersteld) al deze 
vrijwilligers onversaagd bezig waren om 
de veteraan een mooie en onvergetelijke 
Veteranendag te bezorgen.Regen of geen 
regen, blubberende modder of niet. Voor 
hen allen, beroepsmatig en de grote 
groep vrijwiligers chapeau maximaal!
Want het was weer een een grandioze 
dag. In deze zal ik niet gaan detailleren 
over alle ins en outs, maar de AVOM-
leden welke elkaar troffen in tent A, 
rondom A19 waren zicht- en hoorbaar 
zeer content.
Een dag overigens waarbij je soms 
oud-marinemannen en -vrouwen alleen 
aldaar treft, zoals je vele oud-collega’s 
uit den lande alleen tegenkomt op de 
Marine Veteranendag in Nieuwe Diep 
a.s Donderdag.
Al met al een grandioos gebeuren, die 
Haagse Veteranendag. Zo om me heen 
horende vond dat een ieder.”

Inloophuis
voor veteranen in
Schaarsbergen
In ECHOS Home ‘de Landing’, aan de 
Deelenseweg 28 in Schaarsbergen zijn 
op 17 mei j.l. de deuren van het In-
loophuis voor Veteranen open gegaan. 
Dit Inloophuis biedt een mogelijkheid 
tot ontmoeting voor veteranen, dienst-
slachtoffers en hun thuisfront. Uit 
contacten met onder meer veteranen-
organisaties en het Veteranenplatform 
blijkt dat veteranen, maar vooral ook 
hun thuisfront, behoefte hebben aan een 
ontmoetingscentrum. Een plaats waar 
hij/zij zich gerespecteerd en thuis voelt, 
waar een luisterend oor is en waar men 
onder elkaar kan zijn met collega-vete-
ranen, met ervaringsgenoten.
Het Inloophuis is een huiselijk inge-
richte ruimte, met daarbij een aantal 
‘militaire’ herkenningspunten, die voor 
de bezoekers aanleiding kunnen zijn 
voor een gesprek. Er is altijd een vrijwil-

liger aanwezig als gastheer/-vrouw, die 
ervaring heeft met veteranen en kennis 
heeft van specifieke regelingen en zorg 
voor veteranen.
Ter ondersteuning en in geval van nood 
zijn er altijd professionele hulpverleners 
(geestelijk verzorgers en maatschappe-
lijk werkers) bereikbaar.
De openingstijden van het Inloophuis 
zijn vooralsnog: dinsdag en donderdag 
van 10.00-17.00u en woensdag van 
14.00-21.00u.
Home-Base Support, de BNMO, de 
Basis en het Veteraneninstituut span-
nen zich – in samenwerking met andere 
organisaties – gezamenlijk in voor de 
ontwikkeling van een standaardcon-
cept Inloophuis en onderzoeken daarbij 
tevens in welke regio’s in Nederland 
behoefte is aan een dergelijke voorzie-
ning. De ervaringen opgedaan in en met 
het Inloophuis in Schaarsbergen dienen 
mede ter verdere ontwikkeling van dit 
concept.
Voor meer informatie: Gijs van 
Kooten, projectleider, 055-3575655 of 
G.vanKooten@home-basesupport.net

Zeemanskoor Overal
trad op tijdens
Veteranendag en 
drie Marinedagen

Zeemanskoor ‘Overal’ bestaat uit 34 
leden. Daaronder een eigen professi-
oneel begeleidingscombo met o.a. een 
Pedal Steel gitarist. Het combo wordt bij 
een aantal nummers ondersteund door 
twee percussionisten en een klarinettist. 
Overal heeft een eigen sound opgebouwd 
met een uitgebreid repertoire van een 
goede honderd nuimmers. Ze zingen in 
het Nederlands, Engels, Duits, Spaans 
(Catalaans), Hebreeuws en Maleis. De 
muziekstijlen variëren van wals,. rock, 
mars tot country.
In augustus wordt in de studio een 
derde cd opgenomen.
Het koor treedt al zo’n 35 keer per jaar 
op. Op 18 september bijvoorbeeld in de 
namiddag op bij Maritiem ‘s-Hertogen-
bosch op het grote ponton.
Actief dienend personeel en ‘oud’- ge-
dienden van de Koninklijke Marine die 
het leuk vinden mee te zingen zijn van 
harte welkom. Mail dan naar:
info@zeemanskooroveral.com
En bezoek ook eens de website:
www.zeemanskooroveral.com
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Onthulling schilderij TF55 

In mei j.l. heeft de Commandant van 
het Korps Mariniers een schilderij met 
als onderwerp de Special Forces in het 
Mariniersmuseum aan de Wijnhaven in 
Rotterdam onthuld. Het schilderij laat 
de werkzaamheden zien van de Neder-
landse Special Forces in Afghanistan tij-
dens de inzet van Task Force 55 (TF55).
De opdracht voor het schilderij was 
verstrekt door de Stichting Historische 
Verzameling Korps Mariniers. Aan de 
Haagse kunstenaar Willem van der 
Hofstede was gevraagd verschillende 
speciale operaties die TF55 heeft uitge-
voerd op het doek vast te leggen. Zo zijn 
de volgende elementen te zien:
• het opereren met de partner eenheid 

Afghan Police Unit - Special Response 
Team;

• de intensieve samenwerking met het 
COUGAR detachement en

• het uitvoeren van speciale verken-
ningsopdrachten door Maritime Spe-
cial Operation Force observatieteams.

Centraal op het doek staat de afbeelding 
van een operator.

AYO Antillen
80 jaar mariniers in de West

‘AYO Antillen, Vaarwel Antillen’. 
Na 80 jaar aanwezigheid werd op 16 
juni 2009 de 31ste Infanteriecompagnie 
van het Korps Mariniers op Curaçao 
opgeheven. Hierdoor kwam voor een 
groot deel van de mariniers een einde 
aan de werkzaamheden op Curaçao, 
uitgezonderd een klein aantal mariniers 
dat vanaf de kazerne Suffisant jonge 
Antilianen opleidt. Op Aruba bleef de 
marinierskazerne Savaneta bestaan. In 
die acht decennia hebben vele mariniers 
in de West gewerkt, waarvan de meeste 
goede herinneringen bewaren aan hun 
verblijf in dit tropische gebied.
De tentoonstelling ‘AYO Antillen’, 
die vanaf 23 juli te zien is in het Mari-
niersmsueum, is een feest van herken-
ning voor wie er als marinier is geweest 
en biedt een interessant verhaal over 
het verblijf van de mariniers op de 
eilanden in het Caribisch gebied. De ten-
toonstelling wordt gepresenteerd in een 
publieksvriendelijke opstelling die de 
bezoeker meeneemt naar het Caribisch 

paradijs en, eenmaal in het paradijs 
aangekomen wordt u geconfronteerd 
met de dagelijkse realiteit van het leven 
van een marinier in de West, met als 
uitersten: de zon, zee en zaligheid van 
het verblijven in het Caribische gebied 
tegenover de harde werkelijkheid van 
het functioneren als marinier. Naar aan-
leiding van de tentoonstelling worden 
tal van activiteiten georganiseerd.
Mariniersmuseum Rotterdam,
Wijnhaven 7-13, Rotterdam
Open: di t/m vr 10.00-17.00, weekend 
11.00-17.00u.
W: www.mariniersmuseumrotterdam.nl

Expositie schilderijen Fred Boom 
aan boord Schorpioen

Aan boord van museumschip de Schor-
pioen bij het Marinemuseum op Wil-
lemsoord, zijn van 14 mei 2011 t/m 22 
januari 2012 schilderijen van Fred Boom 
te bewonderen. 
Fred Boom, in 1938 in Koog aan de 
Zaan geboren, is afkomstig uit een 
maritieme familie. Op 16-jarige leeftijd 
ging Boom als lichtmatroos naar zee 
en kwam daarna op de Kweekschool 
voor Scheepswerktuigkundigen in 
Amsterdam terecht. In 1959 trad hij als 
werktuigbouwkundige in dienst bij de 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-
maatschappij. 

Elf jaren lang schuimde Boom de we-
reldzeeën af, om daarna als chef techni-
sche dienst bij de firma Crok & Laan in 
Wormerveer aan de slag te gaan. Sinds 
1998 wijdt Boom zich aan het maken 
van scheepsportretten en zee- en haven-
gezichten. Fred Boom, autodidact, geldt 
binnen de hedendaagse maritieme schil-
derkunst als een kundige, inspirerende 

Schilderij van Fred Boom [foto MinDef]

en kleurrijke zeeschilder. Boom is een 
perfectionist en dat is in zijn schilde-
rijen, gouaches en aquarellen duidelijk 
terug te zien.
Het thema van de tentoonstelling is 
‘Varen. Marine en koopvaardij in de 
Tweede Wereldoorlog’.
Het Marinemuseum is geopend van 
maandag tot en met vrijdag 10.00-
17.00u en in het weekeinde 12.00-
17.00u.

Helden van de Nederlandse 
Koopvaardij

Vanaf 6 oktober 2011 wordt in het 
Stadsmuseum Steenwijk een tentoon-
stelling gehouden: “Helden van de 
Nederlandse Koopvaardij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog”.
Op 11 november 1942 werd in de In-
dische Oceaan de Nederlandse tanker 
Ondina aangevallen door de Japanse 
hulpkruisers Hokoku Maru en Aikoku 
Maru. De escorte van het Nederlandse 
vaartuig, de Brits-Indische mijnenveger 
Bengal, probeerde wanhopig de grotere 
en zwaarder bewapende vijandelijke 
schepen op afstand te houden. De Ne-
derlandse gezagvoerder W. Horsman liet 
zijn schip, dat bewapend was met een 
kanon van 10,5 cm, bijdraaien om zijn 
escorte te assisteren. Spoedig waren bei-
de geallieerde schepen in een verbeten 
gevecht gewikkeld met de Japanners, 
waarbij de Hokoku Maru zwaar werd 
getroffen door de Ondina en uiteindelijk 
zonk. Zowel escorte als tanker wisten 
vervolgens zwaar gehavend de havens 
van Diego Garcia en Fremantle binnen 
te lopen. 
Twee bemanningleden van de Ondina 
werden onderscheiden met de Militaire 
Willems-Orde; de Ondina was het eerste 
koopvaardijschip dat werd onderschei-
den met de Koninklijke Vermelding bij 
Dagorder.
Bij de tentoonstelling over deze zeeslag 
wordt o.a. ingegaan op de bemanning 
tijdens en na deze zeeslag, de reactie in 
India op de behaalde overwinning en de 
verleende Dagorder.

Stadsmuseum Steenwijk, Markt 64, 
8331 HK Steenwijk, T: 0521 511704
Openingstijden tijdens de tentoonstel-
ling op 6 okt. t/m 15 dec. 2011: di t/m vr 
10.00-12.00 en 13.00-17.00u; za 13.00-
17.00u.
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Marine ruimde Britse grondmijn

De Nederlandse mijnenjager Hr.Ms. 
Willemstad heeft in april voor de Schot-
se kust een Britse mijn tot ontploffing 
gebracht. Het explosief werd aangetrof-
fen tijdens de internationale oefening 
Joint Warrior.
In het oefenscenario kreeg de Neder-
landse mijnenjager Hr.Ms. Willemstad 
opdracht om oefenmijnen in de aan-
looproute naar Loch Ewe onschadelijk 
te maken. Tijdens het uitvoeren van 
een sonarscan van de bodem, ontdekte 
de mijnenjager het explosief nabij de 
ingang van de baai. Met het onderwa-
tervaartuig Seafox kon de mijn geïdenti-
ficeerd worden. Het was een Britse MK 
12 grondmijn, met een explosieve lading 
van 555kg torpex. Deze mijnen werden 
in de Tweede Wereldoorlog rondom de 
havenmonding van Loch Ewe gelegd, om 
deze belangrijke bevoorradingshaven 
van de geallieerden te beschermen tegen 
vijandelijke schepen.

Omdat het explosief te dicht bij de 
Schotse kust lag, kon deze niet ter 
plekke geruimd worden. Met een hefbal-
lon is de mijn van de bodem getild en 
naar een veilige locatie op 20 km uit de 
kust gesleept. Daar is de mijn door ma-
rineduikers met een vernietigingslading 
gecontroleerd tot ontploffing gebracht.
Hoofdtaak van de mijnenjagers van de 
marine is het mijnenvrij houden van de 
zee, kustwateren en havenmondingen, 
door het ruimen van op zee aangetrof-
fen explosieven uit de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Wekelijks treffen vissers 
nog mijnen aan op de Noordzee. Opge-
viste explosieven worden gemarkeerd en 
gerapporteerd aan de kustwacht. Een 
mijnenjager maakt het explosief vervol-
gens onschadelijk.

Marineschepen bewaken Spaanse 
grens

Twee schepen van de Koninklijke Ma-
rine bewaken vanaf 1 juni de zuidgrens 
van Spanje voor het tegengaan van 
illegale migratiestromen uit Afrika. Dit 
gebeurt in het kader van een grensbewa-
kingoperatie van het Europees agent-
schap Frontex. 
De mijnenjagers Hr.Ms. Zierikzee, 
Hr.Ms. Willemstad, Hr.Ms. Middelburg 
en het torpedowerkschip Hr.Ms. Mer-

cuur worden op roulatiebasis ingezet in 
het zeegebied tussen Spanje, Marokko 
en Algerije. Daar richten de marine-
schepen zich op het detecteren, volgen 
en rapporteren van bootjes met illegale 
migranten. De Nederlandse schepen 
voeren zelf geen onderscheppingen uit, 
maar laten dit over aan de Spaanse au-
toriteiten. Een Nederlands stafelement 
gaat vanuit het ‘International Coordina-
tion Centre’ (ICC) in Madrid de Neder-
landse schepen aansturen.
Nederland neemt regelmatig deel aan 
gezamenlijke operaties van het agent-
schap, onder meer door de inzet van 
grensbewakingsbeambten van de Ko-
ninklijke Marechaussee.

Thailand

Admiraal Kamthorn gaat de nieuwe 
regering vragen om toch de zes oude 
Duitse onderzeeers te kopen. Hij is te-
leurgesteld dat de huidige regering van 
Thailand de boten nog niet heeft aan-
geschaft. De admiraal gaat de verkoper 
vragen de boten nog even in voorraad te 
houden tot de nieuwe regering er is. Hij 
gaat het nieuwe kabinet toestemming 
vragen om 7.5 biljoen baht te mogen 

Hr.Ms. Mercuur wordt ook ingezet tegen illegale migratie uit Afrika.

uitgeven voor deze onderzeeërs.
De admiraal maakte het kabinet duide-
lijk dat de marine de onderzeeërs echt 
nodig heeft ter bescherming van de sove-
reiniteit van het land. De Thaise marine 
wil al zestig jaar onderzeeërs maar de 
regering wil daar niet teveel geld aan 
uitgeven. Eerder al had de marine de 
regering om 48 biljoen baht gevraagd 
maar dat vond men veel teveel. Ook 
nu, met een vraagprijs van maar 7.5 
biljoen dus, wil de regering niet over de 
brug komen. Maar de admiraal blijft het 
proberen.
De Duitse marine heeft in juni vorig jaar 
als zijn oude onderzeeërs (6) uit dienst 
gesteld en blijkbaar zijn ze door een tus-
senpersoon te koop. Tijdens de Kieler-
woche vorig jaar was er geen onderzeeër 
waarop de Duitse marine besloot een 
van de reeds uit dienst gestelde sche-
pen naar Kiel te halen en deze voor een 
paar dagen in de haven te leggen. Drie 
van deze klasse zijn reeds gesloopt in 
Nederland.

Nieuwste torpedobootjager van 
de Royal Navy in dienst gesteld

Honderden bemanningsleden en hun 
familie hebben in mei Portsmouth de 
doopplechtigheid bijgewoond van het 
nieuwste schip van de Royal Navy, HMS 
Diamond, het derde van de zes bestelde 
type 45 jagers werd indienst gesteld in 
de haven van Portsmouth in het bijzijn 
van haar 190 bemanningsleden en de 
genodigde gasten.
De grote baas, commandant van de vloot 
Admiraal Sir Trevor Soar was natuurlijk 
aanwezig evenals de dame die het schip 
in november 2007 te water liet in de 
Clyde, Lady Johns.
Nadat de commandant van de Diamond 
het schip officieel in dienst had gesteld 

Het publiek stond in de rij voor bezichtiging 
van de onderzeeër S195 in 2010 tijdens de 
Kielerwoche.
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werd door zijn vrouw samen met het 
jongste bemanningslid een taart aan-
gesneden. Het geheel werd muzikaal 
omlijst door de marinierskapel van de 
Engelse marine.

HMS Daring lanceert Sea Viper 
raket

Het vlaggenschip van de Royal Navy, 
de type 45 jager HMS Daring heeft 
met succes een luchtverdedigingsraket 
afgevuurd.

Het schip is voorzien van een vertikaal 
lanceersysteem voor 48 raketten die zijn 
onderverdeeld in 32 Aster 30 raket-
ten met een bereik van 120 km en een 
snelheid van maar liefst 4.5 mach en 16 
Aster 15 raketten met een bereik van 30 
km en een snelheid van 3 mach. 
Volgens de Engelse marine zijn dit de 
perfecte schepen voor de toekomst en is 
de luchtverdediging onovertrefbaar, be-
ter zou er niet bestaan. Onze medewer-
ker, Ad de Kruijf, tekent hierbij echter 
aan, dat de Britse marine wel
vaker dergelijke
uitspraken heeft
gedaan, maar dat
er in de praktijk,
zoals in de Falk-
landoorlog, nogal
wat fouten in de
elektrocica bleken
te zitten.
Afwachten dus of
het ’t beste systeem
 is.

Sea Viper

HMS Diamond S34

HMS Daring

VS laten vrouwelijke militairen 
toe in onderzeeërs 

De Amerikaanse marine gaat vrouwe-
lijk personeel toestaan om te dienen in 
onderzeeërs. De eerste acht vrouwen 
zijn begin mei voor hun opleiding aan-
gekomen op een marinebasis in de staat 
Connecticut.
De Amerikaanse marine kondigde vorig 
jaar aan het verbod op vrouwelijke 
bemanning in onderzeeërs op te heffen. 
Het idee achter het verbod was dat de 
kleine ruimtes in en de lange uitzendtijd 
van onderzeeërs het werk ongeschikt 
maakte voor gemengde bemanningen.
In totaal nemen 18 vrouwen deel aan de 
opleiding, samen met 74 mannen. Het 
toelaten van de vrouwen leidt niet tot 
wijzigingen op het gebied van huisves-
ting of klaslokalen.
Onze medewerker Rob van Grondelle 
die dit bericht zond, meent dat de subs 
van de Amerikaanse marine wel ‘ietsje’ 
groter zijn dan de onderzeeërs die wij 
hebben en daardoor is het voor vrouwen 
wellicht makkelijker inpasbaar.

Bezoek in Den Helder

Tijdens één van de proefvaarten bracht 
het nieuwe Marokkaanse multimission 
fregat FMMM 613 op maandag 9 mei 
een bezoek aan Den Helder. Geassis-
teerd door de marineslepers Linge en 
Regge werd het 105 meter lange fregat 
in de Nieuwe Haven afgemeerd. Het is 
de eerste van een serie van drie fregat-
ten die Damen Schelde Marinebouw 
voor de Marokkaanse marine bouwt. 

Het Marokkaans fregat. [foto Ron Damman]

Patrouilleschip Holland 
overgedragen aan Defensie 

Het nieuwe patrouilleschip Holland is 
in mei in Scheveningen overgedragen 
aan de Defensie Materieel Organisatie 
(DMO). De directeur van scheepswerf 
Damen Schelde Naval Shipyard (DSNS) 
droeg ‘het schip van de toekomst’ over. 
Het dagelijks beheer van het vaartuig is 
in handen van de Koninklijke Marine. 
De Holland is het eerste patrouilleschip 
van een nieuwe klasse, de Oceangoing 
Patrol Vessels (OPV’s). Deze klasse 
komt in de plaats van de eerder ver-
kochte M-fregatten. De OPV’s zijn een 
slag kleiner en hebben wat minder 
bewapening aan boord, maar zijn prima 
uitgerust om taken als anti-piraterij, 
humanitaire hulp- en evacuatieoperaties 
en anti-smokkeloperaties uit te voeren. 
Volgens de commandant van de Holland, 
kapitein-luitenant-ter-zee Chris van den 
Berg voldoet het schip volledig aan de 
verwachtingen en zijn de lessons lear-
ned van vorige en huidige operaties goed 
verwerkt in deze nieuwe klasse schepen. 
Inmiddels is de bemanning van de Hol-
land begonnen met de proefvaarten.

Op 3 juli j.l. is voor het eerst een NH90 
helikopter geland aan boord van de Hol-
land. De NH90 neemt de taken over van 
de Cougar transport heli, de maritieme 
Lynx en de AQB 412 reddingshelikopter. 
Het toestel aan boord van de Holland 
was tijdens de Marinedagen te bezich-
tigen. Uiteindelijk worden 20 NH90’s 
aangeschaft.
Op de Holland wordt eind dit jaar bij 
Thales de speciale mast afgebouwd en 
vervolgens in Vlissingen op het patrouil-
leschip bevestigd. De mast bevat het 
Geïntegreerde Sensor- en Communicatie 
Suite, dat met radars grote luchtdoelen, 
maar ook kleine en langzame objecten 
zoals een drenkeling of een drijvende 
mijn, op afstand kan detecteren. Het 
schip kan daarbij de NH90 helikopter en 
2 Fast Raiding Interception and Special 
Forces Craft (FRISC) als interceptor 
inzetten. [foto’s MinDef]
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Op 2 augustus 1961 vertrok Hr.Ms. 
Karel Doorman samen de onderzeeboot-
jagers Hr.Ms. Groningen en Limburg, 
en de onderzeeboot Hr.Ms. Zeeleeuw als 
smaldeel 5 uit Nederland op weg naar 
Canada. 

Op 26 augustus 1961 gebeurde een ern-
stig ongeval tijdens olie laden op zee. Op 
de onderzeebootjager Hr.Ms. Groningen 
brak een kinnebaksblok*) en kwam de 
daarin lopende kabel (tros) met kracht 
vrij uit deze scheepskatrol en trof twee 
bemanningsleden. Hierbij werden zeer 
ernstig gewond de chef d’equipage, 
schipper J. Abspoel en de matroos 2e 
klas L. van Geest. 
Schipper Abspoel werd per helikopter 
met spoed overgebracht naar de opera-
tiekamer aan boord van de Doorman. 
Helaas was de medische ingreep niet 
levensreddend en overleed de schipper 
enkele uren na de operatie. Ook de ma-
troos L. van Geest was ernstig gewond 
en niet bij kennis.
Op 29 augustus 1961 kreeg de schipper 
J. Abspoel met militaire eer een zee-
mansgraf. Van deze droeve gebeurtenis 
is destijds een fotoserie gemaakt.

Op 31 augustus 1961 arriveerde de 
Doorman bij de monding van de St. 
Laurens rivier, in afwachting om op te 
stomen naar Montreal. Vanaf hier werd 
de matroos Van Geest per helikopter 
vervoerd naar een ziekenuis in Mon-
treal. Kort hierna was het levensgevaar 
voor de matroos Van Geest gelukkig 
geweken.

Een fotoreportage van een zeemansgraf.

*) Een kinnebaksblok is een scheepska-
trol, die aan één kant geopend is waar-
door een kabel/touw in de katrol gelegd 
kan worden. Op deze wijze behoeft niet 
kabel/touw met het begin in de katrol 
ingevoerd te worden. Deze katrollen 
werden vaak gebruik om een kabel/touw 
(tijdelijk) te geleiden aan dek. 

Het vuurpe-
loon geeft 
saluutscho-
ten af.

De vloot-
predikant 
gaat voor in 
gebed. De 
bemanning 
heeft het 
hoofddeksel 
afgenomen, 
met uitzonde-
ring van het 
vuurpeloton.
Danwordt 
het stoffelijk 
overschot van 
schipper J. 
Abspoel aan 
de zee toever-
trouwd.
Een zeemans-
graf.

Het stoffelijk overschot van schipper J. Abspoel wordt via de lift op de Karel Door-
man naar het vliegdek gebracht. Voorafgegaan door tamboers en pijpers, gedragen 
door acht dragers en begeleid door vier naast collega’s wordt het stoffelijk over-
schot naar het achterdek gedragen.

Het stoffelijk overschot wordt via de 
helikopter verzoerd naar de onderzee-
bootjager Hr.Ms. Groningen.

Aan boord van de Groningen wordt het 
stoffelijk overschot neergelegd. Op de 
baar zijn pet en onderscheidingstekens.

De commandant
van Hr.Ms. Gronin-
gen brengt een
laatste groet aan zijn
chef d’équipage,
waarna de vloot-
prediant voorgaat
in een korte dienst.



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

augustus 2011
vr 12 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13 14.00 010 4624454 / 071 3412740
za 13 FRIESLAND Inloop,iddag in MFC Lieuwenburg 14.00 058 2661509
vr 18 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag afd. Zuid-Holland Zeemanshuis, Hotel Rotterdam 13.30 06 15137063
za 21 BREDA Barbecue afd. gewest Breda in Kasteel van Breda 14.00-18.00 06 36390635
di 23 ROTTERDAM Reünie WO II veteranen koopvaardij en marine 10.00 0182 393573 / visser.vok@gmail.com

september 2011
do 1 BREDA Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne  10.00-23.30 06-36390635
wo 7 OOST-OVERIJSSEL Rijsttafel van de afd. Oost-Overijssel in ‘t Boeskeulke, Oldenzaal 19.30 06 26555500 / 06 51750545
wo 7 VELUWE/ACHTERHOEK Oploopmiddag in de Nieuwe Aanleg, Almen 13.30 06 33175318
vr 9 OIRSCHOT Jaarlijkse reünie veteranen en oud-militairen (zie reünies) 10.00 073 5518842 / gmbertens@home.nl
vr 9 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13 14.00 010 4624454 / 071 3412740
za 10 AMSTERDAM Misschien vaardag met SS Gyrinus  info 06 55355865
za 10 DEN HELDER Reünie oud-opvarenden Hr.Ms. Poolster A835 (zie reünies) 10.00-16.00 poolster.a835@gmail.com
za 10 FRIESLAND Inloop,iddag in MFC Lieuwenburg 14.00 058 2661509
za 17 ARNHEM Reünie Hr.Ms. Karel Doorman R81 in Kumpulan (zie reünies) 11.00 rgznamsterdam@gmail.com
za 17 GRONINGEN Indisch buffet afd. Groningen in De Bunker, Haren en lezing 20,00 050 5775818
do 22 ZUID-HOLLAND Oploopavond in Hotel Wassenaar, Wassenaar 20.00 06 54271724
vr 30 DEN HELDER 25-JARIG JUBILEUM AVOM, Albatros Den Helder 10.30-16.20 Programma zie pag. 7

oktober 2011
za 1 ARNHEM Reünie Van Straelen klasse in Kumpulan (zie reünies) 11.00 rgznamsterdam@gmail.com
di 4 ARNHEM Reünie Bond Wapenbroeders Rijnmond in Kumpulan (zie reümies) 14.00-19.00 079 3168862 / jcsaarloos@casema.nl 
wo 5 OOST-OVERIJSSEL Oploopavond met bingo  in ‘t Boeskeulke, Oldenzaal 19.30 06 26555500 / 06 51750545
do 6 BREDA Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne 10.00-23.30 06-36390635
vr 7 OVERVEEN Reünie oud-medewerkers Marine Hospitaal (zie reünies)  www.marinehospitaal.nl
za 8 FRIESLAND Inloopmiddag in MFC Lieuwenburg 14.00 058 2661509
za 8 GRONINGEN Oploopavond afd. Groningen in De Bunker 20.00 050 5775818
vr 14 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13 14.00 010 4624454 / 071 3412740
zo 16 ARNHEM Reünie Zeven Provinciën en NNG in Kumpulan, zie reünies 10.00 0486 421138
wo 19 VELUWE/ACHTERHOEK Oploopmiddag in de Nieuwe Aanleg, Almen 13.30 06 33175318
za 20 AMSTERDAM Oploopavond met bindo in MEA, Longroom 19.30 06 55355865
do 27 ZUID-HOLLAND Oploopavond in Hotel Wassenaar, Wassenaar 20.00 06 54271724

november 2011
wo 2 OOST-OVERIJSSEL Oploopavond met  kaarten in ‘t Boeskeulke, Olenzaal 19.30 06 26555500 / 06 51750545
do 3 BREDA Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne 10.00-23.30 06-36390635
vr  4 AMSTERDAM Reünie HoBoKo’s en LDV-ers op Marinekazerne (zie reünies) 10.00-17.00 0294 414796 / chen02@kpnplanet.nl
vr 11 ZUID-HOLLAND Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13 14.00 010 4624454 / 071 3412740
vr 11 VELUWE/ACHTERHOEK Feestelijke Jaarafsluiting in de Nieuwe Aanleg, Almen 13.30 06 33175318
za 12 FRIESLAND Inloop,iddag in MFC Lieuwenburg 14.00 058 2661509
wo 16 ZUID-HOLLAND Jaarlijkse contactmiddag  in Van Ghentkazerne, Rotterdam 14.00-19.00 06 15137963
do 24 ZUID-HOLLAND Oploopavond in Hotel Wassenaar, Wassenaar 20.00 06 54271724
za 26 DEN HELDER Reünie Oud-officieren Erfprins in De Dukdalf (zie reünies)  T 0223 644345 / codriks@kpnmail.nl

december 2011
do 1 BREDA Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne 10.00-23.30 06-36390635
vr 9  ZUID-HOLLAND Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13 14.00 010 4624454 / 071 3412740
za 10 FRIESLAND Inloop,iddag in MFC Lieuwenburg 14.00 058 2661509
za 10 GRONINGEN Oploopavond afd. Groningen in De Bunker 20.00 050 5775818
di 13 AMSTERDAM Eindejaarsfeest afd. Amsetrdam in MEA, Longroom  06 55355865
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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. (Jan) Paartman,
Burgplantsoen 97, 1705ES 
Heerhugowaard. T: 06 2035659
E: paart@quicknet.nl
Secretaris: H. (Henk) Weij,
Rheaplantsoen 10, 1702BP 
Heerhugowaard. 
T: 072 5712070
E: henk.weij@kpnmail.nl
Ledenraadslid:  Jan Paartman.

AMSTERDAM
Voorzitter:  W.J.P. (Wil) Janssen
Groote Peel 46, 1112KH Diemen
T: 06 55355865.
E: wiljanssen@veteranen.nl 
Secretaris:  Mevr. I.C. Werk-
hoven, Saturnus 42, 1115TE 
Duivendrecht. T: 020 632 8290
E: werkhoven90@zonnet.nl 
Ledenraadslid:  H. Bijleveld
Dammerweg 947 WA Poseidon,
1383HV Weesp. T: 0294 253417
E: hbijleveld@hetnet.nl 

STADSGEWEST BREDA
Voorzitter, tevens secretaris
H. (Harry) Kwisthout,
Piet Avontuurstraat 5, 4818TD 
Breda. T: 076 514 5073
E h.kwisthout@versatel.nl 
Ledenraadslid: 
Harry Kwisthout, T: 76 514 5073

DEN HELDER
Voorzitter a.i.:  C.W.(Cees) 
van Twuyver, Rietschooten 30, 
1785RT Den Helder.
T: 0223 634410
E cees.van.twuyver@quicknet.nl
Secretaris: A.J. (Aad) Clowting
Mr. J. Henderikxstraat 17 apt. 33
1788AX Den Helder.
T: 0223 630770
E: a.clowting@quicknet.nl 
Ledenraadslid:  H. (Harry) 
Scharloo, Jhr. Jac. van Veen-
straat 69, 1785JS Den Helder.
T: 0223 635 309.
E: h.scharloo@hccnet.nl 

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

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,
T 06 1244 6644

Nieuws van de afdelingen

 VASTWERKEN 3/2011 21

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 organi-
seren, of iets willen overhandigen (aan 
bijv. onze beschermheer) dan moet u dit 
vooraf melden aan het hoofdbestuur, 
zodat het mogelijk in het programma kan 
worden ingepast.

Het bestuur van de AVOM afdeling Alk-
maar heeft op 24 juni j.l. helaas afscheid 
moeten nemen van zijn bestuurslid:

Petrus Theodorus Hendriks
(Piet) 
68 jaar

Piet heeft gediend bij de 
Koninklijke Marine van 
1959 tot 1965. Hij verliet 
de KM als codeurtelexist 
1e klas.
Piet was drager van het Nieuw-Guinea 
Herinneringkruis. Hij was lid van de 
AVOM afdeling Alkmaar e.o. vanaf 1994 
tot heden, waarvan het laatste jaar als 
bestuurslid. Piet was tevens bestuurslid 
van diverse organisaties.
Na zijn diensttijd is hij in dienst getre-
den bij het Noord Hollands Dagblad in 
Alkmaar en is daar werkzaam geweest 
tot aan zijn pensioen.
Tijdens de afscheidplechtigheid stond 
het AVOM-bestuur rondom de baar en 
werd op die manier waardig afscheid 
van Piet genomen. Voorzitter Jan Paart-
man hield een memoriaal.

We zullen Piet missen, maar niet ver-
geten.

Correspondentieadres: 
mw. N.Hendriks-Sint Jago,
Van Everdingenstraat 100,
1814 HA Alkmaar.

• Herdenking begraafplaats De Nieuwe 
Ooster. Onze leden waren weer in grote 
getale aanwezig bij de herdenking bij een 
zestal graven op de Amsterdamse begraaf-
plaats. Na afloop onderhielden de AVOM-
leden zich met burgemeester Van der Laan 
en de Militair Gouverneur van de hoofdstad, 
generaal-majoor De Kruif.

AVOM-leden bij herdenking met vijfde van rechts 
de Amsterdamse burgemeester  Eberhand van 
der Laan (foto Ooster). 

• BBQ. De jaarlijkse BBQ in de All Ranks-
bar van de Marine Kazerne Amsterdam 
trok dit jaar minder leden dan gebruikelijk. 
Slechts een 40 tal had zich aangemeld, maar 
de gezelligheid leed daar niet onder.

Met een BBQ 
‘luxe’-pakket van 
Paresto was de 
avond zeer ge-
animeerd en het 
smaakte goed.

• Amsterdamse Veteranendag. Alle 
veteranenleden van onze AVOM Amsterdam 
waren aanwezig op de Amsterdamse Vetera-
nendag op 18 juni j.l. waar zo’n duizend Am-
sterdamse Veteranen gehoor hadden gegeven 
aan de uitnodiging van de gemeente Amster-
dam voor een middag in het Stadhuis. Mede 
door de medewerking van een aantal AVOM-
leden werd deze dag een geweldig succes. 

AVOM Amsterdam-voorzitter Wil Jans-
sen was als ‘counterpart’ betrokken bij de 
organisatie van deze dag waaraan ook de 
Marinierskapel, de Studenten Weerbaarheid 
en de Marching Band of Liberation hun me-
dewerking gaven. De ‘vlaggenparade’ werd 
uitgevoerd door AVOM-leden.
Wat op stapel staat:
• Allereerst de jaarlijkse Indië herdenking 
in Amstelveen op 14 augustus a.s. in het 
Broersepark. Hopelijk komen er weer zo veel 
mogelijk AVOM-leden naar deze herdenking 
die altijd veel indruk maakt en waar vele mi-
litaire en burger autoriteiten aanwezig zijn.
• Mogelijk op zaterdag 10 september we-
derom een vaardag met SS Gyrinus.
• Natuurlijk het 25-jarig AVOM-jubileum in 
Den Helder op vrijdag 30 september.
• Onze bingo-avond op donderdag 20 oktober 
en dan natuurlijk weer ons:
• Eindejaarsfeest in het ECA op dinsdag 
13 december. Schrijf deze data vast in uw 
agenda!

Wil Janssen ver-
welkomt de duizend 
veteranen



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

afdeling

GRONINGEN
Clubgebouw: De Bunker, Rijksstraatweg, 
Haren

• Veteranencafé Amsterdam heeft 
nieuwe eigenaars
De Amsterdamse veteranen hebben 
een spannende tijd achter de rug. 
Ingaande 1 juli j.l. is het Veteranencafé 
aan het Kattenburgerplein overgegaan 
in andere handen, terwijl het er lange 
tijd naar uitzag dat de (defensie)vete-
ranen zouden moeten verhuizen. De 
vorige eigenaars, Herman Bosma en 
Albert Schenkel, hebben café Maritiem 
kunnen overdragen. Albert Schenkel, 
werkzaam bij de KM is door Defensie 
geplaatst op Curaçao, waar hij als AOO 
Logistieke Dienst aan het werk gaat en 
partner Herman met hem mee gaat .
Voor de nieuwe eigenaars een unieke 
kans om het café over te nemen, waar-
bij zij graag gastheer wilden blijven 
voor het tweewekelijks bezoek van de 
veteranen uit Amsterdam e.o.. Daan 
Bruggeman (38) en Daan de Wit (39) 
die de naam gewijzigd hebben in Café 
Daan&Daan zijn met veel enthousias-
me aan het werk gegaan met ruimere 
openingstijden en een groter aanbod 
van het assortiment. Daan Bruggeman 
was zelf ook militair bij de Landmacht, 
lichting 92/7. Nieuw is een kleine eet-
kaart voor een hapje bij de borrel.
Het café is van dinsdag tot en met 
zondag geopend van 11.00-24.00u. Op 
iedere 2e en 4e maandag van de maand 
is het café open voor de Veteranen van 
13.00-19.00u. Het café wordt elke keer 
door zo’n 40 tot 60 veteranen bezocht, 
waaronder velen uit den lande. Na-
tuurlijk zijn dan niet alleen de vete-
ranen welkom maar ook alle andere 
bezoekers, die dan de sfeer en muziek 
van de oud-militairen meebeleven. Ook 
de defensietop bezoekt regelmatig dit 
veteranencafé om met de veteranen bij 
te praten en te informeren hoe het met 
de veteranen uit de missies gaat. De 
wapenschildjes en andere snuisterijen 
zijn aan de muur blijven hangen, wat 
ook bijdraagt aan de bijzondere vetera-
nensfeer. De kortingsregeling voor de 
veteranen zal blijven bestaan.

Verdere informatie: voorzitter Vetera-
nencafë Amsterdam, Wil J.P. Janssen, 
06 55255865. E: wiljanssen@veteranen.
nl W: amsteradmse.veteranen.nl

VAD Matthieu 
Borsboom, 
AOOLDV Albert 
Schenkel, de 
scheidend eige-
naar en Marine-
staf adj. Walter 
Kers tijdens 
een bezoek van 
beide functiona-
rissen aan het 
Veteranencafé 
Amsterdam op 
27 juni j.l.

• De jaarlijkse barbecue van de afde-
ling wordt gehouden op zondag 21 au-
gustus op de KMA, kasteel van Breda 
van 14.00-18.00u. 
De afdeling mag 
gebruik maken van 
de Granaattoren met 
het terras daarbij. 
De Granaattoren is 
een van de torens 
van het Spanjaards-
gat met een mooi 
uitzicht over de 
haven van Breda. 
De uitgebreide barbecue wordt ver-
zorgd door Paresto.
Leden en donateurs betalen € 17,50, 
introducees € 20,00. Inschrijving 
geschiedt door betaling van het ver-
schuldigd bedrag op rek.nr. 318882 
t.n.v. AVOM Stadsgewest Breda o.v.v. 
barbecue. Als u komt wel een geldig 
legitimatiebewijs meenemen, betaling 
consumpties uitsluitend met chipknip.

De afgelopen tijd hebben we het weer 
druk gehad met o.a. herdenkingen etc.
• Op 3 mei waren wij aanwezig bij het 
monument in de Appelbergen te Glim-
men, waar de Duitsers in de oorlog 
152 willekeurige Nederlanders hebben 
gefusilleerd.
• Op 4 mei met een deputatie van het 
gemeentebestuur Groningen per bus 
langs alle oorlogsmonumenten in de 
stad, waarbij bloemstukken werden 
gelegd en door schoolkinderen rozen. ‘s 
Avonds de stille tocht met kransleggin-
gen op het Martinikerkhof.
• Op 5 mei bij het bevrijdingsbos 
te Noorddijk, in aanwezigheid van 
burgemeester en enkele Canadese 
veteranen, die traditiegetrouw bomen 
planten (natuurlijk de Maple Leaf).
• Op 13 mei was een deputatie van 
AVOM-bestuur aanwezig op de jaar-
lijkse feestdag van het V.I.M. Gronin-
gen in de kazerne Lauwersoog, waarbij 
weer een heerlijke Indische rijsthap 
werd genuttigd. Het V.I.M. nodigt 
hierbij altijd uit VOMI, COM, BOND 
v.WAP.br., BNMO en AVOM. Deze 
clubs zitten in Groningen verenigd in 
S.V.P.G. (Stichting Veteranen en Post-
aktieve Militairen Groningen, waaron-
der ook het Indiëmonument hoort)
• Natuurlijk waren wij ook aanwezig 
op de Ledenraadvergadering in Hilver-
sum, maar dat was ook weer niet om 
naar huis te schrijven, door het gedrag 
ven een nogal recalcitrante afgevaar-
digde.
• Op 7 juni stonden wij erewacht bij 
het Indiëmonument te Groningen, voor 
een indrukwekkende herdenking, met 
kranslegging door verschillende mili-
taire en burgerlijke autoriteiten.
• Op 11 juni receptie (Koude Pijp 
genaamd) van Kon. Ver. Onze Vloot te 
Delfzijl, waarbij ook actieve mariniers 
en marinepersoneel aanwezig waren.
• Op 24 juni de stad Groninger vetera-
nendag in de Martinikerk. Groningen 
telt zo’n 400 veteranen.
• Tenslotte: op 17 september a.s. 
houden wij een Indisch buffet in de 
bunker, waarna aansluitend KTZ Am-
merlaan, cdt van de Zeven Provinciën, 
een lezing zal houden over de afgelopen 
trip in de Somalische wateren.
Al met al zijn we dus wel bezig, naast 
de gebruikelijke DB-vergaderingen.
Ik wens u een goede vakantietijd en 
zou zeggen: Recht zo die gaat.
Joop Tak, vz

afdeling
LIMBURG-NOORD
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afdeling
LIMBURG-ZUID

Clubgebouw: Café De Mert, Grevenbicht.

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. (Koos) Steenbergen (tijdelijk),

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

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) Schoen-
makers, Roosterderweg 12, 
6114KB Dieteren.
T: 046 4491771.
E naad.schoenmakers@home.nl
Secretaris: B.J.M. (Ben) ten Tije,
Groen van Prinstererstraat 19,
6136DH Sittard. T: 046 4527612
E: bententije@12move.nl  
Ledenraadslid: J. (Jan) van 
Ulden, Bredeweg 377, 
6043GC Roermond.
T: 0475-310959
E: vanulden@planet.nl

NIJMEGEN
Voorzitter: B.W.J. (Ben) van 
Loef, Kerkenbos 10-36,
6546XT Nijmegen.
T 024 377 1111.
Secretaris (tevens plv. 
ledenraadslid): Henk Stegeman,
7604 XG nr 228 Almelo
E henk-stegeman@versatel.nl 
Ledenraadslid: Ben van Loef,
T 024 377 1111.

OOST-OVERIJSSEL
Voorzitter: A.J. (Allart) Oldejans,
Amstelstraat 9a, 7523SR  
Enschede. T: 053 431 7371
E: allart@ajoldejans.demon.nl 
Secretaris: G. van Gils (Gerrit),
Rachmaninofstraat 16,
7558DN Hengelo (O.)
T: 074 277 0746
E: gerritvangils@home.nl 
Ledenraadslid: Allart Oldejans,
T: 053 431 7371.

afdeling

NIJMEGEN
Clubgebouw Voor Anker, Winkelsteegseweg, 
Sportpark Vossendijk, Nijmegen.
Info over route en OV: Ben van Loef, T: 024 
3771111

• De Koninginneborrel met rijsttafel! Een ge-
slaagd evenement. Degenen die niet geweest 
zijn hebben daar spijt van. Volgend jaar weer 
een nieuw kans, want dit is voor herhaling 
vatbaar .Samen met onze gasten, waaronder 
onze Belgische zustervereniging en de Wa-
penbroeders Maastricht, hebben we genoten 
van de gezellige middag en vooral van het 
eten met een ‘Surinaams’ tintje dat onze 
gastvrouw Hilde op tafel had gezet. Klasse!
• Verder hebben we als AVOM Limburg Zuid 
een monument geadopteerd van een Ameri-
kaanse piloot die Kerstavond 1944 in Sittard 
is neergestort en overleden. Het monument 
is al een stukje opgeknapt . Op zijn geboor-
tedag, 17 mei, zijn bloemen gelegd bij het 
monument.Op 28/29 mei (Memorial Day te 
Margraten) legden we bloemen op zijn graf .
• Door te weinig deelname is het schieten 
met de grote buks bij de schutterij deze keer 
niet doorgegaan.
• Op 25 mei hebben we met een 35-tal perso-
nen een reisje gemaakt naar het KIM en het 
Marinemuseum. Om tijdens de heenreis de 
tijd goed om te krijgen, had de secretaris een 
interessante vragenlijst  gemaakt betreffende 
wetenswaardigheden en benamingen over de 
marine, marinegeschiedenis en scheepvaart. 
Dit werd als leerzaam ervaren want zelfs de 
‘oude rotten’ wisten ook niet alles. Na een 
voorspoedige reis was er een goede ontvangst 
met uiteraard het bekende plakje cake. Onze 
gastheren hebben genoten van de door ons 
aangeboden Limburgse vlaaien. Na een in-
teressante en humorvolle rondleiding in het 
KIM, genoten we van een goede blauwe hap. 
Ook het bezoek aan het Marinemuseum was 
voor velen een verassing en zeker de ‘Tonijn’ 
scoorde hoog. Onder het kijken van de film 
U471 hebben we een voorspoedige terugreis 
gehad. Op naar de volgende activiteit!
Ben ten Tije, secretaris

afdeling
OOST-OVERIJSSEL

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

• Met de  Marinedagen in Den Helder net 
achter de rug en de vakantie in het vooruit-
zicht lijkt het er wel eens op of de tijd steeds 
sneller gaat. Niets is natuurlijk minder waar. 
Een minuut, uur of dag duurt vandaag de 
dag net zo lang als in de grijze oudheid. In 
2012 en 2013 worden er weer Marinedagen 

afdeling

SALLAND
Clubgebouw: De Vriendenpost, Molenkamps-
weg, Zwolle

• Huifkartocht in Doldersum. Sinds jaar en 
dag is de 2e dinsdag van de maand mei gere-
serveerd voor het jaarlijkse uitje van de afde-
ling Salland. De afgelopen jaren maakten wij 
op die dag excursies naar o.a. Scheepswerf 
De Schelde, waar op dat moment twee LCF-
fregatten voor de KM in aanbouw waren en 
Damen Shipyards in Gorkum, Aviodrome 
in Lelystad, Bronbeek en de  grintafgravin-
gen in de Maas samen met de Scheepvaart 
Verkeerspost bij Nijmegen. Het wordt lastig 
ieder jaar weer iets nieuws te bedenken. Voor 
2011 kwam men met het idee om niet zo ver 
weg te gaan en een huifkartocht met barbe-
cue in het mooie Drenthe te organiseren. Op 
dinsdag 10 mei j.l. verzamelden ongeveer 22 
leden en echtgenotes zich ’s middags bij ons 
oplooplokaal in Zwolle, waarna werd gecar-
poold en vertrokken naar Hotel-Restaurant 
Jachtlust in Doldersum, een klein dorpje aan 
de Friese grens in de noordwesthoek van 
Drenthe .
Na de koffie met cake werd gevraagd wie als 
voerman wilde fungeren. Arie v.d. Winden 
had de nodige ervaring, Jan Hopster dacht 
als je een afdeling kunt besturen dat ook 

georganiseerd en dat is goed nieuws uit Den 
Helder.  Allart Oldejans en Gerrit van Gils 
waren ook op de Marinedagen en konden uit 
eigen waarneming vaststellen dat de AVOM-
stand druk  bezocht werd door marinemen-
sen van allerlei rangen en standen.
• In onze eigen omgeving zijn of gaan de 
leden al of niet met vakantie of zijn dat al 
geweest. Het lijkt er wel eens op of in deze 
tijd alle activiteiten stilliggen tot begin sep-
tember wanneer we beginnen aan de tweede 
helft van het verenigingsseizoen. Niets is 
minder waar.
Achter de schermen vinden er wel degelijk 
activiteiten plaats. 
• Het belangrijkste is natuurlijk de organi-
satie van het vervoer naar Den Helder voor 
onze leden die dit  jaar de viering van het 
25-jarig bestaan van onze vereniging willen 
bijwonen. In ons eigen clubblad Baksgewijs 
vind je alle bijzonderheden over deze dag. 
Ook is  een aanmeldingsformulier bijge-
sloten. Dat is belangrijk voor diegenen die 
gebruik willen maken van het vervoer naar 
Den Helder dat georganiseerd wordt door het 
bestuur van onze afdeling. Wel opgeven vóór 
of uiterlijk 15 augustus a.s. 
• Op woensdag 7 september starten we weer 
en natuurlijk opnieuw  met een rijsttafel à la 
Frank. Vorig jaar een doorslaand succes. Ver-
geet dus niet je hiervoor tijdig op te geven.  
De kosten bedragen € 12,-  p.p. 
• Woensdag 4 oktober wordt een bingo geor-
ganiseerd. Alle activiteiten vinden plaats in 
Petit restaurant ’t Boeskeulke in Oldenzaal 
en beginnen ca. 19.30uur. Het Twents kwar-
tiertje moet hierbij wel opgeteld worden.
Gerrit van Gils, secretaris
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afdeling
TILBURG/DEN BOSCH

afdeling

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

moet lukken met een paard en schip-
per Jan Bakker vond dat een paard 
besturen niet moeilijker kan zijn dan 
een schip. Die drie voerlieden haalden 
daarop bij de verhuurder ‘t Olde Schip-
pershuus, de wagens met paarden op. 
Nadat de leden met echtgenotes waren 
verdeeld over de drie wagens gingen 
wij op pad. De eerste paar kilometer 
gingen over de verkeersweg, waarna 
wij linksaf het bos in zouden gaan. Op 
een gegeven moment begon ons paard, 
ik zat in de eerste wagen, wat verwij-
tend achterom te kijken. Het bleek dat 
wij de afslag hadden gemist en een 
weg te ver waren doorgereden. Arie de 
meest deskundige voerman vertelde 
dat er geen achteruit op het paard zat, 
wat het keren op de smalle weg wel 
lastig maakte.

Zo’n huifkartocht heeft toch wel iets. 
Je kunt echt genieten van het natuur-
schoon en ziet dingen die je in de auto 
en zelfs op de fiets ontgaan. Rond half 
vijf waren wij, inmiddels dorstig, op 
het vertrekpunt . De barbecues werden 
ontstoken en de mannen die in het 
dagelijks leven hooguit in de keuken 
kwamen om af te drogen konden laten 
zien tot welke culinaire hoogstandjes 
zij in staat waren. Op de hoeveelheid 
en kwaliteit van salades en vlees was 
niets aan te merken, zodat ieder zich 
ruimschoots tegoed kon doen. Rond 
acht uur kon iedereen terugkijken op 
een heel gezellige dag.
Ben Mulder

• Op 2 juli j.l. heeft Tilburg/Den 
Bosch in samenwerking met het COM 
Den Bosch en de SVOM de jaarlijkse 
terugkerende BBQ georganiseerd,. 
Het was er weer gezellig druk en de 
muziek kwam dit jaar van het bekende 
trio Gunung Tiga. De muziek die zij 
ten gehore brachten was alsof we weer 
op uitzending waren naar de tropen, 
de stemming zat er dan ook goed in. 
Het is alleen zeer jammer dat de leden 
van de AVOM hier ook weer zeer klein 
in getale aanwezig waren. Wat de 
oorzaak hiervan moge zijn blijft voor 
ons een vraagteken, we blijven hopen 
dat daar nog eens verandering in gaat 

afdeling
Veluwe/Achterhoek

Clubgebouw: De Nieuwe Aanleg, Scheg-
gertdijk 10, 7218 NA Almen, T: 0575 
431296

Beste mensen,
De vakantietijd is aan de gang, dus wij 
doen het als afdeling rustig aan. We 
hebben reces tot september, dan begin-
nen we weer met onze activiteiten. 
Iedereen heeft dan, hopen we, zijn accu 
opgeladen en dan kunnen we er weer 
tegenaan. 
Dan nu de data voor in de agenda:
• woensdag 7 september 2011: Op-
loopmiddag met eventueel een activi-
teit in Almen om 13.30u. Locatie: De 
Nieuwe Aanleg Scheggertdijk 10, 7218 
NA, Almen. T: 0575 431296.
• vrijdag 30 september 2011: Dan 
vindt de viering plaats van het 25 jarig 
bestaan van de AVOM, te Den Helder.
• woensdag 19 oktober 2011: Oploop-
middag te Almen, aanvang 13.30u.
• vrijdag 25 november 2011: Fees-
telijke middag als afsluiting van het 
verenigingsjaar bij De Nieuwe Aanleg.
Ger Vergeer, secretaris.

afdeling

ZEELAND
Clubgebouw: Markaz (Marinekazerne), 
Vlissingen.
Tijdens de oploopmiddagen tevens ge-
legenheid een nasimaaltijd te nuttigen. 
Graag van tevoren opgeven:
T 0654224623, E: peute@zeelandnet.nl 

afdeling
ZUID-HOLLAND

Clubgebouwen:
Rotterdam: Maritime Hotel Rotterdam, 
Zeemanshuis, Willemskade 13, Rot-
terdam (CS: tramlijn 7 ri Willemsplein, 
eindhalte) of Metro lijn D ri De Akkers, 
halte Leuvehaven.
Den Haag: Hotel Wassenaar, Kat-
wijkseweg 33, Wassenaar (CS: bus 90 ri  
Haarlem) 

komen. Maar over het algemeen mogen 
we weer op een zeer geslaagde middag 
terugzien.
Gijs Bertens

Zoals alge-
meen bekend 
uit de lande-
lijke pers is 
‘onze Michiel 
de Ruyter’ 
opgeknapt en 
is hij in juli 
teruggeplaatst 
op z’n sokkel. 
En dat is een 
plaatje waard.

Veteranendag 2011. Voor de zesde 
keer werd de Veteranendag in Den 
Haag gehouden. Na vorig jaar een 
zonovergoten Veteranendag, was het 
nu soppen op het Malieveld  Om van de 
ene tent naar de andere tent te komen 
moesten soms de broekspijpen omge-
slagen worden om er straks met het 
defilé toch keurig uit te zien. Maar on-
danks het slechte weer was de belang-
stelling groot. Binnen in de tenten was 
het droog en de sfeer prima. De vele 
veteranen hadden het ook nu weer erg 
naar hun zin net als onze Kroonprins, 
die zoals gebruikelijk daar een be-
zoekje bracht en vele verhalen deden er 
weer de ronde. Gelukkig was het even 
droog bij het defileerpunt, waar ZKH 
Prins Willem Alexander de voorbijtrek-
kende pelotons groette. 

• Herdenking. Op 4 mei is een 
Dodenherdenking gehouden bij het 
Nationale Koopvaardij Monument ‘De 
Boeg’ in Rotterdam. Cor Brandwijk 
en Hedzer van der Kooi legden er een 
krans namens de AVOM. Ongeveer 15 
AVOM-leden waren aanwezig bij deze 
plechtigheid.

• Afscheid Rokwa. Vrijdag 8 juli 
was het zover, voor het laatst was een 
oploop in de Rokwa. Jaren waren we 
er welkom en het was keer op keer 

Prins 
Willem-
Alexan-
der 
op het 
Mailie-
veld

Foto’s Fred Boogert



SALLAND
Voorzitter: J. Hopster,
Van Hemertstraat 15, 7707BT 
Balkbrug. T 0523 656 766
Secretaris: J.B.M. Mulder,
Stegginkmarke 22,  8016MG 
Zwolle. T: 038 460 2391
E: jbmmulder@tele2.nl 
Ledenraadslid: 

TILBURG-DEN BOSCH
Voorzitter en secretaris: vacant
Ledenraadslid: G.M. Bertens,
Dreefhoek 20, 5291NN 
Gemonde. T: 073 551 88 42
E: gmbertens@home.nl

UTRECHT
Voorzitter: J.G. (Gerard) 
Dijkhorst, Brugakker 41-49, 
3704ZC Zeist. T: 030 699 2039
E: gerarddijkhorst@casema.nl
Secretaris: G. (Bert) Kramer,
Jagersdreef 18, 3972XE 
Driebergen. T: 06 29073239
E: bert.kramer@casema.nl
Ledenraadslid: 
J.A.G. (Joop) de Kinkelder,
De Steen 24, 3931VL Wouden-
berg. 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
T: 055 541 0350
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: Ed Hertzberger
T: 0113 586031
E: n.hertzberger@hetnet.nl

ZUID HOLLAND
Voorzitter: K.W.M. Janssen 
(Karel), Burg. Baumannlaan 83,
3043AG Rotterdam.
T: 010 462 4454 / 06 15137063
E: k.janssen12@chello.nl
Secretaris: T.G. Faber (Tjitze),
Groenestein 1,
2394AT Hazerswoude Rijndijk.
T: 071 341 2740 / 06 54271724
E: secravomzh@kpnmail.nl   
Ledenraadslid: J.C. Deering  
(Coen), Van ’t Hoffstraat 5,
2912BJ Nieuwerkerk a/d IJssel 
T: 0180 313 647
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erg gezellig. Dit mede door de goede zorgen 
van Gerda en Ruud. Helaas moeten zij door 
gemeentebelangen stoppen, een behoorlijke 
klap voor hen, want zij deden het werk met 
veel plezier. Het bestuur moest dus heel 
snel op zoek naar een andere locatie. Geluk-
kig is die gevonden! Van Gerda en Ruud 
werd op gepaste wijze afscheid genomen. 
Coen Deering hield een korte toespraak en 
bedankte de twee voor alles wat ze voor de 
oplopers hadden gedaan. Adri Troost over-
handigde een envelop met inhoud. We zullen 
de vertrouwde locatie missen, maar nog meer 
de gastvrijheid en gezelligheid van Gerda en 
Ruud, Bedankt voor de vele jaren van een 
goed onderkomen bij jullie!

• Henk Mergler geridderd. “Als mijn 
gezondheid het toelaat en het blijft gezellig, 
dan ga ik er mee door”.
Henk, een bekend figuur bij AVOM Zuid-
Holland, heeft een onderscheiding gekregen 
voor al het vrijwilligerswerk, dat hij doet bij 
diverse veteranenverenigingen.
Henk: gefeliciteerd, 
je hebt deze onder-
scheiding verdiend.

• Nieuwe locatie Rotterdam. De voorlo-
pige nieuwe loocatie voor de oploopmiddagen 
Rotterdam is: Maritime Hotel Rotterdam 
(Zeemanshuis), Willemskade 13, 3016DK. Te 
bereiken van af CS R’dam: tram 7 ri Wil-
lemsplein, uitstappen eindhalte t.o. ingang 
Zeemanshuis of metro lijn D ri De Akkers, 
uitstappen Leuvehaven (5 min. lopen). 
Betaald parkeren inde buurt is mogelijk. 
Het Zeemanshuis is bekend van de bijeen-
komsten voor en na de jaarlijkse Nationale 
herdenking bij het koopvaardijmonument De 
Boeg op 4 mei. De  oploopmiddagen van dit 
jaar zijn op de 2e vrijdag van de maand: 
18 augustus, 9 september, 14 oktober, 
11 november en 9 december.

• De AVOM Z-H organiseert een leuke 
gezellige BBQ!
U komt toch ook?!
Donderdag 8 september 2011 hebben we 
weer onze jaarlijkse barbecue, aanvang 
16.00u, tot ongeveer 21.00u.
Locatie: Wassenaarse Volkstuinen Vereni-
ging, Katwijkseweg 11, Wassenaar (tegen-
over ‘De Klip’). Bereikbaar met openbaar 
vervoer bus 90.

De kosten zijn € 12.50 p.p. Betaling vooraf bij 
de penningmeester: Giro 75.17.55.311  t.n.v. 
J.G.Neervoort AVOM, Zoetermeer

Henk op het balkon

Gerda en Ruud 
achter de bar, een 
vertrouwd beeld 
dat we zullen mis-
sen.

o.v.v. BBQ 2011. Uw storting is tevens uw 
bewijs van inschrijving.
Inschrijven is mogelijk tot 19 augustus.
Ook kunt u zich opgeven bij de bestuursle-
den: Carla Scholten, T: 070-3176108; Gerard 
Neervoort, T: 079-3619126 of Tjitze Faber, T: 
071- 4312740.

• Bus naar Den Helder. Bij voldoende 
deelname wil het bestuur afdeling Z-H op 30 
september voor haar leden een bus laten rij-
den naar Den Helder en terug, op de feestdag 
van het 25-jarig bestaan van onze AVOM. 
Met de trein naar Den Helder kan, maar 
met de bus is het gezelliger en prettiger. Het 
bestuur is bereid dit te organiseren alleen op 
voorwaarde dat er voldoende deelnemers zijn, 
dus de bus moet voor 100% vol! Dan komen 
de kosten op ongeveer € 25.– p.p. Halen we 
het aantal deelnemers niet, dan zal er geen 
bus rijden.
Wilt u met de bus naar Den Helder, dan kunt 
u zich opgeven door € 25.– over te maken aan 
onze penningmeester J.G. Neervoort AVOM, 
Zoetermeer: giro 75.17.55.311 o.v.v. Bus 
AVOM. U kunt zich aanmelden tot 
1 september.
Zijn er voldoende deelnemers, dan krijgt u 
bericht over tijden, opstapplaatsen etc.
Bij onvoldoende deelname wordt uiteraard de 
€ 25.– teruggestort.
Tjitze Faber, secretaris

• Oploopavonden verplaatst
Met ingang van donderdag 25 augustus 2011 
worden de oploopavonden welke voorheen 
plaatsvonden in De Boei, Alexanderkazerne 
te Den Haag verplaatst naar Hotel Wasse-
naar, Katwijkseweg 33, 2242 PC Wassenaar. 
(T: 070-3330600)

Het bestuur van AVOM-Zuid-Holland heeft 
onderhandeld met de manager en zijn tot 
overeenstemming gekomen dat de prijzen 
voor drankjes gereduceerd worden. Er mag 
een loterij gehouden worden.
Wij hebben ter beschikking over een eigen 
lokaliteit met bar en keuken. (hapjes moeten 
wel van het hotel betrokken worden) Ook is 
er een terras. Alles is gloednieuw en het is er 
rolstoelvriendelijk.
Hotel Wassenaar is te bereiken vanaf trein-
station Den Haag CS vanaf het busplatform 
met buslijn 90 richting Haarlem en andersom 
(tweemaal per uur). Er is een ruime parkeer-
plaats waar gratis geparkeerd kan worden.

De volgende data van de oploopavonden zijn 
op de vierde donderdag van de maand, n.l.: 
22 september, 27 oktober en 24 novem-
ber 2011.
Karel Janssen, VZAVOMZH

Barbecue!
(Archieffoto 
2010)
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afdeling ZUID-HOLLAND
Uitnodiging

De jaarlijkse contactmiddag van AVOM Zuid-Holland
Datum: woensdag 16 november 2011.
Locatie: Van Ghentkazerne, Johan de Wittzaal, Toepad 120, Rotterdam.
Van 14.00 tot 19.00u.
Consumpties d.m.v. consumptie-
bonnen.
Entertainment: de gezelligheid 
maakt u zelf, maar dansorkest 
‘De Stalen Band’, zal deze mid-
dag optreden met hun Ramblers 
Radio Show, zoals Bigband-, 
dansmuziek en Nederlandse 
(meezing)liedjes. Kortom een 
radioshow met swing en humor.
Verder is er een loterij met 
leuke, mooie en waardevolle 
prijzen.Eén lot krijgt u gratis bij
uw intreebewijs , maar uiteraard kunt u meer loten kopen.
Parkeren: Op het kazerneterrein
Kosten: € 15.00 p.p. over te maken vóór 9 november op giro 75 17 55 311 t.a.v. 
J.G. Neervoort AVOM, Zoetermeer o.v.v. Contact 2011. Voor hen die met 
eigen auto komen vermelding van het kenteken i.v.m. toegang tot de kazerne.
Enige kennisgeving, maar dit mag u niet missen!

• Excursie naar het sterke water 
in de jeneverstokerij via het water 
rond Schiedam
Op 31 mei was het om 11.30u verza-
melen bij molen De nieuwe Palmboom 
in Schiedam. Elly en Cor Brandwijk 
hadden een excursie georganiseerd 
naar o.a. de Jeneverstokerij ‘Nolet’, 
maar wij begonnen met een tocht op 
het water rond Schiedam met fluis-
terboot Liedewij. Een geweldige tocht 
waar tot onze verrassing door Elly, een 
lunchpakket werd aangeboden, zelf 

in elkaar gezet en dat proefde je, met 
liefde klaargemaakt.
Na de rondvaart naar de stokerij van 
Nolet, waar wij werden ontvangen door 
een twee enthousiaste heren, Barend 
en Pim.
Na een uitgebreid verhaal werden wij 
rondgeleid door de stokerij en werke-
lijk, het was grote klasse.
Na afloop werden wij op een terras van 
café ‘De Unie’ neergeplant voor een 
versnapering en die smaakte.
Elly en Cor Brandwijk bijzonder 
bedankt voor het organiseren van deze 
dag. Nogmaals: uit de kunst.
Fred Boogert, namens de deelnemers

WO II veteranen koopvaardij en 
Koninklijke Marine

De Stichting Koopvaardijpersoneel 
1940-1945 houdt op 23 augustus een 
reünie voor WO II-veteranen koop-
vaardij en Koninklijke Marine met 
partners, nabestaanden en belangstel-
lenden.
Locatie: tocht met de Smaragd, Rot-
terdam (steiger Rijnhaven).
Info en aanmelding: R. Visser, T: 0182 
393573 (tot 21.00u), ’s-Gravenbroekse-
weg 15C, 2811GA Reeuwijk,E: visser.
vok@gmail.com 

SVOM
Op 9 september a.s. wordt onze 
jaarlijkse bijeenkomst voor veteranen 
en oud-militairen gehouden in  de 
Gen.Maj. De Ruijter Van Stevenic 
kazerne, Eindhovensedijk 26, Oir-
schot. Vanaf 10.00u bent u van harte 
welkom en wordt u ontvangen met 
het bekende worstenbroodje/koffie/

thee. Ook speelt deze keer weer het 
bekende trio GunungTiga, afwisselend 
met een blaaskapel en natuurlijk zal 
ook de rijstmaaltijd niet ontbreken. U 
kunt u opgeven door overmaking van 
€ 12.50 p.p. op gironummer 2940268 
t.n.v. Stichting(steunpunt) Veteranen 
Oud militairen, Dreefhoef 20, 5291NN 
Gemonde. Gaarne voor 26 augustus 
aanmelden.
G.M.Bertens, T: 073 5518842, E: gm-
bertens@home.nl

Oud-opvarenden Hr. Ms. 
Poolster A 835

Voor de degenen die er in 1999, 2003 
en 2005 niet bij konden zijn organise-
ren we wederom een reünie voor alle 
oud-opvarenden van de mooiste boot 
van de KM, Hr.Ms. Poolster. De reünie 
zal worden gehouden op 10 septem-
ber 2011 in de Witte Raaf, Den 
Helder en begint om 10.00u waarna 
van 12.00-13.00u de ‘blauwe hap’, om 

• Dodenherdenking Alphen N.B. 

Op uitnodiging heeft een vijftal leden 
AVOMZH op 13 mei j.l. in Alphen aan 
de Belgische grens de jaarlijkse her-
denking bijgewoond bij het monument 
van de Poolse strijders die in 1944 deze 
regio hebben bevrijd. De AVOM fanion 
was meegenomen en er werd een bloe-
menkrans gelegd.

• Dank. Onze fotomedewerker, Fred 
Boogert en z’n echtgenote Lijnie, 
bedanken voor de kaarten die zij 
mochten ontvangen na de geslaagde 
knieoperatie van haar.
Red. VastWerken

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 !
Wij hopen, ook mede namens alle an-
dere oud-opvarenden, dat we een leuke 
dag zullen hebben. Tot ziens!
Organisatie reünie Hr. Ms.Poolster: 
Alain Dooms, Claudia Brosens, Mano-
lito Winkel en Willem Tuijtel.

Hr.Ms. Poolster A 835
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Hr.Ms. Karel Doorman (R81)
De Reünie Groep Zeemacht Nederland 
organiseert op zaterdag 17 september 
2011 van 11:00u (zaal open 10:30) tot ca. 
16:00u een reünie voor de bemanningen 
van de Hr. Ms. Karel Doorman (R81), 
maar natuurlijk zijn ook de oud-MLD-
ers en mariniers 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 is live-muziek. 
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 

Kleine kikker reünie
Omdat de jaren tellen en niet te hoeven 
wachten op de grote reünie elke vijf 
jaar op 17 september a.s. een kleine 
reünie. Inmiddels beschikken we over 
90 namen, maar 58 oud-kikkers zijn nog 
niet bekend.
Voor info en aanmelding van deze reü-
nie: Fred van der Steen: 
E: fredvdsteen@hotmail.com, 
T: 06 11058333, of Herman Bos: 
E: hg.bos@minddef.nl T: 06 10293232 of 
Rob de Otter: rob@deotteraktors.com.

Hr.Ms. Van Straelen klasse
De 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 partners zijn van 
harte welkom.
Locatie: Kumpulan Bronbeek, Velper-
weg 147, Arnhem.
Er worden gedurende de reünie verschil-
lende activiteiten georganiseerd 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 

Bond van Wapenbroeders 
Rijmond

Uitnodiging voor u en uw partner voor 
onze reünie op 4 oktober a.s. Inloop: 
13.30u, aanvang 14.00u.
Locatie: Van Ghentkazerne, Toepad, 
Rotterdam (eindpunt tram 21 De Esch). 
Johan de Wittzaal, zij-ingang rechter-
zijde hoofdgebouw (ook toegankelijk voor 
rolstoelen). Legitimatie verplicht.
Na ontvangst krijgt u een bon voor het 
diner en 4 consumptiebonnen p.p. Tus-
sen 14.00 en 17.00u bijpraten onder het 
genot van een hapje en drankjes, evt. 
met levende muziek. Om 17.30u rijstta-
fel en erna is er nog een feestelijk toetje. 
Tot besluit koffie of thee. Om 19.00u is 
helaas de dag voorbij.
Eigen bijdrage € 7.50 p.p., te storten op 
ING-rekening 39.49.767 (voorheen Post-
bank), t.n.v. Bond van Wapenbroeders 
afd. Rijmond, o.v.v. Reunie 04-10-2011 
Van GhentKaz. Betaling moet binnen 
zijn voor 31-08-2011.
Nog even dit: om verwarring te voor-
komen is het beslist noodzakelijk dat u 
betaald heeft en een bericht heeft ge-
stuurd met uw naam en adres in bloklet-
ters, evt. partnernaam en of u komt met 
eigen vervoer (i.v.m. parkeren).
Dit bericht stuurt u voor 31-08-2011 
naar Penningm. BvW, p/a J.C. Saarloos, 
Uiterwaard 40, 2716 VB Zoetermeer.
T: 079 3168862, E: jcsaarloos@casema.nl
2foto’s logo’s 3reunBvW

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

Zeven Provinciën en NNG
De 21e reünie voor oud-opvarenden van 
De Zeven Provinciën en Nieuw-Guinea 
gangers van de KM zal worden gehou-
den op zondag 16 oktober 2011. Deze 
reünies hebben een langjarige historie 
en een wijd en zijd bekende klank. Lei-
draad blijft: vol=vol.
Locatie: Kumpulan, Bronbeek, Velper-
weg, Arnhem.
Het programma ziet er weer veelbelo-
vend uit met verrassende elementen. Er 
is een toko en het Shantykoor Noodweer 
treedt op. Gewoontegetrouw ook deze 
keer weer een aantal films.
Deelname kost € 15,– pp, over te maken 
op girorek. 9316837 t.n.v. Dtg Reün 7 
Prov & NNG, Brugakker 31-04, 3704LA 
Zeist. Sluitingsdatum 9 september! En 
vergeet bij opgave niet adres en woon-
plaats aan te geven.
Info: N.G.A.F. Meeuwsen, Lodewijk Na-
poleonstraat 9, 5361CD Grave, T: 0486 
421138 / 06 47312240, 
E: ng.meeuwsen@hccnet.nl

HoBoKo’s en LDV-ers
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@kpnplanet.nl of 
hermantiben@ versatel.nl 
Wij rekenen op uw aller aanwezigheid!
Cees van Tol, Herman Tiben en Harry 
Rudolph

Oud-officieren Erfprins
De Stichting Oud Officieren van de Ma-
rinekazerne Erfprins organiseert voor de 
5e keer de zgn. ‘Rijsttafel’ en het daar-
aan voorafgaand aperitief.
Locatie: complex Dukdalf, Oude Rijks-
weg, Den Helder. Financiële bijdrage 
€ 17,50.
Aanmelding voor deelname en opname 
in het adressenbestand via secretaris/
penningmeester MKERF: Co Dirks (LT-
ZA2OC bd) T: 0223 644345, 
E: codirks@kpnmail.nl 

HERDENKINGEN

Indië-monument Nieuwerkerk 
een den IJssel

Datum: zaterdag 13 augustus 2011.
Voor militairen en burgers die in periode 
1941-45 zijn omgekomen in voormalig 
Ned. Indië.
Start vanaf raadhuis, ca. 19.45u.

Indië- en Nieuw Guinea-monu-
ment 1941-1962 Zwolle

Datum: 15 augustus 2011, 19.00-
21.00u.
Park Eenhout a/d Burg. Van Rooijensin-
gel Zwolle.
Ter nagedachtenis aan alle Nederlandse 
burgers en militairen, die zijn  omge-
komen in het vm. Nederlands-Indië en 
Nieuw-Guinea en rest Oost Azië tijdens 
de WO II, de Indonesische revolutie 
1945-1949 en de periode 1949–1962 in 
Nederlands Nieuw Guinea.

Gesneuvelde Indië- en Neiuw-
Guinea-militairen uit Friesland 
1945-1962

Datum: 31 augustus 2011, 19.00u.
Locatie: Rengerspark, Leeuwarden.
Info en aanmelding: Stichting Indië-
Monument Friesland, J. Hoogsteen, 
Oostenstein 14, 9291GR Kollum, T: 0511 
451764, E: jakobhoogsteen@knid.nl 
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Opsporing / Zoektocht

Op zoek naar dvd Karel Doorman
Een van onze leden is op zoek naar een 
dvd van de Karel Doorman. Hij heeft 
geen pc.
Wie kan hem helpen?
Reacties: Bruynzeels, T: 0176 524357.

Mariniers lichting 65/3
Bart Muis (‘tikoes’) zoekt maten van de 
dienstplichtige marinierslichting 65/3, 
klassen 10, 11 en 12. Bij voldoende 
animo wil hij een reünie organiseren. 
Enkele hem bekende namen zijn: Arie 
Binnendijk, Henk Gietman, Jannes Kui-
per, Lex Bijsterbos, Kees Nagel, Roelof 
Lubbers, Kees Oosterveld, Hans Loeffen, 
Dik Kaptein en Arie Griesheimer.
Reacties: B. Muis, T: 026 3648835, E: 
g.muis3@chello.nl

Henk van de Langenberg
Kees de Vries zoekt Henk van de 
Langenberg, destijds wonende te Gies-
sendam. Zij hebben in 1949/50 samen 
gediend op de mijnenverger Hr.Ms. 
Voorne en in 1953/54 op Hr.Ms. Karel 
Doorman in Indonesië.

Hr.Ms. Walrus S802 in Nieuw Guinea

Reacties: K. de Vries, Elsbeek 15, 6166 
HM Geleen. T: 046 4741961.

Jan Stolwijk
Ingrid van Woudenberg zoekt Jan Syol-
wijk (nu ongeveer 60 jaar oud). Stol-
wijk woonde destijds in Soest. Hij was 
marinier. Later is hij gaan werken in 
Badhoevedorp. Zijn vader was conciërge 
op de Van der Huchtschool in Soest.
Reacties: I. van Woudenberg-Arbouw, T: 
06 52662611, E: oud01@planet.nl

Onderzeedienst
A. van Oostende zoekt mannen die net 
als hij bij de Onderzeedienst hebben 
gewerkt. Zijn taak bij de Onderzeedienst 
liep van juni 1954 tot juli 1956, en van 
juli 1956 tot januari 1958 Nieuw Gui-
nea, Marine Marid VI januari 1958 tot 
maart 1060. Hij zat o.a. de de Walrus  
en de Zeeleeuw.
Reacties: A. van Oostende, Alverstraat 
141/k-912, 3192 TH Hoogvliet, T: 010 
2951878.

Hofmeester Johnny Jutting
Gerrit van Bergen zoekt Johnny Jutting. 
Samen hebbben zij in 1957/59 in NNG 
gediend. Beide waren hofmeester oof. 
Jutting is van Indisch-Surinaamse af-
komst en woonde destijds in het noorden 
van het land, waarschijnlijk Friesland.
Reacties: G.L. van Bergen, Kapelstraat 
32, 5851AT Afferden, T: 0485 574933.

Monument Tarakan
Op 19 januari 1942 werden 215 man van 
de kustbatterij op Zuidwest-Tarakan 
op gruwelijke wijze vermoord door de 
Japanse marine. Zij werden uit wraak 
voor het vernietigen van twee Japanse 
mijnenvegers vermoord op het dek van 
een oorlogsschip op de plaats waar de 
mijnenvegers tot zinken waren gebracht 
en hebben daardoor een zeemansgraf 
gekregen.
Op initiatief van Wieteke van Dort is 
een Commissie Monument Tarakan 
opgericht en deze commissie zoekt nabe-
staanden van de slachtoffers.
Maar ook bijdragen ten behoeve van de 
realisatie van het monumenet worden 
op prijs gesteld. Ze kunnen worden 
gestort op tek. 249336219 t.n.v. Oorlogs-
gravenstichting Fonds gedenkplaten 
m.v.v. Monument Tarakan.
Reacties: Bouwke Jans, voorzitter 
Commissie Monument Tarakan, T: 06 
21214195, E: pbjans@ziggo.nl 
Verdere info: 
www.gedenkteken-tarakan.nl 

“Ik lees nogal eens over oud marineman-
nen die het niet eerlijk vinden dat zij 
niet als veteraan worden beschouwd, 
ondanks het feit dat zij hun hele dienst-
tijd bij de Koninklijke Marine hebben 
doorgebracht. Sommigen ijveren er voor 
om ook voor hen een veteranenspeld in 
het leven te roepen, waarbij het verschil 
tussen veteraan zonder uitzending en 
een veteraan met uitzending wordt 
aangeduid door een sterretje op de speld 
voor de veteraan met uitzending.
Er is zelfs een vereniging Koude Oorlog 
Veteranen opgericht, maar die hebben 
van de minister de status Veteraan niet 
gekregen.

Waar gaat het eigenlijk over?
Ik heb respect voor de marineman in 
het algemeen. Zij die door toeval zijn uit-
gezonden naar een oorlogsgebied hebben 
daarvoor een onderscheiding ontvangen 
en worden naar de daarvoor geldende 
regels bestempeld als veteraan.
Zijn de niet uitgezonden militairen min-
der waard?
Om de donder niet! Zij hebben de gaten 

op moeten vullen van diegenen die niet 
in Nederland of in de West dienden en 
hebben daarmee hun steentje bijge-
dragen aan de taak die de Koninklijke 
Marine zich had gesteld. 
Waarom dan die hang naar de vetera-
nenstatus?
Denkt men dan meer aanzien te heb-
ben? Is een Veteraan zo’n geweldenaar? 
Hulde voor de uitgezonden militair die 
daadwerkelijk in gevaarlijke omstandig-
heden heeft verkeerd. De militair die op 
een administratieve post heeft gezeten 
op een hoofdkwartier en nooit van een 
‘vijand’ heeft gehoord is, door zijn uitzen-
ding, óók veteraan geworden.
En, wat krijg je dan méér, als je veteraan 
bent?
Het veteranentijdschrift Checkpoint, 
éénmaal per jaar een vrijvervoer, een 
vrijvervoer naar de Nederlandse Vetera-
nendag plus een gratis lunch en con-
sumptiebonnen, maar dan moet je wél 
mee-défileren en zal je partner zich maar 
ergens moeten vermaken.
Of je moet gehandicapt zijn, dan krijg 
je wel een vrij vervoer, een maaltijd en 

consumptiebonnen. En dan mag je zelfs 
op de tribune zitten, mét je partner.
Dat heet nazorg.

Ik heb zes en een half jaar bij de Ko-
ninklijke Marine gediend en ben daar 
wát fier op.
Ik heb geleerd wat plichtsbesef, verant-
woordelijkheidsgevoel en kameraad-
schap inhoudt en heb de waarden die 
ik bij de marine heb geleerd, in mijn 
verdere carrière buiten de krijgsmacht 
kunnen benutten. Sommige collega’s zei-
den wel eens, “Je lijkt wel een militair” 
en dat streelde mijn ego.

Ik kijk met een dankbaar en trots gevoel 
terug naar mijn beroepsdienst bij de 
Koninklijke Marine. Ook al ben ik geen 
veteraan, gediend te hebben bij de ma-
rine is voor mij al status genoeg.
Ik hoop dat andere die overtuiging ook 
hebben. Met alle respect voor de vetera-
nen.

Een oud marineman
(naam en adres bij de redactie bekend).

Ingezonden: veteraan of niet?



Gemarinierd

J. Gravestijn

14x22 cm
160 blz.
Paperback
Eigen uitgave
€ 22,50

Als je van het woord marinier een 
voltooid deelwoord kunt maken 
dan moet je gevoel voor humor 
hebben en dat heeft Jan Graves-
tijn. Dat bewees hij al met zijn 
rond 1990 verschenen boeken, die 
als welluidend titel meekregen: 
Mariniers, We zijn wel steengoed 
maar niet knettergek, Mariniers 
en andere wonderen en Mariniers 
en Anneke Dotes. Een nieuw, 
zojuist verschenen boek van zijn 
hand heeft als titel Gemarinierd 
gekregen. Wederom een humoris-
tische bundel met drie hoofdstuk-
ken: een fotoverslag met ironi-
sche teksten, Korte vuurstoten, 
kort en raak. Lange vuurstoten 
zijn naar de mening van Graves-
tijn nooit raak. Dat geldt ook voor 
de onderwerpen die op korte rake 
en uiteraard humoristische wijze 
moeten aanspreken. Het derde 
hoofdstuk bevat een verzame-
ling nieuw en het beste uit vorig 
werk. 
Om de stijl van Gravestijn nog 
eens in herinnering te brengen 
hierbij een voorbeeld:

PTSS
Wij van de “Schoenendoos” en alle 
andere Nieuw Guinea gangers uit 
de jaren vijftig hadden en hebben 
geen last van de Post Trauma-
tische Stressstoornis (PTSS). Je 
kon dat niet hebben want het was 
toen nog niet uitgevonden. Boven-
dien was het strijdig met het ge-
stelde in het reglement betreffende 
de krijgstucht. Tenslotte is het zo 
dat tropenkolder de stressstoornis 
niet verdraagt. Wanneer je het één 
hebt kun je het andere niet krijgen 
en wij hadden het één, dat wil 
zeggen sommigen van ons.
Zo hadden we in onze compagnie 
een marinier, die in het bezit was 
van lakschoenen. Wanneer hij die 
schoenen aantrok en in de jungle 
verdween, wisten wij al hoe laat 
of het was. Hij ging passagie-
ren. Terug van passagieren wist 
hij uitgebreid te vertellen over 
zijn belevenissen in de Tophat 
bar, Crazy Horse saloon en de 
l’Ambassadeur. En inderdaad 
wanneer de fantasie sterker is 
dan de werkelijkheid dan heeft 
stress geen kans.
Een andere marinier vond het 
storend dat de facteur voor ieder-
een post had, behalve voor hem. 
Om aan deze irritante situatie een 
eind te maken begon hij brieven 
aan zichzelf te schrijven. Hij vond 
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Uitgave Gemarinierd
J. Gravestijn
rek. 4178014 tnv J. Gravestijn
Kiel-Windesweer
T: 0598 491712.

al doende in zichzelf een corres-
pondentievriendin met volledig 
begrip. Logisch, want hij schreef 
natuurlijk alleen maar wat hij 
later zelf wilde lezen.
Ook de facteur had alle begrip 
en bezorgde de brieven zo laat 
dat het leek alsof ze helemaal uit 
Nederland kwamen. En om de 
werkelijkheid volledig te benade-
ren kwam hij ook wel eens met 
de teleurstellende mededeling: 
“Deze keer is er geen post voor je.” 
Dat was dan een hele klap. Maar 
met de geruststellende woorden: 
“Volgende keer beter.”werd stress 
voorkomen.
Op Biak kwam ook nog als 
verschijnsel voor, het zogenaamde 
thuisvliegen. Men kon niet langer 
wachten op het volgende vliegtuig 
maar ging met onbeheersbare 
verlangens alvast naar het vlieg-
veld en nam positie in aan het 
begin van de startbaan. Na een 
korte concentratie werd met de 
ogen gericht op het einde van de 
startbaan de aanloop aangevan-
gen. Het was daarbij de bedoeling  
de snelheid zodanig op te voeren,  
dat men slechts de armen hoefde 
uit te spreiden om het luchtruim 
te kiezen.
Thuisvliegen doe je maar één 
keer, want na de klap op het 
asfalt ben je van de ziekte af en 
blijken de verwondingen slechts 
tijdelijk.
In het korps weten wij het 
allang:“Pijn is fijn, bloed is goed, 
jeuk is leuk en tropenkolder is 
inderdaad kolder.

Evenals vorige keer geeft Grave-
stijn ook dit Gemarinierd in eigen 
beheer uit. U kunt het bestellen 
door overmaking van € 22.50, 
incl. verzendkosten, op rekening-
nr: 4178044 t.n.v. J. Gravestijn te 
Kiel-Windeweer, T: 0598-491712, 
onder vermelding van titel, uw 
naam en adres. Na ontvangst van 
uw overschrijving zal Gemari-
nierd aan u worden toegestuurd.
[Boekbespreking ontvangen van 
Wim Geneste].

De Waffen-SS

George H. Stein

15,5x23,5 cm
410 blz.
Paperback
€ 26,95
Uitgeverij Aspekt
ISBN
978-90-5911-
705-1

Prof. George H. Stein, vice-presi-
dent van Academic Affairs aan de 
State University van New York, 
is een autoriteit op het gebied 
van de contemporaine geschiede-
nis. Hij schreef dit standaard-
werk over de Waffen-SS. Hitlers 
politieke soldaten, die in de loop 

van de Tweede Wereldoorlog een 
steeds belangrijker rol op het 
slagveld gingen spelen. Vanaf de 
zomer van 1943, na Stalingrad, 
was de Waffen-SS bij praktisch 
iedere slag betrokken.
Stein legt uit waar de behoefte 
aan deze ‘vierde legertak’ van-
daan kwam, hoed e organisatie 
was opgebouwd, wat de relatie 
was met de Holocaust en hoe de 
Waffen-SS tot bijna een miljoen 
man kon uitgroeien.
Bij ieder die WO-II heeft meege-
maakt zullen bij het lezen van 
dit boek en namen als Bormann, 
Göring, Himmler, von Ribbentrop 
en Speer weer gebeurtenissen uit 
de oorlog naar boven komen.

Heinrich Himmler
en de cultus van de 
dood

Emerson Vermaat

13,5x23,5 cm
Paperback
€ 17,95
Uitgeverij Aspekt
ISBN 978-90-5911-951-2

Heinrich Himmler, een van de 
grootste massamoordenaars aller 
tijden, was afkomstig uit een 
conservatief katholiek Beiers 
gezin. Later brak hij radicaal met 
de kerk.
Himmler en zijn SS waren 
verantwoordelijk voor de moord 
op zes miljoen Joden. Daarover 
wisten de geallieerden tijdens 
de oorlog meer dan zij wilden 
toegeven. Himmler was zeer be-
trokken bij wat er in Nederland 
en België gebeurde. Hij had, zoals 
blijkt in het boek, een fascinatie 
voor oosterse religies en de islam. 
In de islam bewonderde hij de 
doodsverachting waarmee som-
mige moslims ten strijde trekken 
om als martelaren te sterven.
Tegen het einde van de oorlog 
probeerde Himmler bij de geal-
lieerden in een goed blaadje te 
komen. Hij ontmoette in het 
diepste geheim zelfs een ver-
tegenwoordiger van het Joods 
Wereldcongres.

Opkomst en ondergang 
van de Duitse 
Panzerwaffe

Jaap Jan Brouwer

13,5x21,5 cm
380 blz.
Paperback
€ 20,95

Uitgeverij Aspekt
ISBN
978-90-5911-3-615-3

Heinz Guderian was een van 
de grondleggers van de Duitse 
Panzerwaffe. In dit boek wordt 
ingegaan op de rol van Gude-

rian bij de ontwikkeling van het 
denken over de toekomstige rol 
van de tank, een van de innova-
ties uit de Eerste Wereldoorlog. 
Het volgt Guderian in de jaren 
twintig en dertig, het concept 
van de Blitzkrieg en zijn rol als 
bevelhebber in de Polenveldtocht, 
de meidagen van 1940 en de Rus-
landveldtocht in 1941. Hij werd 
gedwongen te vertrekken maar 
keerde verrassenderwijs in 1943 
terug als Inspecteur-Generaal 
van de Panzerwaffe.

Anton Mussert en zijn 
conflict met de SS

Emerson Vermaat
15,5x23,5 cm
314 blz.
Paperback
€ 24,95
Uitgeverij Aspekt
ISBN
978-94-6153-021-9

Tijdens de bezettingstijd botste 
NSB-leider Anton Mussert meer-
malen met de SS en met Heinrich 
Himmler, de hoogste baas van 
de SS. De SS wilde Nederland 
geheel inlijven, Mussert wilde 
‘minister-president’ van een min 
of meer onafhankelijk Nederland 
worden. Hij droomde van een 
‘Groot-Nederland’, een verenigd 
Nederland en Vlaanderen onder 
zijn leiding. Maar in Berlijn trof 
de auteur een document aan 
waaruit blijkt dat Himmler per-
soonlijk bevel gaf om NSB-ers die 
in Vlaanderen politieke activitei-
ten ontplooiden, terug te sturen 
naar Nederland.
Himmler en de SS waren voor 
een harde aanpak van de kerken 
die tegen de maatregelen van de 
bezetter protesteerden. Mus-
sert kwam daarentegen voor 
de godsdienstvrijheid op, onder 
meer in een gesprek met Hitler in 
1943. Himmler was daar niet van 
gediend.
Ook redde Mussert een beperkt 
aantal Joden. Toch is zijn rol in 
bezet Nederland uiterst beden-
kelijk geweest. Zo eiste hij in een 
gesprek met Himmler een deel 
van het Joodse vermogen op. Ook 
stelde hij NSB-ers beschikbaar 
voor het oostfront waar ze in de 
SS-gelederen vochten.
In dit nieuwe, zeer interessante 
boek over Mussert zijn nog niet 
eerder gepubliceerde documenten 
verwerkt.
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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.

Nogmaals welkom en dat 
u zich thuis mag voe-
len bij ‘de Marine ná de 
Marine’.

Naam Woonplaats Rang Dienstvak  Afdeling
C Bakker Zwijndrecht Tlgr 1e kl Zuid-Holland
H Bloem Apeldoorn   Veluwe/Achterhoek
B L H M Bosboom Julianadorp Smjr ODND Den Helder
Mw C Boudewijn-v Zuylen Oosterbeek LDGD 1e kl Veluwe/Achterhoek
P de Brouwer Roosendaal Elmnt 1e kl Zeeland
E de Bruijne Batenburg Ltz 1 SD Nijmegen
G R van Geffen Heerhugowaard Smjr  Alkmaar
Mw J ter Haar-vd Stadt Den Helder Hofm 1e kl Den Helder
G Hiemstra Emmeloord Sgt Marid Salland
D Ligthart Someren Matroos 1e kl Eindhoven 
J J Lotens Amsterdam Smjr TDW Amsterdam
P J van Ommeren Oosterbeek Elmnt 1e kl Limburg-Zuid
H Oostmeijer Groningen Matross 1e kl Groningen
F H M Rohling Hoogmade Kpl Tlgr Zuid-Holland
P Scholten Veldhoven Mach 1e kl Eindhoven
M Smit Abbingehuizen LDV 1e kl Amsterdam
H W B D Timmerman Groningen Matroos 2e kl Groningen
H van Turenhout Voorburg Matroos 1e kl Zuid-Holland
W van der Wel Rijswijk Sgt ODOPS Zuid-Holland
E Wolter Leiderdorp CHF 1e kl Zuid-Holland
B Wouters Alkmaar Matroos 1e kl Alkmaar
H Zarink Deventer Matroos 1e kl Salland
E v d Zeep Drunen ODVB 1e kl Tilburg/Den Bosch

Deze opgave betreft de periode tot begin juli 2011.

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

Naam Woonplaats Rang, Dienstvak  Geb. datum Overleden
J J Brouwer Castricum Kltz 15-10-1944 00-04-2011
M van Dongen Burgh-Haamstede KlmKr 1e kl 16-03-1921 00-05-2011
P T Hendriks Alkmaar CT 1 ekl 12-01-1943 24-06-2011
R Horst Paterwswolde Tlgr 1e kl 23-02-1928 06-04-2011
G P M Schunselaar Zwolle Hofm 1e kl 31-03-1946 27-05-2011
A Vink Den Haag Mach 1e kl 12-09-1938 23-02-2011
A Vredeveld Den Helder AOO Vlgtmkr 14-05-1942 11-04-2011
J X F te Winkel Nijmegen Mach  1e kl 20-04-1941 07-06-2011
J C de Wijk Dordrecht Schr 2e kl 15-05-1934 13-05-2011

Hoofdbestuur

BNMO wegwijzer:
‘je bent pas verslagen 
als je het zelf opgeeft’

De Bond van Nederlandse 
Militaire Oorlogs- en Dienst-
slachtoffers (BNMO) heeft 
een handzaam boekje uit-
gebracht voor veteranen en 
andere ex-militairen die in 
dienst een fysieke of psy-
chische aandoening hebben 
opgelopen. 

De BNMO-wegwijzer is een 
100 pagina’s tellende gids 
waarin dienst- en oorlogs-
slachtoffers alle denkbare 

Post

informatie kunnen vinden op 
het gebied van hulpverlening 
of lotgenotencontact. Ook 
voor partners van veteranen 
en dienstslachtoffers geeft de 
BNMO Wegwijzer antwoord 
op vragen die betrekking 
hebben op zorgverlening voor 
deze groep oud-militairen.

De BNMO Wegwijzer is 
gratis te downloaden op www.
bnmo.nl of in de hard copy 
uitvoering te bestellen. Dit 
doet u door overmaking van 
€ 4,95 (incl. verzendkosten 
binnen Nederland) op reknr. 
54.22.90.448 tnv QV Uitgeve-

rij te Nijmegen, o.v.v. BNMO 
Wegwijzer en uw naam, adres 
en woonplaats.

Voor meer informatie over de 
BNMO en de BNMO Wegwij-
zer kunt u contact opnemen 
met het Bondsbureau (T: 
0343 474110) of met BNMO-
hoofdbestuurder Jan Burger 
(06 30455327).

BNMO
Woestduinlaan 87
3941 XC Doorn
Postbus 125, 3940AC Doorn
E: info@bnmo.nl
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Parka Polo

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

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.

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 be-
neden € 5,– moeten, om de kosten te dekken, 
de emballage- en portokosten worden vergoed
door € 1,– meer op de rekening over te maken. 

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

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

Bij bestelling per e-mail niet vergeten
uw adres en woonplaats te vermelden!

Na ontvangst van de correcte
betaling wordt uw bestelling verwerkt.

De Marinekalender verleden en heden 2012
is verschenen!
Opnieuw met prachtige afbeeldingen van o.a. fregatten, sleepboten,
de Evertsen en Tjerk Hiddes, MLD, Bevoorraders, de Karel Doorman
en mariniers in actie.
Samengesteld	door	onze	hoofdredacteur	Harry	Faber	en
medewerker VastWerken Ad de Kruijf.

Uitgave:
NV	Uitgeverij	Smit	van	1876	in	samenwerking	met	de	AVOM.
ISBN	978-90-6289-653-0

Verkoop en verspreiding
alleen via de AVOM!

Prijs, franco huis,
Nederland € 13,–
Europa € 15,–  Buiten Europa € 18,–

Bestel de kalender tijdig want de oplaag is gelimiteerd!

Bestellingen e-mail naar:
penningmeester@avom.nl
onder vermelding van kalender 2012 en
naam, adres, PC en woonplaats

met gelijktijdige betaling op bank-
rekening 58.86.31.116 (ABN AMRO) t.n.v. 
EGO rekening
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Puzzelrubriek
De puzzelrubriek is er weer, 
dankzij een sponsor, de firma 
BCC, u weet wel van de 
slogan Everyday Low Pricing 
Everyday High Service.
We maken de puzzel niet ge-
makkelijk, want de winnaar, 
die door loting wordt getrok-
ken, wacht een fraaie prijs.

Hiernaast staat een facet uit 
één van de foto’s in dit num-
mer van VastWerken.
Als u denkt het te weten, 
stuur dan een e-mail naar 
redactie@avom.nl
of stuur een brief(kaart) naar:
Redactie AVOM, Postbus 200, 
7550 AE Hengelo.

U geeft de oplossing aan 
door de pagina aan te geven 
waarop de foto staat en de 
eerste twee woorden van het 
daarbij staand onderschrift. 
En natuurlijk vermeld u uw 
naam en adres.
Oplossingen inzenden vóór 
7 september 2011.
De winnaar wordt in het 
volgend nummer bekendge-
maakt.

De puzzel 3/2011:

Uit welke foto is dit stukje 
geknipt?

DEN HELDER

De prijs voor de puzzel is ter beschikking gesteld 
door BCC Den Helder. Informeer in de winkel als 

AVOM-lid naar de mogelijkheden.
De koffie staat voor u klaar!

Zie bcc.nl voor interessante aanbiedingen

De prijs:

Een AKG K912E
Draadloze hoofd-
telefoon ter waarde 
van € 69,95!

Til de beleving van games, films en muziek naar een nieuw niveau van 
wereklijkheid met de ongelimiteerde vrijheid die UHF-technologie biedt.
De nieuwe K 912 hoofdtelefoon dompelt u onder in het grootste AKG®-geluid, 
al 60 jaar de voorkeur van geluidsprofessionals. En hij verlegt uw luisterhorizon 
in elke richting, zelfs door muren en plafonds, dankzij een PLL-synthesizer 
tuner en automatische frequentie-controle voor optimale ontvangst onder alle 
omstandigheden.
De K 912: puur geluid zonder beperkingen.


