VASTWERKEN
Officieel orgaan van de AVOM
Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van
de Koninklijke Marine

Hoera voor de jarige vereniging! Het 25-jarig jubileum van de AVOM werd op 30 september
gevierd in Den Helder. De stemming zat er ‘s middags zo goed in dat velen, waaronder onze
beschermheer vice-admiraal Matthieu Borsboom, graag vóór gebouw Albatros poseerden.
[foto Fred Boogert]
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Doelstellingen AVOM
• het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de belangen 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 vaderland en in bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke marine zijn gevallen.
• in gevallen van materiële of immateriële noden of andere belangen, van leden of nabestaanden van
leden, zal de AVOM een adviserende of doorverwijzenden functie hebben, in eerste aanleg naar de
reeds bestaande organisaties c.q. instellingen binnen de Koninklijke marine.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
• het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies e.d.;
• het uitgeven van een verenigingsorgaan en andere geschriften;
• het onderhouden van goede contacten met overheids- en andere instanties;
• het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega’s van de Koninklijke marine.
De AVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, nr. 402.59.764.
De AVOM is aangesloten bij de Stichting Veteranenplatform en
lid van de International Maritime Confederation (IMC).
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Waar was de Hoogeveen?
Contributie 2012
Sponsorplan AVOM

scholingscursus voor helpers
Het verhaal van kolonel Hugo Ammerlaan,
gehouden bij de afdeling Groningen

het AVOM-zeilteam in actie met de WR1-sloep

De activiteiten van de AVOM
worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met
middelen uit de BankGiro
Loterij en de Lotto.
Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte
aanbevolen.

zie ook: www.vfonds.nl

Een drukke periode ligt achter ons,
het bestuur heeft de concept Statuten en het Huishoudelijk Reglement naar de afdelingen gestuurd
ter beoordeling. De Statuten zijn
aangepast aan de huidige tijd en
dat geldt tevens voor het HH-reglement. De belangrijkste aanpassing
is de naam.
De voorzitter en secretaris zijn op
bezoek geweest bij de festiviteiten
in Italië in het kader van 150 jaar
Italiaanse marine. Een indrukwekkende viering
waarbij we de internationale contacten weer versterkt
hebben.
Dan uiteraard ons jubileum / reünie en LCD ineen.
Een bijzondere dag met een geweldige opkomst 600
leden en genodigden. Gehouden in de Albatros te Den
Helder. De dag is heel gezellig verlopen en na mijn welkomstwoord en het in het zonnetje zetten van ons erelid
Jim Tigchelaar een toespraak van onze beschermheer
vice-admiraal Matthieu Borsboom. We werden allemaal
volledig verrast met een film over de eerste bestuursvergadering die op groot scherm werd gepresenteerd.
De admiraal riep ook Jim Tigchelaar naar voren en hij
bood hem als eerste niet-militair de admiraalspenning
aan voor zijn verdienste voor de AVOM en de goede
relatie met de Koninklijke Marine. Een heel bijzondere onderscheiding. De toespraak was daarmee niet
gedaan; na dit eerbetoon mocht ik als voorzitter een
cadeau in ontvangst nemen dat ons werd aangeboden
ter ere van ons jubileum door de C-ZSK in de vorm van
een echte scheepsbel op standaard, met ingegraveerde
tekst. Dit prachtige geschenk benadrukt, zo zei de
admiraal, de bijzondere band tussen de AVOM en de
Koninklijke Marine. De afdelingen Oost-Overijssel en
Groningen bedankten Jim eveneens voor zijn werk en
bodem hem cadeaus aan.
Na al deze serieuze zaken mocht ik voor het eerst de
bel luiden voor de aftrap van de rest van de dag, de tap
open – klein smetje: koelinstallatie niet optimaal. Maar
verder veel verhalen, de rondvaart door de haven en
vanaf 13.00 uur een prima maaltijd in het Meeuwennest. De dag is muzikaal omlijst door Ketjil-Ketjil.
Als afsluiting kon eenieder het jubileumcadeau in
ontvangst nemen en werd er langzaam huiswaarts
gekeerd.
Al met al een hele leuke dag; veel positieve reacties ontvangen en met zo’n opkomst en het ongelooflijk mooie
weer een dag om met plezier op terug te kijken. Daar
doen we het voor als bestuur.
Jan Bomhof, algemeen voorzitter.

Het cadeau van de Koninklijke Marine voor de
jubilerende AVOM: een
fraaie scheepsbel.
Het bestuur moet deze bij
officiële gelegenheden
luiden op straffe van een
rondje als het vergeten
wordt.
VASTWERKEN 4/2011
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redactioneel

25 jaar AVOM: de viering van het jubileum
Het jubileum, de reünie van leden en de
Landelijke Contactdag op 30 september
in Den Helder
Impressie van een fantastische feestdag
Van het HB had ik al gehoord dat de
‘opkomst’ voor de dertigste september in
Den Helder boven verwachting zou zijn.
Inderdaad, want maar liefst zeshonderd
mannen en vrouwen kwamen naar de
basisstad van onze marine. Alle beschikbare stoelen moesten worden aangesleept in de Albatros. Het bleek een
voortreffelijke locatie te zijn, pal naast
de Admiraliteit.
In zijn voorwoord op pagina 3 heeft
voorzitter Jan Bomhof al het verloop
van de in alle opzichten geslaagde dag
opgetekend.
Hij begon zijn welkomstwoord tegen elven met
een kort overzicht van 25
jaar AVOM. Naast onze
beschermheer begroette hij
de vertegenwoordigers van
onze ‘broeder- en zuster’vereniging het COM en
ExAct.
Jan Bomhof vroeg om een minuut stilte
ter nagedachtenis, zowel aan de beide
reeds overleden oprichters, als alle
andere leden die ons in deze kwart eeuw
zijn ontvallen.

Hoewel al in de Ledenraad afscheid
was genomen van Jim Tigchelaar als
algemeen secretaris AVOM kreeg deze
nu officieel het AVOM-erelid-insigne
opgespeld. Met de oprichters Harry
Schellekens en Cor Oosterlaak, de twee
vorige HB-bestuurders Theo Luijckx en
Henk Jongewaard is ook Jim nu erelid
van onze vereniging.
Twee afdelingen, Oost-Overijssel en
Jim’s eigen Groningen hadden enkele
geschenken voor de scheidend secretaris
na 20 jaar. Overigens is Jim nog lang
niet uit beeld want hij is nog secretaris
van de afdeling Groningen en tevens
adviseur van het hoofdbestuur van de
AVOM.
Vooruitlopend op de feestrede van viceadmiraal Borsboom nu al de melding
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dat Jim even later
bij monde van admiraal Borsboom
door de Koninklijke
Marine werd
gehonoreerd voor
zijn inzet met de
admiraalspenning
en de daarbij behorende oorkonde.
Jim Tigchelaar bedankt
Jim, zichtbaar
leden, de Koontroerd, bedankte bestuur,
ninklijke Marine en zijn
bestuur en leden
echtgenote.
die hem 20 jaar het
vertrouwen hadden geschonken, maar
tevens de Koninklijke Marine voor hun
geweldige steun bij o.a. het Internationaal Zeilkamp. En hij dankte zijn
echtgenote Ank, die uit handen van Jan
Bomhof namens het HB daarvoor al een
prachtig bloemstuk had gekregen.
De Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal Matthieu Borsboom, onze beschermheer, beklom daarop het podium.
Hij vond het een eer bij het thuisfront
te mogen zijn en herinnerde ons aan de
LCD van vorig jaar in Bronbeek waar
het ook zulk mooi weer was als vandaag.
Het was inderdaad een stralende dag in
een nagenoeg windstil Den Helder.
Met een geweldige stem, kennelijk
gewend om zich voor zijn manschappen waar ook ter wereld verstaanbaar
te maken, kon hij het nagenoeg zonder
microfoon af. Dat leidde er toe dat het
geen feestrede werd maar een ‘gesprek
onder ons’. Zo riep hij de zaal toe of
er nog oudere AVOM-leden aanwezig
waren dan de 92-jarige Leo Dijkmans.
Leo bleek de oudste te zijn. Moet helaas
de laatste tijd van een rolstoel gebruik
maken maar is nog strijdbaar en helder
van geest. De admiraal mocht met hem
op de foto, waarvoor hij graag naast Leo
knielde om op gelijke hoogte te komen.
Borsboom begon met in herinnering te
roepen wat er in het oprichtingsjaar
van de AVOM, 1986, zo al gebeurde en
vergeleek sommige gebeurtenissen uit
dat jaar met de wereld van nu.
Zo waren er 25 jaar geleden piraten
actief in de Straat Malakka. Nu in de
Hoorn van Afrika. (elders in dit nummer kunt u daar meer over lezen n.a.v.
de lezing van kolonel Ammerlaan bij de
afdeling Groningen, red.).
In 1986 kreeg Aruba de status aparte.
Recentelijk is het een zelfstandig land
geworden binnen ons koninkrijk.
In 1986 werd Tripoli gebombardeerd. Nu
opnieuw.
In oktober 25 jaar geleden ontmoetten

Gorbatsjov en Reagan elkaar in Reykjavik. Het begin van
het einde van de
Koude Oorlog. Het
veranderde de
wereld en de taken
van de marine drastisch.
In 1986 werd in het
motel Tiel na twee
jaar voorbereiding
de AVOM officieel
opgericht. Er waren
wel foto’s van dit
gebeuren maar
tot verrassing van
iedereen blijken er
levende opnames te
zijn gemaakt van
een interview dat
daar plaatsvond.
Op twee grote schermen werden deze
filmbeelden getoond. Van de 63
genodigde leden van het eerste uur
die op deze dag aanwezig waren, herkende een aantal zich. Die leden waren
overigens eerder op de dag al apart
verwelkomd. Zij kregen niet alleen de
Marinekalender Heden en Verleden
2012 door het HB aangeboden maar ook
een oorkonde. Een van hen die ik sprak,
Hans Zengerink, die vele bestuursfuncties binnen de AVOM heeft vervuld
toonde zich blij verrast met deze blijken
van waardering.
Terug naar de speech van ‘onze’ admiraal. Die stond hierna stil bij de marine
nu.
Hij somde enkele problemen op, zoals de
financiële crisis die noodzaakt tot drastische bezuinigingen bij de krijgsmacht.
Maar admiraal Borsboom wist ons te
overtuigen dat er, zeker voor de Koninklijke Marine, ook nieuwe mogelijkheden
zijn. En dat de KM weliswaar een forse
bijdrage moet leveren aan de bezuinigingen van één miljard, maar uiteindelijk
wel het op één na grootste onderdeel van
de krijgsmacht blijft. De bezuinigingenleiden tot een zeer omvangrijke reorganisatie en dat brengt onzekerheis mee
voor het personeel.
Admiraal Borsboom wist ons vervolgens
mee te nemen in zijn optimistische kijk
op de toekomst, ondanks alles.
Zo heeft de AVOM in het verleden eens
aandelen uitgegeven om de financiën op
orde te houden. Hij wilde die wel overnemen! “Maar het is wellicht ook een idee
voor de Koninklijke Marine”, grapte hij
met een serieuze ondertoon.
Die toon bleef in zijn betoog aanwezig.
Hij noemde een zestal sterke punten
van de marine van vandaag. Punten die
aandacht moeten blijven houden. Zoals
het stilstaan bij gevallenen, de handhaving van normen en waarden in alle
onderdelen, de kameraadschap. De basis
voor een krachtige marine.
Hij riep ons allemaal op mee te wer-

UITGELICHT
Enkele aparte beelden uit de jubileumdag.

Het ‘Comité van ontvangst’: vlnr
HB-lid PR Martijn van ‘t Veer, Paula
Bomhof, Linda Bomhof ern HBsecretaris Marco van de Velde

Vanaf half tien stroomden de deelnemers
binnen. Tijdens de koffie/thee met spekkoek zag men weer veel oude bekenden en
braken de verhalen los.

Leo Dijkmans laat zich graag fotograferen met vice-admiraal Matthieu
Borsboom
Met aandacht
luisterde men naar
vice-admiraal
Matthieu Borsboom

Voor de muzikale omlijsting van het
jubileumfeest zorgde de band KetjilKetjil met zang van Ietje

Op speciaal verzoek van
onze fotograaf Fred Boogert
plaatsen we deze, waarbij als
onderschrift:
“Gaat u maar voor mij staan,
ik ben lang genoeg.”

Rond één uur wandelde men naar
het Meeuwennest waar Paresto een
‘verrekt goeie blauwe hap’ serveerde en waar het pilsje echt goed op
temperatuur was.
Af en toe dreigde er een file te
ontstaan, maar het personeel werkte
zich ‘uit de naad’ en zo bleef het bij
even wachten.
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ken om de AVOM, die in dat kader
onmisbaar is, mee te helpen verjongen.
Hij weigerde de algemene teneur te
aanvaarden dat een vereniging als de
AVOM, nu ook voor actieven open, door
veroudering ten dode is opgeschreven.
Integendeel: draag mee de boodschap uit
dat de marinemannen en -vrouwen van
nu mee helpen de vrede te bewaren in
de wereld. Maar ook door bijvoorbeeld
hun bijdrage aan het beveiligen van de
scheepvaart, die 90% van de wereldhandel vervoert. De anti-piraterij acties
van de marine zorgen er mee voor dat
die voor iedereen dus onmisbare wereldhandel voortgang vindt en rechtstreeks
van invloed is op de prijzen van alle
goederen.
Maar er is nog meer. Onze vloot wordt
zodanig vernieuwd dat we aan alle eisen
van het veiliger maken en houden van
de wereld onze bijdrage kunnen leveren.
De nieuwste generatie schepen die op
punt staat in dienst te worden gesteld
heeft namen gekregen van onze kustprovincies. De namen Holland, Groningen,
Friesland en Zeeland bieden een uitgelezen kans, zo stelde Borsboom, om de
bevolking in die regio’s bij ons werk te
betrekken. Daarbij moeten ook wij, als
oud-marinepersoneel, helpen.
Gaandeweg het betoog, waarbij de viceadmiraal soms ons zelf betrok om een
antwoord te geven, werden de aanwezigen er steeds meer van overtuigd om de
schouders er onder te blijven zetten. We
kregen door de woorden van de admiraal
het gevoel dat leidinggevenden in de
huidige marine, ondanks de eis om met
minder middelen meer te moeten presteren heel gemotiveerd blijven. Terwijl
vaak politieke en juridische problemen
een efficiënte oplossing in de weg staan.
Wij, de oude garde, moeten daarom alle
actieven van harte steunen bij de uitoefening van hun zware taken. We moeten
ze tonen dat we ze waarderen en dat
ook in onze omgeving uitdragen. We zijn
toch met z’n allen de marine, waar wij
het voor deden en zij het nu voor doen.
Zoals Borsboom zei: “We zullen ons niet
als afscheidsclubjes moeten gedragen,
maar met de huidige generatie marinemensen samen dat prachtige, waardevolle bedrijf modern en hoog houden.”
Een langdurig applaus getuigde van de
waardering voor de bezielende woorden
van vice-admiraal Matthieu Borsboom.
Na zijn woorden heb ik kunnen constateren dat men het als een nieuwe
uitdaging heeft ervaren om er iets van
te maken.
De vice-admiraal had echter nog een
grote verrassing voor de AVOM in petto.
Als jubileumcadeau bood hij namens
de Koninklijke Marine een originele
scheepsbel aan, opgehangen in een
houten gevest. Bij het voorwoord van
de voorzitter en de afbeelding op pagina
3 hebt u reeds kunnen lezen dat de hij
moest beloven de bel ook regelmatig
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heeft ook mij weer opgeladen. Een eer
voor de AVOM dat hij onze beschermheer is!
De aanwezigen konden bij het verlaten
van deze schitterende feestdag, als gebruikelijk, een cadeautje mee naar huis
nemen. Dit jaar een paraplu, donkerblauw met twee keer het AVOM-logo.
Ik zie er een symboliek in. Deze AVOMparaplu beschermt je als het regent.
Onze AVOM-vereniging moeten wij net
als de paraplu beschermen tegen dreigende ouderdom.

Nogmaals het prachtige cadeau van de Koninklijke Marine, de scheepsbel. De nieuwe
trots van de AVOM.

te gebruiken. Jan Bomhof bedankte
namens allen voor dit prachtige cadeau
en voegde voor wat betreft de belofte de
daad bij het woord door de bel te luiden.
Met de aankondiging ‘bar open’. Daar
werd graag gebruik van gemaakt, want
ook het weer droeg er aan bij dat de dorstige kelen moesten worden gesmeerd.

Het hoofdbestuur heeft veel werk verzet om deze dag te doen slagen. Onze
AVOM-medewerker, Ad de Kruijf (ovePersoonlijk had ik juist te maken met
rigens ook lid van het eerste uur), heeft
de keuze voor een vervolg van de functie de meningen tijdens de feestdag gepeild.
van hoofdredacteur omdat ik mijn maDaarom weet ik namens velen, nee, narinepas voor vijf jaar moest verlengen.
mens allen te spreken dat Jan Bomhof,
Altijd een moment van overweging,
Marco van der Velde, Martijn van ’t
doorgaan of stoppen. Ik had al besloten, Veer en ook Jim Tigchelaar er in gedank zij een gezegende gezondheid en
slaagd zijn ons geloof in de toekomst van
mobiliteit, door te gaan met het werk
onze AVOM op deze onvergetelijke dag
dat mijn grote hobby is geworden in
te versterken. Dank daarvoor. Net zoals
de zeven jaar dat ik het nu heb mogen
alle avommers die een functie in bestuur
doen. De admiraal heeft mijn beslissing
of anderzijds verricht(t)en, maar dat alechter bevestigd: wat een voorrecht om
leen doen of hebben kunnen doen met de
bij zo’n groots bedrijf als de marine mee steun van partners of familie levert onze
te mogen werken. Velen van u weten dat voorzitter Jan Bomhof daarvan ook het
mijn dienstplichtige roots bij de landbewijs. Zijn echtgenote Paula, die hem
macht lagen. Waar ik zo’n drie jaar in
bij vele gelegenheden steunt en zelfs zijn
totaal heb moeten/mogen dienen tijdens dochter Linda stonden hem zichtbaar
de Koude Oorlog. Inmiddels heb ik echterzijde en daarom verdienen ook zij
ter al vele jaren meer ‘dienst gedaan’ bij onze welgemeende dank!
de marine en voel me dus mee marineEen aantal foto’s van onze eigen AVOMman. Ik ben u allen zeer dankbaar dat
medewerker/fotograaf Fred Boogert
ik het voor u als hoofdredacteur mag
onderstrepen deze vreugdevolle dag.
doen en hopelijk nog mag blijven doen.
Dank Fred!
Ik heb begrepen dat we met VastWerken Nu op naar het volgend lustrum!
op de goede weg zijn om de leiding van
Red. Harry Faber
de marine, die we ongedwongen hebben
mogen ontmoeten tijdens onze feestdag, PS
mee te ondersteunen door onze belangHelaas had ik geen gelegenheid om op
stelling.
deze dag te varen. Graag dus enkele reU, als leden van de oude garde, moet uw acties en ervaring per mail, zo mogelijk
dierbare herinneringen aan het eigen
met foto. Ik kan dan een keus maken
marineverleden als het ware van de
daarvan voor het decembernummer.
daken blijven schreeuwen en uw steun
Dan kunnen we nog een keer nagenieten
ten volle geven aan de marine van nu.
van de dertigste september.
Excuus voor deze, voor één keer perHF
soonlijke woorden, maar ‘onze Matthieu’
De foto’s die door Ron Burgering Fotografie zijn gemaakt kunnen worden bekeken en besteld. Ga dan naar www.burfo.nl . In het vakje Bekijk hier uw foto’s
vult u dan als gebruikersnaam in: AXD en vervolgens het wachtwoord: 063.

Hoofdbestuur
Nieuwe leden en overleden leden

Mede in verband met vakantie van de
ledenadministrateur worden de opgaven
van nieuwe leden en overleden leden in
het volgend nummer opgenomen.

Dank

Langs deze weg wil ik mede namens
mijn vrouw het bestuur en alle leden
bedanken voor het feit dat jullie mij hebben benoemd tot erelid van mijn, maar
ook van jullie AVOM.
Ik ben er trots op dat ik tot erelid ben
benoemd. Het voelt als een blijk van
waardering voor al hetgeen je voor de
vereniging hebt gedaan.
Ben ik daarom bestuurslid geworden?
Neen, natuurlijk niet. Ik was gestopt
met werken en het plaats nemen in het
hoofdbestuur van een vereniging van
en voor ex-marine mensen dat leek mij
een geweldige invulling. Ik heb in al die
jaren vele mensen leren kennen, velen
zijn vrienden geworden. Maar ook binnen de actieve marine heb ik vrienden
gekregen. En deze vriendschappen, één
van onze doelstellingen, zijn mij ook heel
wat waard. Ik heb mijn werk als secretaris altijd met heel veel plezier gedaan.
Ik dank alle leden voor het vertrouwen,
die zij in die 20 jaar, in mij hebben uitgesproken. Ik hoop dat ik jullie nog vaak
mag tegen komen. Het gaat u allen goed
en nogmaals hartelijk dank.
Ank en Jim Tigchelaar

Het hoofdbestuur zoekt een penningmeester
Het hoofdbestuur is op zoek naar een penningmeester. Als u hebt voldaan aan
onderstaande voorwaarden dan kunt u na een serieuze inwerk- en meeloopperiode met het hoofdbestuur worden voorgedragen als penningmeester.
We zoeken iemand die affiniteit heeft met boekhouden, de moderne Office-pakketten beheerst en natuurlijk bereid is om zijn steentje bij te dragen.
Als penningmeester in het hoofdbestuur neemt u actief deel aan het besturen
van de vereniging en alles wat daarbij hoort, zoals:
• aansturen van de ledenadministratie
• bijwonen van de ledenraadvergadering
• bijhouden van HB-vergaderingen
• maken van een jaarverslag
• beheren van de rekeningen
• beheren van de goederen en versturen van bestellingen
• controleren van betalingen
• aanschrijven van wanbetalers
Voorts moet u in in het bezit zijn van:
• eigen vervoer
• mobiele telefoon
• computer met internet en e-mail
• goede gezondheid
En …
• een pre is bestuurservaring.
Geïnteresseerd? Stuur dan een brief met cv en uw motivatie voor deze functie
naar Hoofdbestuur AVOM,
p/a Jan Bomhof, Polkastraat 21, 7323 KZ Apeldoorn.
E-mailadres: voorzitter@avom.nl

OPEN DAGEN
voor aspirant-bewoners op Bronbeek
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 Bronbeek, 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 Minister 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 toestemming 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
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25 jaar marine

De laatste klassieke opneming van de Dienst der Hydrografie
Hr.Ms. Luymes in Suriname voor opneming van de
Corantijnrivier van oktober 1964 t/m augustus 1965
Van een bevriend AVOM-lid, Gerard van Houwelinge (KMR officier) kreeg de
redactie een tip dat de heer Joost van Aalst eens een prachtig artikel had geschreven over de laatste klassieke opneming van de Dienst der Hydrografie.
Inmiddels zijn met moderner technieken plaatsbepalingen veel nauwkeuriger
mogelijk. Zo wordt met de huidige dieptemeter een veel uitgebreider beeld van
de werkelijke diepte verkregen. De Dienst der Hydrografie verbetert met nieuw
uit te brengen edities de papieren en elektronische zeekaarten van het Caribisch gebied. Daarom is onderstaand verhaal interessant, ook al speelt het zich
iets eerder af dan precies 25 jaar geleden. Want het laat zien hoe men, zoals
met veel dienstvakken, nog geen halve eeuw geleden tewerk ging. Omslachtiger,
zeker, maar toch al uiterst nauwkeurig. En vooral boeiend en spannend.
HF
Hr.Ms. Luymes in Suriname

de opmeting en beschrijving van voor
de zeevaart bevaarbare wateren en de
aangrenzende kustgebieden. Nederland
heeft daarin een rijke historie die teruggaat tot de gouden eeuw.
De Corantijn was voor het eerst behoorlijk gekarteerd in het begin van de
vorige eeuw, toen de Dienst der Hydrografie aandacht begon te besteden aan
Suriname. Bekende hydrograaf uit die
Begin 60-er jaren besloot de Konink- tijd is luitenant-ter-zee Eilerts de Haan
rijksregering een onderzoek te doen die tijdens een landmeetkundige expeditie bezweek aan koortsen en midden
naar de economische haalbaarheid
van bauxietwinning in het Bakhuis- in het oerwoud werd begraven. Zijn
zoon kwam enkele jaren geleden in het
gebergte aan de bovenloop van de
Corantijnrivier. Voor de afvoer van nieuws omdat hij een expeditie ondernam om het graf van zijn vader terug te
het bauxiet zou een spoorlijn moevinden en dat inderdaad deed.
ten worden aangelegd, zover mogelijk stroomopwaarts naar een plaats
Begin september 1964 vertrok ik met
waar de rivier nog bevaarbaar was
voor zeeschepen. Men dacht daarbij Hr.Ms. Luymes en 64 medeopvarenden
aan het dorpje Apoera dat ruim 100 uit Den Helder. In Las Palmas maakten
we een korte stop om de oliebunkers
km van de monding van de Coranop te toppen voor de oversteek van de
tijn lag.
Het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Luy- Atlantische oceaan met bestemming
Paramaribo.
mes werd door de Chef der HydroIn tegenstelling tot de normale witte
grafie naar Suriname gedirigeerd
met de opdracht de rivier zover mo- kleur van opnemingsvaartuigen van
de marine was Hr.Ms. Luymes nog
gelijk tot Apoera opnieuw in kaart
te brengen en zo de bevaarbaarheid grijs geschilderd. Het schip had tot de
voor zeescheepvaart vast te stellen. soevereiniteitsoverdracht dienst gedaan
in Nieuw Guinea en was daar betrokken geweest bij het gewapende conflict
Ik was net aan boord geplaatst als
jongste officier en maakte zo kennis met met Indonesië. De conventie van Genève
stond daarom niet toe dat het schip zijn
de boeiende wereld van de hydrografie;
Over de auteur: vice-admiraal b.d. J.L.A. van Aalst: geboren 23 september 1942 te Venlo.
Na HBS-b in september 1960 in opleiding tot marineofficier op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Augustus 1963
benoemd tot luitenant-ter-zee 3e klasse.
1963 tot 1985: gespecialiseerd in onderzeebootbestrijding en hydrografie/oceanografie en in die hoedanigheid gevaren op onderzeebootjagers, fregatten, een aantal hydrografische opnemingsvaartuigen en een oceanografisch onderzoekingsschip. Commandant Hr.Ms.
Blommendal en Tydeman. 1985-1995: diverse functies bij Marine in Den Haag, waaronder Chef der Hydrografie, Inspecteur Onderwijs
Zeemacht en tenslotte Directeur Personeel in de rang van schout-bij-nacht. In 1995 benoemd tot Inspecteur-generaal der Krijgsmacht in
de rang van vide-admiraal. April 1999 met zogeheten functioneel leeftijdsontslag en sindsdien actief in allerlei besturen en organisaties.
Joost van Aalst is actief zeezeiler, hockeyer en tennisser. Gehuwd met Helene Blei, woont in Heemstede.
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Regendak met
BB’s punt 50

Oefenen
aan boord

Op zoek naar bekend punt

witte kleur behield en de marine liet
het dan ook grijs schilderen in die tijd.
Die kleur werd gehandhaafd omdat we
tijdens de kartering van de Corantijn
ook de grens moesten bewaken tussen
Suriname en Brits Guyana. In verband
met de machtsstrijd bij de komende onafhankelijkheid van Brits Guyana op 1
december 1964, vermoedde men illegaal
verkeer van mensen en wapens over
de Corantijn. Tegen de wapensmokkel
moesten wij zonodig met geweld optreden. Op weg naar Suriname werd er
daarom geoefend met de 40 mm mitrailleur op het voorschip en met de punt
50 mitrailleurs aan stuur- en bakboord
boven de brug. Verder moesten een aantal mensen hun vaardigheid met pistool
en geweer weer op peil brengen. Voor
het lodingwerk was het schip uitgerust
met drie motorsloepen, elk voorzien van
een echolood. Verder beschikten we nog
over een B2 roeisloep en twee vletten
waarvan er een altijd gereed was om te
strijken als reddingsvlet.

ninkrijk in de tropen was voor mij een
zeer bijzondere belevenis; het was de
eerste keer dat ik de Nederlandse vlag
tussen de palmbomen zag waaien.

Na het passeren van het eiland Barbados werden de regendaken boven de
buitendekken aangebracht. Deze daken
waren speciaal bedoeld om in buien
zoet water op te vangen. Dit water werd
onder meer gebruikt om te wassen en zo
de drinkwatervoorraad te sparen. Elke
wastafel aan boord had dan ook naast
een drinkwaterkraan een aparte waswaterkraan.

Aanloop Nieuw Nickerie

Drie weken na vertrek uit Nederland
kregen we op de dagwacht de lichtbundel van het lichtschip voor de Surinamerivier in zicht en vroeg in de ochtend
voeren we op loodsmanaanwijzing de
resterende 30 km van de monding van
de Surinamerivier naar Paramaribo.
De kennismaking met een stukje Ko-

Nieuw Nickerie

In Paramaribo bleven we een week om
te bevoorraden, kennis te maken met
de autoriteiten en onze collega’s van de
TRIS (Troepenmacht in Suriname) en
om aanvullende gegevens te verzamelen
voor het werk dat voor ons lag. Uiteraard was er ook tijd om de stad in te
gaan.

De volgende bestemming was Nieuw
Nickerie, de enige haven nabij de Corantijnmonding. Ook hier moesten veel
zaken worden geregeld. Het echte werk
begon daar eindelijk.
Ons werkschema hield in dat we telkens
6 weken op de rivier bleven, gevolgd
door een week zogenaamde Ambondienst in Paramaribo, om te ontspannen.
Midden in die zes weken ging het schip
een weekend in Nieuw Nickerie voor het
laden van drinkwater en aanvullen van
de voorraden.
De grondslag voor onze kartering
bestond uit een triangulatie die begon
aan de monding van de Corantijn. Elke

Paramaribo

Polygoon en
triangulatiebasis

triangulatie begint met het opzetten
van een basis met nauwkeurig bepaalde
lengte en richting, als grondslag voor
het verder opmeten van een net van
driehoeken dat het opnamegebied moest
afdekken. Vanuit een reeds bekend punt
in Nieuw Nickerie werden d.m.v. een
zogenaamde polygoonmeting de coördinaten bepaald van een geschikt startpunt van de basis bij het vliegveldje van
Nieuw Nickerie aan de monding van de
Corantijn. Van daaruit was er goed zicht
op de tegenoverliggende Britse kant
van de Corantijn. Vervolgens werd met
theodoliet en tellurometer de richting en
afstand bepaald tot een zendmast nabij
het tegenoverliggende plaatsje Springlands op 17 km afstand. Hiermee was de
basis gereed voor de verdere triangulatie
van de rivier.
Een tellurometer is in feite een zeer
nauwkeurige radar die door gebruik van
kristallen met verschillende frequenties
in staat is om grote afstanden tot op
centimeters nauwkeurig te meten. Voor
het kalibreren en controleren van dit
instrument werd op het vliegveldje van
Nieuw Nickerie vanuit het reeds ingemeten punt een meetbasis aangelegd en
opgemeten met behulp van Invarmeetlint. Invar is een redelijk temperatuursongevoelig metaal waarvan een meetlint
kan worden gemaakt dat op tienden van
millimeters nauwkeurig is af te lezen.
Het einde van het triangulatienet was
gepland in het 80 km stroomop aan de
Britse kant gelegen indianendorp Oreala waar zich een kenbaar punt moest
bevinden waarvan de geografische coördinaten in het internationaal geofysisch
jaar 1959 waren bepaald d.m.v. satellietmetingen. Als we daar met onze triangulatie op aansloten konden we uit het
verschil tussen de door ons gemeten en
berekende coördinaten en die van 1959,
VASTWERKEN 4/2011
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Basismeting met tellurometer

Plaatsen van een baken

Opzetten van een peilschaal

plaatsbepaling van de sloepen die op de
rivier de dieptes gingen opmeten met
echolood. Er moesten er altijd drie voor
plaatsbepaling geschikte bakens goed
zichtbaar zijn.
Bakens zetten was een vak apart. De
oevers van de Corantijn waren vrijwel
onbegaanbaar en meestal tot aan de
waterlijn dicht begroeid, in de monding
vooral met mangrove.

Vaarpatroon
tijdens het loden

een goed idee krijgen van de nauwkeurigheid van onze triangulatie.De grote
triangulatie van de rivier werd waar
mogelijk gedubbeld met behulp van de
tellurometer, dwz dat zoveel mogelijk
zijden van de grote driehoeken niet
alleen werden berekend uit hoekmetingen, maar ook in lengte daadwerkelijk
werden gemeten. Verschillen werden op
slimme wijze vereffend om de inwendige
nauwkeurigheid van het net zo goed
mogelijk op peil te houden.
Verder werd een nauwkeurige waterpassing uitgevoerd om het officiële Nieuw
Nickerie Peil over te brengen naar de
monding van de Corantijn. Hierdoor was
het mogelijk om de waterstanden op de
rivier vast te leggen aan een officieel
peil.
Al deze werkzaamheden vonden gelijktijdig plaats ter voorbereiding van de
eigenlijke opname van de rivier.
Het schip was ondertussen weer vertrokken uit Nickerie en ten anker
gegaan in de monding van de Corantijn.
We konden niet ver de rivier op omdat
er nog geen betrouwbare kaart was, die
moesten we eerst zelf maken!
De grote triangulatie, met zijden van 2
tot 5 kilometer, vormde weer de basis
voor een fijnmaziger net van lodingsbakens. Lodingsbakens waren nodig voor
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Positiebepaling op het baken

Baakzetploeg

Vanwege de noodzaak om in de sloepen
altijd behoorlijke hoeken te kunnen
meten, moesten bakens op de meest
uiteenlopende plaatsen neergezet en
ingemeten. Dat laatste gebeurde vrijwel
altijd met de makkelijker hanteerbare
Triangulatiesextant omdat er voor een
theodoliet met driepoot absoluut geen
plaats was. Ook werden op regelmatige
afstanden peilschalen geplaatst. Tijdens
het loden op de rivier moesten deze peilschalen worden afgelezen om later de
dieptemetingen voor het getij te kunnen
corrigeren. Hiervoor werden waarnemers aan wal gezet met een eierwekker
en een peilschaalboekje waarin elk half
uur de waterstanden moesten worden
genoteerd. Bij lange series moesten ze
’s nachts aan de wal blijven. Telkens
werd op deze wijze ongeveer 10 kilometer rivier voorbereid met lodingsbakens
en peilschalen. Daarna kon de feitelijke
opneming van dat deel van de rivier
beginnen.

Afzetten peilschaalwaarnemers

bodem- of prikkerpeilschaal

markeringsboei

driepoot
met bodempeilschaal
steen

Zelfregistrerende peilschaal

Werken in de tekenkamer

De registratiekast

of nooit gemeten tijdens dit laagwater en
moesten daarom eerst gecorrigeerd worden. Dit werk heette ‘reduceren’ en was
de taak van de zogenaamde ‘waterboer’.
De waterboer is belast met het zetten van peilschalen, het aanwijzen en
controleren van de peilschaalwaarnemers en het uitwerken van alle peilschaalwaarnemingen tot correcties op
de echoloodrollen. Zoveel mogelijk met
behulp van zelfregistrerende peilschalen werden op een aantal punten in de
rivier lange reeksen getijwaarnemingen verricht. Uit die lange reeksen kon
redelijk betrouwbaar worden afgeleid
hoeveel decimeter het laagste laagwater
lag onder de gemiddelde waterstand.
Tijdens het loden met de sloepen werden
de tussenliggend geplaatste hulppeilschalen netjes afgelezen door peilschaalwaarnemers. Er werden altijd voldoende
waarnemingen verricht om uit de reeks
een gemiddelde waterstand te kunnen
De werkdag duurde van zonsopkomst tot bepalen. Zo was elk moment van de tussenliggende hulppeilschalen de waterzonsondergang. Als het omstreeks half
stand ten opzichte van de gemiddelde
zes ’s middags ging schemeren keerde
waterstand bekend. Uit de lange reekde motorsloep terug naar het schip en
meldde de leider van de sloep zich bij de sen was vastgesteld hoever laagwater
commandant om de voortgang te rappor- onder de gemiddelde waterstand lag. Die
twee gegevens maken het mogelijk om
teren en het lodingboekje met bijbehoelk moment te bepalen welke correctie
rende echoloodrollen in de tekenkamer
er op een gemeten dieptes moet worden
af te leveren en in te schrijven in het
toegepast. Die correcties werden door de
hydrografisch archief.

de motorsloep vastgelegd door rug aan
rug met de sextant gelijktijdig twee
hoeken te meten op daarvoor geschikte
bakens. Het moment van meten werd
aangegeven met de boodschap ‘Opgepast
De dieptebepaling, oftewel het loden,
… stop!’ en tegelijkertijd werd met een
werd uitgevoerd met twee van de drie
voetpedaal een lijn gemarkeerd op het
motorsloepen, elk bemand met een
echolood. Elke meting kreeg een eigen
roerganger, machinist en twee officieren. nummer; dit zogenaamde snelliusnum‘s Morgens om 6 uur werd opgestaan,
mer werd zowel bij de markering op het
gegeten, lunchpakket en container met
echolood geschreven als in een loding‘lem’ gehaald en om 7 uur werd afgeboekje met daarbij de gemeten hoeken
stoten van het moederschip waarna het
plus de bakens waarop was gemeten.
loden een aanvang nam. Loden bestond
Op deze wijze werden de dieptes op het
uit het dwars over de rivier varen waar- echolood en de bijbehorende posities om
bij het te varen traject telkens 200 mede minuut aan elkaar gekoppeld. De
ter werd verlegd. Tijdens het oversteken gemeten positie werd ook nog razendvan de rivier stond het echolood continu snel in een kaart geplot om te kijken of
aan. Om de minuut werd de positie van
de sloep de gewenste lijn volgde. Al deze
handelingen voltrokken zich binnen 60
seconden omdat dan weer de volgende
Loden werd uitgevoerd met twee
meting moest worden verricht!
motorsloepen
Lichten
zelfregistrerende peilschaal

In de tekenkamer werden de hoekmetingen uit het lodingboekje nauwkeurig
verwerkt tot posities in een zogenaamd
constructieblad. Over het constructieblad werd vervolgens weer een minuutblad gelegd, waarin de relevante
dieptes uit de echoloodrollen werden
geplot. Omdat de positienummers op het
constructieblad overeenkwamen met de
snelliusnummers op de echoloodrol, was
het eenvoudig om dieptes op de juiste
positie in het minuutblad te plaatsen.
Het minuutblad was het eindproduct
van het schip. Op het Bureau Hydrografie in Den Haag moesten deze bladen
later dienen als basis voor de eigenlijke
zeekaart die daar door een cartograaf
werd samengesteld.

Het eindproduct aan boord

In een zeekaart en dus ook in het minuutblad, worden de dieptes aangegeven
als waterstanden op het moment van
het laagste laagwater. De dieptes op de
echoloodrollen waren natuurlijk zelden

De nieuwe zeekaart
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waterboer met groen potlood aangegeven op de echoloodrollen en vervolgens
toegepast door degene die de dieptes in
het minuutblad moest plotten.
De werkweek duurde van maandag tot
zaterdagmiddag vier uur. Het werken op
de rivier was slopend. Het Surinaamse
klimaat is zeer warm en vochtig en
daarbij kwamen nog de ongemakken
van muskieten, slangen, kaaimannen en
piranha’s. Het terrein langs de oevers
was vrijwel onbegaanbaar, was het niet
vanwege de diepe modder dan was het
wel vanwege de zeer dichte begroeiing.
Alle zeeofficieren werden bij toerbeurt
telkens een week ingezet op de sloepen.
Daarna volgde een week tekenkamerwerk, aan de constructiebladen en minuutbladen en aan de meer bijzondere
taken die waren toebedeeld, zoals voor
mij het reductiewerk.
Telkens als er een stuk rivier was afgerond ging het schip anker op en zocht
een veilige ankerplaats in het nieuw
bekende gebied. De bakens werden verplaatst en ingemeten, nieuwe peilschalen gezet en bemand en de triangulatie
weer wat uitgebreid. Vervolgens begon
het hele circus weer opnieuw. Dag in,
dag uit, week in week uit, met elke zevende week in Paramaribo of een haven
in de regio. Zo bezochten we Georgetown
in Brits Guyana en havens in Trinidad
en Tobago.
April 1965 gingen we voor drie weken
naar Curaçao om te dokken. Tijdens het
varen over de Nickerierivier naar de
rijstplantage Wageningen was het schip
over een boomstam gevaren en had
beide schroeven beschadigd.
De zaterdagavond was heilig. Dan werd
er niet gewerkt maar ontspannen. Om
vijf uur was iedereen weer onder de
douche vandaan en had een schoon kakipak aan en dan werd er stevig geborreld en gegeten. Op zaterdag werd ook
post gehaald in Nieuw Nickerie met de
korjaal en onze jeep die bij een hindoestaanse boer stond. Naarmate we verder
vorderden op de rivier was dat een hele
onderneming. Voor dit contact met de
buitenwereld waren altijd liefhebbers te
vinden.
Film op het
F-dek

Afscheidsgroet van de TRIS in Paramaribo

‘s Avonds draaiden we meestal een film
voor de hele bemanning onder het hoogste regendak in de open lucht. De films
kregen wij via het landmachtkampje in
Nieuw Nickerie en wij verdachten onze
wapenbroeders er van dat we alleen
maar pulp kregen terwijl zij de leuke
films hielden. Niet dat het veel uitmaakte want er werd tijdens de film onder het
genot van vele biertjes luidruchtig commentaar gegeven en dat was meestal
leuker dan de film zelf. Na afloop van
de film zette de avond zich veelal voort
tot in de kleine uurtjes. Op zondag sliep
iedereen uit en men trof elkaar weer
omstreeks elf uur voor de ochtendsherry. De zondag was altijd feest met
een uitgebreide Indische rijsttafel of
een barbecue met de lekkerste dingen.
Op zondag was er ook tijd om brieven te
schrijven en allerlei klusjes te doen waar
je door de week niet aan toe kwam.
Samen met mijn jaargenoot Harco
Hordijk, met wie ik mijn hut deelde, heb
ik ook heel wat weekenden in de bush
doorgebracht om te jagen. We waren
niet erg succesvol maar zo nu en dan
had er een beest pech. Wat we schoten
aten we op, behalve slangen en kaaimannen.
Augustus 1965 kregen we Oreala in
zicht en ging de lodingsloep voor de
laatste keer aan het werk. (Moeders
Angst, Suriname’s Laatste Hoop, Circus
A van G, Lets Go Home) Tussen Oreala
en Apoera werd de rivier alleen maar
globaal verkend op bevaarbaarheid.
Door ervaring wisten we echter redelijk goed waar we het diepe deel van de
rivier moesten zoeken.De aansluitfout
in Oreala van onze ruim 80 kilometer
lange triangulatie was niet meer dan
160 meter. Onder de gegeven omstan-

Naschrift

Let’s go home!

digheden was dat een huzarenstuk.
Voordat de definitie kaart werd uitgegeven is deze aansluitfout vereffend over
het hele traject.
Het avontuur zat er op. We namen
uitgebreid afscheid van onze vrienden
in Paramaribo en voeren voor de laatste keer de Surinamerivier af. Twaalf
dagen later meerden we af in La Coruna
om brandstof te laden en even te acclimatiseren. Voor het eerst had ik weer
een trui aan en sliep ik onder dekens.
Je hoorde weer normale muziek en er
liepen alleen maar blanken op straat.
Je was weer terug in Europa.
Joost van Aalst

La Coruna: bijna thuis!

Op basis van onze noeste arbeid werd later vastgesteld dat afvoer van bauxiet
via Apoera uitvoerbaar was. Er is nog een spoorweg aangelegd vanuit het
Bakhuisgebergte naar Apoera maar de onafhankelijkheid van Suriname heeft
verhinderd dat er in dat deel van het land nog grootse zaken tot stand kwamen.
Er ontstond ook een conflict over de bovenloop van de Corantijn. De voormalige
TRIS-militairen Lapré en Van Tussenbroek waarmee wij tijdens ons verblijf
hadden kennis gemaakt, zouden daar nog een rol in spelen.
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Dienst der Hydrografie nu: Ex Usu Nautae
Het staat in het wapen van de Dienst der Hydrografie: Ex Usu Nautae, ‘ten dienste van
de zeeman’.
En inderdaad, daarvoor is deze dienst, waarvan de Koninklijke marine mee deel uitmaakt.
Nieuwsgierig geworden door het artikel ‘De laatste klassieke opneming van de Dienst
der Hydrografie’ van de hand van vice-admiraal b.d. Joost van Aalst in dit nummer
(pag. 8-12) nam ik contact op met de Dienst in Den Haag.
In mijn herinnering (en die van velen) zat die in een statige villa op de Badhuisweg.
Voor mijn gevoel ook passend bij zo’n eerbiedwaardige bedrijfstak. Maar al een aantal
jaren is de huidige Hydrografische Dienst gevestigd in een van de gebouwen in de
Frederikkazerne in Den Haag. In een tweetal ruime etages waar het eerbiedwaardige
karakter deels is behouden, alleen al door de historische afbeeldingen aan de wanden
die getuigen van een rijke historie.
PR-functionaris, adjudant-onderofficier Gerard Tuin, ontving me en heeft me rondgeleid door het gebouw en de dienst nu. Waarbij ik ook een kijkje mocht nemen in het
hart van de dienst en kartograaf Danielle van Kuijk me liet zien hoe de kaarten worden
gemaakt en dat er nog steeds voor een deel handwerk aan te pas komt, zoals het aanbrengen van de getallen. Aan hen dank ik de informatie voor dit artikel.

Het verleden

Hydrografie betekent letterlijk ‘het
beschrijven van water’. Een hydrograaf
is dus een persoon die zich daarmee
bezighoudt. Tegenwoordig beschikt een
hydrograaf over zeer moderne en uiterst
gevoelige middelen.
Evenals met alle andere bedrijfstakken
en diensten is ook hier veel veranderd
in de laatste halve eeuw en ik was
benieuwd of van dat oude, haast avontuurlijke van de dienst, nog iets was
behouden. De geheimen van de zeebodem te ontsluieren heeft immers iets
fascinerends.
In het begin van de opmeting of opneming vonden lodingen plaats met een
lange stok die ook wel ‘slaggaard’ werd
genoemd. Natuurlijk alleen bruikbaar
voor geringe dieptes. Daarna werden
eeuwenlang met een lijn met een stuk
lood de dieptes en het verloop van de
zeebodem gemeten. Later werden in de
‘ziel’ van het lood bodemmonsters mee
naar boven genomen waardoor de structuren ervan kon worden vastgesteld.
Met deze beperkte ‘data vergaring’ was
men in staat om voor die tijd verbluffend nauwkeurige kaarten te tekenen.
De cartografen gaven voornamelijk op
de kaarten aan waar men beter niet kon
varen. Cartografie en hydrografie werden als één en dezelfde ‘kunst’ gezien.
Vermaarde kaartenmakers waren Peter
Plancius en Johan Blaeu, die in dienst
van de VOC zorgden voor nauwkeurig

Hr.Ms. Snellius A802

Hydrografie nu: al jaren geen loodlijnen meer

Hydrografisch Bureau in Monaco zorgde
ervoor dat deze BaZ’s gestandaardiseerd
werden. Zo kwamen ze internationaal
beschikbaar en werden ze uitwisselbaar.
De eerste schepen in ons land die voor
hydrografische opnemingen werden
gebouwd waren Zr.Ms. Milvill van
Cranbee en de Blommendaal (1881). Ze
Dienst der Hydrografie in gebouw 32
werden ingezet in de Indische wateren.
In 1888 werden de twee opgevolgd door
Zr.Ms. Buyskes, het eerste stoomschip
genoteerde handelsroutes. Wat op de
kaarten werd aangegeven was vaak van speciaal gebouwd voor hydrografie.
levensbelang voor uitzwermende zeelie- Meerdere schepen volgden en de opnemingen richtten zich vooral op de vele
den. Het leidde echter tevens tot steeds
meer lieden die het aandurfden naar nog wateren in ‘de Oost’.
niet ontdekte delen van de aarde te varen en daar meermalen dan ook ‘nieuw
Nieuwe technieken
land’ te ontdekken.
Voortschrijdende techniek leverde
In Nederland was o.a. Gerardus Mernieuwe methoden op om lodingen te
cator van groot belang voor de verdere
verrichten. Tegenwoordig beschikt een
verbetering van de meetmethoden. De
hydrograaf over zeer moderne en uiterst
alom bekende Mercatorprojectie van
gevoelige middelen.
kaarten danken we aan hem. Met de
De invoering van het echolood en weer‘wassende breedte methode’ zette hij een kaatsing van geluidsgolven en meting
wereldstandaard neer.
van het tijdsverschil tussen uitgezonden
In 1874 werd het ‘kaarten maken’ niet
en terugontvangen signalen maakte
langer overgelaten aan geleerde partihet mogelijk uiterst nauwkeurig diepculieren maar werd het een staatsaantes te meten. Het echolood werd steeds
gelegenheid. Hydrografie werd als vijfde verder verbeterd. De Side Scan Sonar
departement aan de marine toegevoegd. werd ‘doorontwikkeld’ uit de ASDIC,
Vanaf 1875 werden met regelmaat coreen systeem dat in WO II werd gebruikt
recties en toevoegingen op de uitgegeven om duikboten op te sporen. Het werd
kaarten verspreid. Deze ‘Berichten aan
een belangrijk hulpmiddel in de detecZeevarenden’ (BaZ’s) zijn alleen ondertie van wrakken en andere obstructies.
broken in de bezettingsjaren 1940-45.
Inmiddels gebruikt men eveneens het
Het in 1919 opgerichte Internationaal
MultiBeam Echolood. Het grote voordeel

Hr.Ms. Luymes A803
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3
1 Het multibeam echolood scant in een
brede strook de zeebodem.
2 Ook objecten worden gescand
3 Op de digitale kaart zijn deze objecten ook
duidelijk zichtbaar zoals hier in de Westerschelde.
4 Er worden metingen op de bodem verricht.

5

1

4
5 De sidescan sonar is een egavanceerde
sensor die een 3D-scan van de bodem
maakt.
6 De sonar levert o.a. hoog gedailleerde
informatie over objecten op de zeebodem.

2

van dit vernuftig systeem is dat er over
een flinke breedte (afhankelijk van de
waterdiepte) dieptes worden verzameld,
waardoor de kans op het missen van een
ondiepte sterk wordt verminderd.

Nieuwste schepen

De Dienst der Hydrografie geeft, namens de Staat der Nederlanden, officiële

Het Continentale Plat op de
Noordzee

HetDe Westerschelde in
kaart gebracht
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zeekaarten en hydrografische publicaties uit ter bevordering van een veilige
navigatie. Deze kaarten en publicaties
in papieren en/of digitale vorm zijn
geschikt voor zowel de internationale
scheepvaart als de lokale recreatievaart.
Tevens adviseert de Dienst nationale en
internationale autoriteiten op het gebied
van de nautische cartografie, hydrografie. plaatsbepaling, geodesie, getijden en
internationale zeegrenzen.
Internationaal zijn de gebieden per land
dat een kust heeft ingedeeld. Het operatieterrein van de Dienst der Hydrografie
omvat het Nederlandse deel van het continentale plat (NCP) en aangrenzende
kustwateren, zeegaten en binnenwateren voor zover deze van belang zijn voor
zeeschepen, alsmede de wateren rond de
Nederlandse Antillen en Aruba (NA&A).
Voor het verrichten van hydrografische
opnames beschikt de Dienst, als onderdeel van de Koninklijke Marine, over
twee eigen schepen: Hr.Ms. Snellius en
Hr.Ms. Luymes, uitgerust met het multibeam echolood en de side-scan sonar.
Gegevens van deze nieuwe generatie
Hydrografische Opnemingsvaartuigen
(HOV’s) en van bronnen als Rijkswaterstaat (betonning, dieptemetingen
IJsselmeer/Zeeuwse wateren enz.), de
Topografische Dienst (landcontouren,
wegen enz.), vaarwegbeheerders en zelfs
van watersporters worden bij de Dienst
gecontroleerd op juistheid en daarna
in diverse databases opgeslagen. Bij
de afdeling Verwerking en Publicaties
worden deze gegevens digitaal verder
verwerkt tot (elektronische) zeekaarten
en publicaties.
Al deze gegevens staan dus ten dienste
van iedereen die vaart op het water. Ze
zijn via het World Geodetic System 1984
per GPS te raadplegen. De professionele
handelsvaart en watersport gebruikt
steeds vaker deze systemen. Toch is de
‘papieren kaart’ nog lang niet uit de running. Vaak is het nog verplicht om die
aan boord te hebben want een onjuiste

6

instelling van de GPS-ontvanger bijvoorbeeld kan tot nare gevolgen leiden.
Er is nog een taak die de Dienst heeft
buiten genoemde gebieden. Dan zijn
de militaire taken van de HOV’s van
belang, zoals het ondersteunen van
militaire operaties op de grens van zee
en land. Daartoe worden opneemwerkzaamheden verricht bij landingsstranden en aanlooproutes. Vooral in gebieden, zoals in het recente verleden in
Afrika, waar tot nu toe weinig gegevens
van bekend waren, maar waar juiste
informatie noodzakelijk is voor militaire
landingsoperaties en aan land brengen
van hulpgoederen.

Opneming in Monrovia: nog altijd spannend

De Dienst der Hydrografie, waar meer
en meer naast militairen ook burgers
werken, is met recht een dienst waar
graag gebruik van wordt gemaakt. De
zee is onvoorspelbaar en kan binnen
enkele ogenblikken van ‘vriendelijk’ in
‘vijandig’ veranderen. Dan is het van
groot belang om als zeeman op ieder
moment te weten waar je schip zich op
zee bevindt. Daarbij zijn betrouwbare
kaarten van levensbelang.
De ‘Dienst der Hydrografie’ is een
boeiend onderdeel van onze Koninklijke
Marine. Steeds in beweging, net als de
zee en de zeebodems.
Harry Faber

De marinewereld in het vizier
De Kieler Woche
Jaarlijks wordt er een groot zeilevenement gehouden rondom Kiel. In Kiel zelf
is de jaarlijkse Kieler Woche een groot
feest dat voornamelijk wordt gehouden aan de kade bij de ferry terminal.
Eigenlijk één grote kermis met vooral
veel bier en braadworst. Maar de marinehaven aan het einde van deze kade
is ook betrokken bij het feest, die wordt
dan twee middagen opengesteld voor
publiek.
Na de jaarlijkse oefening Balltops
komen de meeste deelnemende schepen
samen in Kiel, met name om de haven
vol te krijgen en interessant te maken
voor de bezoekers. Omdat de mooiste opnames van de schepen gemaakt worden
als ze varen, is het voor mij belangrijk
daar te zijn als de schepen aankomen
of vertrekken. In Kiel zelf is het slecht
fotograferen maar een half uurtje verder
in het dorpje Heikendorf bij het U-BootEhrenmal vlakbij Laboe sta je prachtig
en kan je de vertrekkende schepen
bijkans aanraken.
Van de deelnemende schepen zal ik er
drie uitlichten die alle tweede hands
zijn.

S 297 Kondor

Kwam niet op de lijst voor en was een
interessante verrassing, deze Poolse
onderzeeër S 297 Kondor. De Poolse
marine heeft namelijk de gehele Noorse
klasse van vijf Kobben-onderzeeërs
overgenomen; vier zijn operationeel,
de vijfde is bestemd voor reserveonderdelen en training. Deze klasse,
mede gefinancierd door Amerika, werd
gebouwd bij Rheinstahl-Nordseewerke
te Emden, de schepen werden in de 60er
jaren indienst gesteld.

Ad de Kruijf

knopen en onderwater 18 knopen. Aan
boord is plaats voor 21 bemanningsleden
die het geheel draaiende moeten houden. Aan de voorzijde van het schip zijn
8 torpedolanceerbuizen voor de 533 mm
torpedo. De duikdiepte zou 200 meter
moeten zijn maar natuurlijk praat men
hier liever niet over.
De gehele klasse werd tussen 1989-1992
gemoderniseerd bij een scheepswerf te
Bergen in Noorwegen. Vermoedelijk
is de aankoop van deze toch wel oude
klasse (40 jaar) een noodoplossing tot er
vervanging komt.

bewapening is miniem: twee Bofors van
40 mm. De machinekamer heeft o.a.
twee Wichmann 7AX diesels die goed
zijn voor 15 knopen. Aan boord is accommodatie voor 50 bemanningsleden.

M 07 Visvaldis

N 42 Jotvingis
De Jotvingis is van de marine van Litouwen en overgenomen van de Noorse marine. Zij werd gebouwd bij de scheepswerf Mjellem&Karlsen te Bergen en in
oktober 1977 als A 52 Vidar in Noorse
dienst gesteld. Aldaar deed zij dienst
als mijnenlegger en kon verdeeld over
drie dekken 300 a 400 mijnen vervoeren
afhankelijk van het type mijn.
In 2005 werd zij in Noorwegen uitdienst
gesteld en na een grondige verbouwing
in juni 2006 indienst gesteld ten behoeve
van de marine van Litouwen. Thans
doet zij dienst als commandovaartuig
voor de mijnenvegers en zonodig voor
logistieke ondersteuning. Tonnage 1700
ton, afmetingen 64.8x12x4 meter. De

N 42 Jotvingis

M 07 Visvaldis

U ziet het al, dit is een bekende van ons
uit de Alkmaar klasse. Letland heeft namelijk vijf van onze Tripartite mijnenjagers overgenomen en dit betreft de oude
Delfzijl. De Delfzijl is na een grondige
modernisering in oktober 2008 overgedragen en zou nog worden gevolgd door
de ex-Alkmaar. Vorige maand kwam de
ons bekende Bram Plokker nabij Dordrecht de M 08 Rusins
tegen, maar die had allang in
Letland moeten zijn. Er was
onduidelijkheid omtrent welke
ex-mijnenjager dit was en uit
onderzoek bleek het de oude
Alkmaar te zijn. Eveneens
bleek dat voor deze jager nog
niet was betaald endus werd
zij niet geleverd. Wat er nu
mee gaat gebeuren is mij niet
bekend.
Ad de Kruijf

Vlissingen

S 297 Kondor

Augustus 2011.
Drukte in de
haven van Vlissingen, waar
Scheepswerf
Damen bezig is
aan drie corvetten
voor Marokko.

De S 297 Kondor is de ex. S 319 Kunna
en in Noorse dienst gesteld in oktober 1964. Zij kwam in oktober 2004 in
Poolse dienst.
Het zijn vrij kleine scheepjes met een
waterverplaatsing van 532 ton onderwater. Afmetingen: 47.4x4.6x4.3 meter. In
de machinekamer staan o.a. twee MTU
12 V diesels. Snelheid bovenwater 12
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Waar was de Hoogeveen?

stijgen en de vliegers zich voorbereiden.
Ook de vele facetten van het leven aan
later vervangen door een dichte brug.
boord zijn in de film vastgelegd.
In het vorig nummer van VastWerEen tweede bijzondere film is ‘Soldaat
ken werden in het kader 25 jaar marine Na de indienststelling van het naamschip, Hr.Ms. Dokkum op 26 juli 1955
in Suriname’ uit 1974, die ooit dienstde mijnenvegers en patrouilleschepen
volgden twaalf in 1956, waaronder dan
plichtigen enthousiast moest maken
belicht. Daaronder ook de befaamde
de Hoogeveen. Vanaf einde jaren zeven- voor het vervullen van hun diensttijd in
Dokkumklasse mijnenvegers. In de war
Suriname. De bijna 3 kwartier durende
gebracht door twee namen die op elkaar tig werden ze uitdienst genomen. Eerst
alleen die van de nagenoeg identieke
voorlichtingsfilm geeft een beeld van de
lijken (Hoogezand en Hoogeveen) werd
Wildervankklasse. De Dokkumklasse,
opleiding en werkzaamheden van de Nedeze laatste mijnenveger helaas niet
betaald door de Amerikaanse overderlandse militairen in Suriname, maar
vermeld. Tot verdriet van de VVKM, de
heid, beschikte over MAN-motoren; de
ook van de ontspanningsmogelijkheden
Stichting Vrienden van de Koninklijke
Marine, zoals haar secretaris liet weten. Wildervankklasse, bekostigd door de Ne- in het land.
Van de overige films zijn eveneens
Een terechte teleuirstelling want, terwijl derlandse regering, had Werkspoor-motoren. De Wildervankklasse is eerder uit interessant:‘Bombs over Europe’(1940),
veel van de mijnenvegers werden gede vaart genomen vanwege een grotere
‘Brigade flitsen Korps Mariniers’
sloopt bleef juist ex-M827 Hr.Ms. Hoog(1946/1947), ‘Gesneuveld voor de vrijeveen deze afgang bespaard. Dit dankzij kans op carter-explosies. Wat overigens
nooit is bewezen. Bij ingebruikname van heid’ (1949), ‘Kies zee’ (1954), een film
de inspanning van de VVKM, die de
de mijnenjagers van de Alkmaarklasse
over het leven aan boord van Hr. Ms. De
Hoogeveen geschonken kreeg en bezig
werden de jagers en duikvaartuigen
Zeven Provinciën;
is in Den Helder de mijnenveger op te
overbodig, hoewel een aantal toch nog
[Bron: Rijksoverheid]
knappen en in originele staat terug te
brengen. Dat doen enthousiaste vrijwilli- tot in de jaren negentig indienst bleef,
gers van de vereniging door elke maand zoals de Hoogeveen tot 1999.
Van de Dokkumklasse zijn drie schepen
een week bij elkaar te komen en naast
Afscheidsreceptie FLO
geschonken aan het Zeekadetkorps: de
roestbikken, rotte planken vervangen,
ex-M830 Sittard (zkk Harlingen), de
verven, breken en repareren op z’n tijd
In verband met FLO van een aantal
ook te genieten van een natje en droogje. ex-M823 Naarden (zkk Delfzijl) en de
collega’s organiseert de FLO-commisWant vriendschap en gezelligheid is het ex-M806 Roermond (zkk Lemmer). De
sie Verbindingsdienst KM wederom
Harlingen en Naarden zijn beide opeeerste doel van de ongeveer 25 vrijwilhaar halfjaarlijkse afscheidsreceptie
rabel, de Roermond, zoals al is gemeld
ligers. Men zit nog wel te springen om
en wel op donderdag 17 november
in het vorig nummer, ligt op het land in
aanvulling, want het opknappen van
2011 in De Witte Raaf, MarinekaCuraçao, terwijl ex-M809 Naaldwijk in
de Hoogeveen is een karwei van jaren
zerne Willemsoord in Den Helder.
gebruik is bij Prins Willem Zeeverkenen er zijn dus nooit genoeg handen voor
Aanvang 15.00 uur.
ners en de Vrienden van de Naaldwijk.
het vele werk. Dus je bent van harte
De kosten, verbonden aan het bijwoRed.
welkom! Kijk maar eens op de website:
nen van deze receptie, die tevens het
www.VVKM.nl of neem contact op
karakter draagt van een beperkte
met de voorzitter, e-mail: f.van.heest@
reünie, bedragen € 10,–, over te mahetnet.nl T: 0183 622467 of de secretaris
15 historische films van
ken op Postbankgiro 5459748 t.n.v.
Hans van Engelsdorp Gastelaars, E:
Commissie Verbindingsdienst KM,
defensie
online
hans@engelsdorpgastelaars.nl
Den Helder. Maar u kunt ook in de
Terug naar de Hoogeveen zelf. Evenals
De 15 bijzondere films uit de pezaal betalen.
de andere schepen uit de Dokkumklasse riode 1940 - 1975 die in augustus j.l.op
Verdere informatie o.a. bij
is ze gebouwd van hout, over aluminium de website: www.defensie.nl/nimh zijn
AOOODVB bd A. Kreukniet, T: 0223
spanten om het a-magnetisch te maken. geplaatst blijken populair te zijn.
641831 of op de site van de FLO-comOok de verwerkte materialen zijn zoveel Het gaat niet alleen om instructie- en
missie: www.bravozulu.nl
mogelijk a-magnetisch. Op het alumiwervingsfilms, maar ook om journaals
nium skelet is een dubbele huid aangeuit die periode. Een van de opmerkelijkbracht met een tussenlaag van in Aspro ste, nu geplaatste rolprenten is ‘Dit is
gedrenkt linnen. De buitenhuid is teak,
de Karel Doorman’ uit 1962, waarin het
Bijeenkomst SVOM groot succes
de binnenhuid mahonie en de dekken
leven op vliegkampschip Hr.Ms. Karel
zijn van Redwood of teak, het achterdek Doorman wordt getoond. Er is te zien
van Peroba de Campos. Het dekhuis,
hoe vliegtuigen en helikopters van de
oorspronkelijk met een open brug, is
Marine Luchtvaartdienst landen en op-

De Hoogeveen vóór de restauratie en nu
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De bijeenkomst van het Steunpunt
Veteranen Oud Militairen (SVOM) op
9 september j.l. werd weer door velen
bezocht. Vanaf het aanvangsuur stroomden de veteranen binnen in de Gen.
Maj. de Ruijter Van Stevenie kazerne in
Oirschot. De bijeenkomst werd muzikaal
opgeluisterd door Gunung Tiga en na de
uitgelezen nasimaaltijd en ‘bar dicht’ om
16.00u keerden de deelnemers tevreden
huiswaarts.

redactioneel

Expositie: Napoleon en Den
Helder. 200 jaar later
‘Napoleon en Den Helder. 200 jaar later’
is de titel van de tentoonstelling aan
boord van het museumschip Schorpioen
in Den Helder. De expositie, t/m 22 januari 2012 te zien, bestaat uit moderne
foto’s, historische afbeeldingen en toont
de ingrijpende veranderingen in NoordHolland en Den Helder na het bezoek
van Napoleon 200 jaar geleden. Hij
bezocht 17 oktober 1811 Den Helder.
Hij vertrok uit Amsterdam en reisde in een
razend tempo langs
Broek in Waterland,
Hoorn en de marinewerf in Medemblik.
Broek in Waterland
vond hij zo aardig dat
hij zijn echtgenote
aanspoorde om het te
bezoeken.
Over het Nieuwe Diep, zoals Den Helder werd genoemd, was hij minder te
spreken.Het was destijds niet meer dan
een vissershaventje met een kleine werf.
Toch zag Napoleon grote mogelijkheden
voor ‘het Gibraltar van het Noorden’,
zoals hij Den Helder volgens de overlevering genoemd zou hebben. Inspecteurgeneraal van Waterstaat Jan Blanken
die Napoleon op zijn reis vergezelde,
kreeg de opdracht een ontwerp te maken
voor de aanleg van een groot werfterrein en uitgebreide vestingwerken. Den
Helder moest uitgroeien tot de belangrijkste marinehaven in het noorden van
het Franse keizerrijk. Napoleons bezoek
bepaalde in belangrijke mate de huidige
aanblik van Den Helder en omgeving.

Veiligheid duikers blijft speerpunt
bij NDC
Peter van der Kruit is aangetreden als
voorzitter van het Nationaal Duikcentrum. Met bijna veertig jaar ervaring
in verschillende officiersfuncties bij de
marine en als universitair hoofddocent,
is hij een oude rot in het vak.
Bij Stichting Nationaal Duikcentrum,
NDC, volgt Van der Kruit Cees Barten
op. Het NDC is opgericht in 1984 en
heeft als doel de bevordering van de
belangen van het Nederlandse beroepsduiken. Speerpunten zijn opleiding en
medische begeleiding van beroepsduikers. Het centrum is bevoegd is om
certificaten duikarbeid, duikmedische
begeleiding, duikploegleider en duikerarts uit te geven. Deze kwaliteitspapieren zijn verplicht bij het verrichten van
werkzaamheden onder water in Nederland. De NDC-certificaten zijn wereldwijd erkend.
Van der Kruit vindt het voor iedere duiker nodig om aan dezelfde veiligheidseisen te voldoen. Goede en gecertificeerde
duikopleidingen voor de Nederlandse
duikindustrie zijn belangrijk. Duikers

CONTRIBUTIE 2012
Sedert enige jaren ontvangen de AVOM-leden geen acceptgirokaart meer voor
de betaling van de contributie; ook worden geen brieven meer verzonden om
te herinneren aan het betalen. Ieder lid wordt verondersteld te weten wat zijn
statutaire verplichtingen zijn. De contributie moet voor 1 februari van het
nieuwe jaar zijn betaald.
De meeste leden hebben inmiddels een incasso-machtiging afgegeven. Ook daar
gaat wel eens iets mis als een wijziging van het rekeningnummer niet is doorgegeven. Een stornering is dan het gevolg met veel administratieve rompslomp.
De leden die geen IC-machtiging hebben afgegeven worden er bij deze aan herinnerd dat zij vóór 1 februari 2012 dienen te betalen: € 27,– op rekeningnummer 4897812 t.n.v. AVOM contributierekening o.v.v. contributie 2012, indien
mogelijk met het lidmaatschapsnummer (staat op het adreslabeltje van VastWerken). Op pagina 2 in VastWerken kunt u deze gegevens ook vinden.
Leden die op 1 februari niet hebben betaald, of zijn gestorneerd, worden tijdelijk uitgeschreven en ontvangen dan ook geen VastWerken.
Nog beter zou zijn om alsnog een machtiging af te geven (niet verplicht), deze
kunt u ieder moment opzeggen. Weet u niet meer of er een machtiging is afgegeven stuur dan gerust een nieuwe, er wordt slechts eenmaal ingehouden.
De leden- & contributieadministratie dankt u hartelijk.
moeten volgens hem toch bij voorkeur bij
Defensie worden opgeleid, omdat daar
veiligheid, kwaliteit en onafhankelijkheid geborgd zijn. Bovendien fungeert
het NDC als kenniscentrum op onder
meer duikmedisch gebied.

Jaarconcert Reünisten Matrozen
Kapel
Op zaterdag 12 november a.s. vindt in
Zalencentrum De Til, Breestraat 1 te
Giessenburg het jaarconcert van de
Reunisten Matrozen Kapel plaats. Het
orkest, o.l.v. kapelmeester Ed Musquetier, bestaat uit leden van de voormalige
matrozenkapellen van de Koninklijke
Marine, waarin deze muzikanten nog
steeds hun beste beentje voor zetten en
in een fijne sfeer, samen met de oude
dienstmaten muziek uit heden en verleden maken.
Het concert begint om 19.30u, zaal open
19.00u. Entree € 3,50 incl. koffie/thee +
cake. Kaarten aan de zaal of reserveren
petrabeen@zonnet.nl
Er is voor de trein/bus reizigers, tevens
vervoer geregeld vanaf de stations Dordrecht en/of Gorinchem.

Themadagen Bronbeek
In totaal vier themadagen staan bij
Bronbeek op stapel, waarvan de eerste
op 13 november zal gaan over “Op de
boot”. De volgende op 15 januari 2012
met als titel: “De VOC in Oost-Indië”;
de derde op 19 februari handelt over:
“In Nederlands-Indië”en tenslotte op 18
maart met als thema: “Soerabaja”. De
themadagen zijn gericht op geïnteresseerden in de historie, cultuur en literatuur van het voormalig NederlandsIndië en omvatten lezingen met dia- en/
of film-presentaties, gehouden door
historici, wetenschappers, kunstenaars
en schrijvers. De locatie is: De Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147,
6842 MB Arnhem. Tel: 026-3673555.
Voorinschrijven is vereist. Aanmelden
uitsluitend via het formulier dat kan
worden aangevraagd via E-mail: loket.
ktomm.bronbeek@mindef.nl.
Inschrijven kan tot 7 dagen vóór de
themadag. Er zijn 250 zitplaatsen
beschikbaar. Nadere inlichtingen via
de websites: www.bronbeek.nl en www.
indischerfgoed.nl.
[Bron: Nieuwsbrief NICC]

Sponsorplan AVOM voor bedrijven en
organisaties
Met enige trots presenteert het bestuur van de AVOM een AVOM-sponsorplan. Organisaties en bedrijven kunnen onze vereniging op een positieve manier steunen en daarnaast
zelf goede promotie of een actie onder de aandacht brengen van onze duizenden leden.
De nieuw ontwikkelde website en het full colour magazine VastWerken bieden uitgelezen
kansen om uw bedrijf en/of product meer exposure te geven op een maatschappelijk
verantwoorde manier.
Door sponsor te worden van de AVOM steunt u direct de marine-veteranen, het postactiefen het nog actief dienend marinepersoneel dat lid is van onze vereniging.
Op de webiste van de AVOM: www.avom.nl kunt u alle informatie vinden over de vier
Sponsorpakketten: Lite, Basis, Premium en Elite, alsmede over de actieprijzen voor deze
pakketten ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan.

VASTWERKEN 4/2011

17

Marinenieuws
Laatste reis van Hr.Ms. Zuierkruis
Het bevoorradingsschip Hr.Ms. Zuiderkruis A832 is op 22 augustus j.l. uit
Den Helder vertrokken op weg naar
haar laatste missie, bestrijding van de
piraterij in de Somalische wateren. Het
schip is met zijn 36 jaar het oudste van
de Nederlandse vloot, maar volgens
kapitein-luitenant-ter-zee Herman de
Groot verkeert zij nog in prima conditie.
Met als bijkomend voordeel van een
dergelijk oud schip dat veel onderhoud
zelf kan worden uitgevoerd.
Na de missie in het kader van operatie
Atlanta wordt de Zuiderkruis uitdienst
gesteld en wordt de bemanning overgeplaatst. Daarmee komt een einde aan de
lange carrière van het vierde schip met
de naam Zuiderkruis, genoemd naar het
sterrenbeeld van die naam. Het schip
wordt vervangen door een Joint Logistiek Ondersteuningsschip met ca. 28.000
ton waterverplaatsing, de nieuwe Karel
Doorman A833.
De eerste Zuiderkruis (1658) was een in
opdracht van de Admiraliteit van Amsterdam gebouwd schip. Een opnemings/
kabelschip was de tweede Zuiderkruis.
Zij werd later duikboot-bevoorradingsschip van de Gouvernementsmarine.
Een als Victory gebouwd schip kreeg
onder de Koninklijke marine in 1963 als
derde de naam Zuiderkruis.
Hr.Ms. Zuiderkruis nr. 4 werd tewater
gelaten op 15 oktober 1974 en in dienst
gesteld op 27 juni 1975. Het ontwerp is
gebaseerd op dat van de Poolster die al
in 1964 in dienst werd gesteld. Met als
belangrijkste aanpassing de voortstuwing. Bij de Poolster werden stoomturbines (oliestook) gebruikt, bij de Zuiderkruis dieselmotoren voor de aandrijving.
Bevoorradingsschepen zijn bij de Nederlandse marine niet uitgerust voor
het voeren van een gevecht. Zij hebben
voornamelijk beperkte apparatuur voor
zelfbescherming, waaronder misleidingsmiddelen. Officieel was het schip
vanaf de indienststelling uitgerust met
2 mitrailleurs van 20 mm, maar in de
praktijk ontbraken die veelal. Kort voor
de Golfoorlog werd op de Zuiderkruis
een Goalkeeper-systeem aan boord
geplaatst en omdathet daarna vaker bij
missies moest worden ingezet zijn machinegeweren van 12,7 mm geplaatst.
Afhankelijk van grootte en gewicht kan
de Zuiderkruis tot drie helikopters meevoeren. De heli’s, gewoonlijk aan boord
voor transporten, kunnen ook gebruikt
worden voor verkenningen en onderzeebootbestrijding.
Technische gegevens Hr.Ms. Zuiderkruis
Waterverplaatsing: 16.900 ton
Afmetingen: 170,0 × 20,0 × 8,4 meter
Machinevermogen: 21.000 pk, 2 Stork
Werkspoor diesels
Snelheid: 21 knopen
Bemanning: ca. 200 koppen
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Maart 2006: Hr.Ms. Zuiderkruis A832
bevoorraadt de Spaanse FFG Asturias (Baleares klasse) en de Italiaanse De la Penne
(Mindelli klasse).

Uitwisseling expertise kleine
vaartuigen

Vlaardingen vaart voor NAVO

Het bootpeloton in het Caribisch Gebied
heeft in de laatste week van juli een
succesvolle uitwisselingstraining in de
Caribische Zee gehad met de partners
van het Amerikaanse Riverine Squadron
3 Detachement 1.

De crosstraining was een vervolg op een
oefening eind maart, toen een peloton
mariniers in North Carolina in rivierrijke gebieden oefende. Dit keer waren
de Amerikanen aan de beurt om het
werken met Boston Whalers op zee af te
kijken van de mariniers. Het opereren
vanuit zee naar land, het zogeheten sea
base, is één van de kwaliteiten van het
Korps Mariniers.
De training had een tweeledig doel.
Enerzijds kennismaken met het opereren van het bootpeloton in het Caribisch
Gebied, anderzijds het samenwerken
met het ondersteuningsvaartuig Hr.Ms.
Pelikaan. Het amfibisch transportschip
Hr.Ms. Johan de Witt en de aan boord
gestationeerde bootcompagnie was daar
als stationsschip. Zij is inmiddels teruggekeerd en haar taak is op 23 september
j.l. overgenomen door het fregat Hr.Ms.
Van Amstel.
De uitwisseling van kennis en ervaring
is voor zowel de Amerikanen als Nederland van groot belang. Eind januari participeren de bootpelotons in de
omvangrijke maritieme oefening aan de
noordkust van de VS, Bold Alligator.
[Bron en foto: Defensiekrant 28/2011]

Tot en met november is de medio augustus uit den Helder vertrokken mijnenjager Hr.Ms. Vlaardigen van huis. Zij
maakt deel uit van het permanente
bestrijdings flottielje Standing NATO
Mine Counter Measure Group 1.
Naast de Vlaardingen bestaat de groep
uit het stafschip Tasuja uit Estland,
de Noorse mijnenverger Maaløy en de
Duitse mijnenjager Überherm. Hoofdtaak van de schepen is het onschadelijk
maken van explosieven op de Noordzee
en de Oostzee. Daarnaast maken ze
momenteel deel uit van de inzetbare
interventiemacht van de NAVO, de
NATO Response Force. Het vlootverband wordt in 2011 aangestuurd door
een Belgisch-Nederlandse staf onder de
noemer Admiraal Benelux. KTZ Herman
Lammers gaf eind juli het commando
van de Standing NATO Mine Counter
Measure Group I over aan zij Belgische
collega korvetkapitein Guy Terryn.

Nieuwe kazerne Defensie in
Vlissingen
Vlissingen krijgt een nieuwe kazerne
van Defensie. Het gaat waarschijnlijk
om een werkterrein voor de Koninklijke

Marine. Dat heeft wethouder Piet Polderman gezegd.
De nieuwe uitvalsbasis komt waarschijnlijk op de plek van de huidige
marinekazerne aan de Buitenhaven. De
basis moet plaats bieden aan zo’n 1000
manschappen.
Volgens de Vlissingse wethouder zou
dat een gunstige ontwikkeling kunnen
hebben op de werkgelegenheid en de
woningmarkt in de stad. De verwachting is dat defensie over vier jaar haar
intrek neemt in het nieuwe complex. De
Provincie Zeeland is voor. De gemeente
Vlissingen stuurt een dezer dagen een
brief naar de Tweede Kamer.

Duizendste vlieguur
Tijdens een patrouillevlucht in het
Caribische gebied heeft LTZ2OC Erik
Roelofs zijn duizendste vlieguur op de
L:ynx helikopter behaald. eE commandant van stationsschip Hr.Ms. Johan de
Witt beloonde deze mijlpaal in juli met
een taart.
De traktatie wordt traditiegetrouw uitgereikt aan elke vlieger die zijn duizendste vlieguur maakt met een Lynx aan
boord van een varende eenheid.
Roelofs maakte op 20 febrauri 2006
zijn eerste vlieguur op de boordheli en
is thans voor de tweede keer aan boord
geplaatst van de Johan de Witt.

Erik Roelofs
(links) en
zijn taart.
[foto Hr.Ms.
Johan de
Witt, bron:
Defensiekrant
26/2011]

De Zeeland beproeft in zwaar
weer
Het tweede van vier nieuwe patrouilleschepen voor de Koninklijke Marine, de
Zeeland, is in de tweede week van septyember op de Noordzee blootgesteld aan
een eerste ‘platform proeftocht’. Deze
tocht moet aantonen of het Ocean Going
Patrol Vessel (OPV) aan alle kwalificaties voldoet. En dat leek zelfs het geval
tijdens een flinke herfststorm.
Sinds vorige week ligt de Zeeland weer
afgemeerd bij Damen Schelde Naval
Shipbuilding. Daar zullen de tijdens

de platform proeftocht geconstateerder mankementen worden hersteld en
waar nodig veranderingen aangebracht.
Medio oktober draagt DSNS de Zeeland
over aan de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en vaart het terug naar
Den Helder. In november komt het Sea
Training Command van de KM aan
boord om de bemanning op zee aan een
serie grondige tests te onderwerpen.
Zoals het er nu uitziet wordt de Zeeland
in 2013 operationeel inzetbaar voor het
Commando Zeestrijdkrachten.
[Bron en foto Defensiekrant 30/2011]

Achtduizend ton Queen Elisabeth
onderweg

Een dezer dagen is met het vrachtschip
AMT Trader vanuit Glasgow een deel
van het nieuwe vliegdekschop Queen
Elisabeth op weg gegaan naar een
andere Govan scheepswerf in Schotland,
Rosyth. Een reis van 600 mijl. Het eerste vliegdekschip in de Queen Elisabeth
class van maar liefst 65000 ton wordt
daar gebouwd.
[Bron ClippingNews, foto Ian Dunnet]

Maar het kan nog groter

De Queen Elisabeth met 65000 ton waterverplaatsing wordt echter ver ‘overrulled’ door twee super-vliegdekschepen
die in de Verenigde Staten in aanbouw
zijn: De Gerald R. Ford CVN-78 en de
John F. Kennedy CVN-79. Gepland om
in resp. 2015 en 2018 in de vaart te komen. De lengte van deze schepen wordt
maar liefst 333 meter en de waterver-

platsing 100.000 ton. De vliegdekschepen kunnen elk meer dan 75 vliegtuigen
vervoeren.
[Bron ClippingNews]

De Russen zijn wat te
optimistisch
In het maartnummer van VW hebben
we de Boomers aangehaald en daarin
ook de nieuwste aanwinst van de Russische marine, de Yuri Dolgoruky besproken. Deze onderzeeër met ballistische
raketten had allang operationeel moeten
zijn, maar helaas is opnieuw een test
niet doorgegaan. De scheepswerf deelde
mee dat het probleem deze keer niet bij
de raket lag maar bij de voortstuwing
van de onderzeeër. Natuurlijk spreken
de instanties zich tegem want andere Russische media meldden dat het
probleem wel aan de voortstuwing lag.
Die werd niet ontstoken en dus bleef de
Bulava-raket in de lanceerbuis zitten.

Deze Bulava-raket moet een succes
worden voor de militaire leiding maar
ook voor de hoogste Russische politici.
Met trots is aangekondogd dat de raket
zo high-tech is dat het alle systemen van
de raketdefensie van de VS aan kan.
De Amerikanen hoeven zich echter nog
niet erg ongerust te maken want van de
vijftien testlanceringen konden maar
zeven succesvol worden genoemd. Krijgt
dus een vervolg.
Red., Ad de Kruijf
Artist impression
van de plaatsing
van de vliegtuigen
op het vliegdek van
de Gerald R. Ford.
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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

oktober 2011
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OVERVEEN
FRIESLAND
GRONINGEN
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DEN HELDER
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
ARNHEM
VELUWE/ACHTERHOEK
AMSTERDAM
DEN HELDER
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NIJMEGEN
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AMSTERDAM
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FRIESLAND
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EINDHOVEN
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NIJMEGEN
VELUWE/ACHTERHOEK
NIJMEGEN
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BREDA
NIJMEGEN
OOST-OVERIJSSEL
ZEELAND
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
FRIESLAND
GRONINGEN
SALLAND
AMSTERDAM
ZUID-HOLLAND
NIJMEGEN

december 2011

activiteit / evenement

info / aanmelden

Oploopavond met bingo in ‘t Boeskeulke, Oldenzaal
19.30
Oploopmiddag Markaz, Vlissingen
13,.30
Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne
10.00-23.30
Reünie oud-medewerkers Marine Hospitaal (zie reünies)		
Inloopmiddag in MFC Lieuwenburg
14.00
Oploopavond afd. Groningen in De Bunker
20.00
Oploopavond in De Vriendenpost, Zwolle
20.00
Reünie Geschutmakers , Marinekazerne Erfprins		
Oploopavond met gezelligheidsbingo in Het Anker
20.30
Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13
14.00
Reünie Zeven Provinciën en NNG in Kumpulan, zie reünies
10.00
Ingelaste ledenvergadering in de Nieuwe Aanleg, Almen
13.30
Oploopavond met bingo in MEA, Longroom
19.30
Rijsttafel Stichting Oud-Officieren in Marinekzerne Erfprins		
Oploopavond in Hotel Wassenaar, Wassenaar
17.30
Kaartavond in Het Anker
20.00
Reünie mariniers en vlootpersoneel Fak-Fak (zie reünies)		
Oploopmiddag in Het Anker
14.00-18.30

06 26555500 / 06 51750545
06 49744693 / corinvas@zeelandnet.nl
06-36390635
www.marinehospitaal.nl
058 2661509
050 5775818
038 4002391
0223 641664
024 3771111
010 4624454 / 071 3412740
0486 421138
06 33175318
06 55355865
0223 644345
06 54271724
024 3771111
0294 414796
024 3771111

Oploopavond met kaarten in ‘t Boeskeulke, Olenzaal

06 26555500 / 06 51750545

Oploopmiddag Markaz, Vlissingen
Oploopavond in De Vriendenpost, Zwolle
Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne
Oploopavond met sjoelen in Het Anker
Reünie HoBoKo’s en LDV-ers op Marinekazerne (zie reünies)
Oploopavond met gezelligheidsbingo in Het Anker
Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13
Inloopmiddag in MFC Lieuwenburg
Jaarlijkse contactmiddag in Hotel Wassenaar
Oploopavond met bingo in MEA, Longroom
Bingomiddag in Clubhuis De Barrier, Eindhoven
Oploopavond in Hotel Wassenaar, Wassenaar
Kaartavond in Het Anker
Feestelijke Jaarafsluiting in de Nieuwe Aanleg, Almen
Oploopmiddag in Het Anker

19.30

13,.30
20.00
10.00-23.30
20.00
10.00-17.00
20.30
14.00
14.00
14.00-19.00
19.30
14.30
17.30
20.00
13.30
14.00-18.30

06 49744693 / corinvas@zeelandnet.nl
038 4002391
06-36390635
024 3771111
0294 414796 / chen02@kpnplanet.nl
024 3771111
010 4624454 / 071 3412740
058 2661509
06 15137963
06 55355865
06 17413319
06 54271724
024 3771111
06 33175318
024 3771111

Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne
10.00-23.30
Oploopavond met sjoelen in Het Anker
20.00
Oploopavond met kaarten in ‘t Boeskeulke, Olenzaal
19.30
Oploopmiddag Markaz, Vlissingen
13,.30
Oploopavond met gezelligheidsbingo in Het Anker
20.30
Oploopmiddag in Zeemanshuis Maritime Hotel, Willemsplein 13
14.00
Inloopmiddag in MFC Lieuwenburg
14.00
Oploopavond afd. Groningen in De Bunker
20.00
Oploopavond in De Vriendenpost, Zwolle
20.00
Eindejaarsfeest afd. Amsetrdam in MEA, Longroom		
Oploopavond in Hotel Wassenaar, Wassenaar
17,39
Kaartavond in Het Anker
20.00

06-36390635
024 3771111
06 26555500 / 06 51750545
06 49744693 / corinvas@zeelandnet.nl
024 3771111
010 4624454 / 071 3412740
058 2661509
050 5775818
038 4002391
06 55355865
06 54271724
024 3771111

Oploopavond met kaarten in ‘t Boeskeulke, Olenzaal

06 26555500 / 06 51750545

Vooruitblik in 2012
januari
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8
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13
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26
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BREDA
NIJMEGEN
VELUWE/ACHTERHOEK
SALLAND
NIJMEGEN
ZUID-HOLLAND
FRIESLAND
EINDHOVEN
AMSTERDAM
ZUID-HOLLAND
NIJMEGEN
NIJMEGEN
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Borreluurtje, Trip v Zoudtlandtkazerne
Oploopavond met sjoelen in Het Anker
Nieuwjaarsreceptie in De Nieuwe Aanleg, Almen
Oploopavond in De Vriendenpost, Zwolle
Oploopavond met gezelligheidsbingo in Het Anker
Nieuwjaarsreceptie in Hotel Wassenaar
Inloop,iddag in MFC Lieuwenburg
Jaarvergadering vd afdeling in Clubhuis De Barrier, Eindhoven
Oploopavond met bingo in MEA, Longroom
Oploopavond in Hotel Wassenaar, Wassenaar
Kaartavond in Het Anker
Oploopmiddag in Het Anker

19.30

10.00-23.30
20.00
13.30
20.00
20.30
14.00-16.00
14.00
14.30
19.30
17.30
20.00
14.00-18.30

06-36390635
024 3771111
038 4002391
024 3771111
06 54271724
058 2661509
06 17413319
06 55355865
05 54271724
024 3771111
024 3771111

Nieuws van de afdelingen
Afdeling Tilburg/’s-Hertogenbosch
opgeheven

De afdeling Tilburg/’s-Hertogenbosch
is per 31 augustus 2011 opgeheven en
onderdeel geworden van de afdeling
Eindhoven.

afdeling

ALKMAAR

afdeling

STADSGEWEST BREDA

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

afdeling

DEN HELDER

In memoriam
Op 24 juni jl. is
Piet (Petrus Theodorus) Hendriks
op 68-jarige leeftijd overleden. Hij heeft
gediend bij de KM van 1959 tot 1966 en
de dienst verlaten als 1e kl met dienstvak codeur-telexist. Tot aan zijn pensioen
was hij werkzaam bij het Noordhollands
dagblad. Piet was drager van het NieuwGuinea Herinneringskruis, bestuurslid
van diverse organisaties en AVOM-lid
vanaf 1994.
Wij wensen zijn echtgenote en verdere
familie sterkte bij het verwerken van dit
verlies.

afdeling

AMSTERDAM

Oploopavonden: MEA (Marinekazerne), Longroom, Kattenburgerstraat (OV: CS bus 22).
Veteranencafé: Daan&Daan, Kattenburgerplein,
(OV: CS bus 43/22 halte Kattenburgerplein).
Data: zie activiteitenagenda
Binnen de afdeling Amsterdam e.o. heeft een
bestuurswisseling plaatsgevonden. Met ingang van september is onze secretaris, Inge
van Werkhoven, afgetreden als bestuurslid.
Ze blijft echter wel de ledenadministratie
voeren (dit is geen bestuursfunctie).
Onze nieuwe secretaris a.o. is thans: W.J.M.
de Weerdt, Kleinestraat 8, 2064 LG Spaarndam, T: 023-5383771, E: moeka@quicknet.nl
Wil J.P. Jansen, voorzitter

Veteranencafé Amsterdam is
vernieuwd

Nieuwe eigenaars, vernieuwde inrichting,
internet maar bovendien een klein podium
voor voorstellingen, lezingen, video-film. Dat
is wat gebeurd is in het Veteranencafé Daan
& Daan in Amsterdam aan het, overigens
nog wel op het vertrouwd adres aan het
Kattenburgerplein 39. Een veteranencafé
dus dat met zijn tijd meegaat. Elke tweede
en vierde maandag van de maand kunt u
er terecht van 13.00-18.00u en krijgt u 10%
korting op de consumpties.
Op 26 september j.l. was er een eerste voorstelling, ‘Deze en genen speciaal’, gespeeld
door de bekende actrice Elsbeth Vernout en
acteur/musicus Jorden van de Leeden. Beide
hebben Indisch bloed en daarom ging de
voorstelling ook over de “Indische Erfenis’.
Maar u kunt binnenkort meer verwachten.
Voor nadere info: wiljanssen@veteranen.nl

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: F. Heidendaal, T: 06 17413319
De afd. Eindhoven geeft met leedwezen
kennis van het overlijden van ons lid
Dick Groeneveld
Dick, geboren in 1931,
was ex-Elmnt 1e kl.D.
Wij wensen zijn echtgenote Jopie en de
kinderen sterkte toe bij
de verwerking van het
verlies.
• Vastgelegde activiteiten:
Zondag 20 november 2011: Jaarlijkse bingomiddag in Clubhuis De Barrier, Barierweg
227, Eindhoven, aanvang 14.30u.
Zondag 15 januari 2012: Nieuwjaarsreceptie
in De Barrier, 14.30u.
Zondag 25 maart 2012: Jaarvergadering in
De Barrier, 14.30u.
Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.avom-Eindhoven.nl
• Viering 20 jaar AVOM Eindhoven
Op 12 juli j.l. vierden wij het 20-jarig bestaan als zelfstandige afdeling met een dag/
vaartocht door het Botlek-Europoortgebied
in Rotterdam. Met een vijftigtal leden incl.
partners en introducés mag dit een uitstekende opkomst genoemd worden. Eenieder
was al vroeg uit de veren want niemand
wilde de bus missen om 8 uur bij station
Eindhoven Allen waren vol verwachting
want de boottocht zou maar liefst zeven
uur gaan duren. Het bestuur had i.v.m. het
jubileum besloten de kosten voor de busrit
voor rekening van de afdeling genomen. Dat
scheelde dus een flinke slok op de borrel.
Het was een schitterende zonnige dag, onze
Belgische buschauffeur zette ons mooi op
tijd af bij de Erasmusbrug waar we met de
Spidoboot zouden vertrekken. Aan boord
werden we verwelkomd door de kapitein en
zo begon onze reis onder het genot van een
kop koffie met appelgebak. We kregen veel
bezienswaardigheden van de stad te zien,
zoals de Skyline van Rotterdam. Vervolgens
via de Nieuwe Waterweg naar het Botlekgebied en langs de Maaslandkering de Euro-

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:
W.J.M. (Wim) de Weerdt,
Kleinestraat 8, 2604LG
Spaarndam. T: 023 5383771
E: moeka@quicknet.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 Veenstraat 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
VASTWERKEN 4/2011
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FRIESLAND
Voorzitter &secretaris a.i.:
J. (Koos) Steenbergen
Steegde 68, 8426CD Appelscha
T: 0516 426714
E jac.steenbergen@hotmail.com
Vice-voorzitter: J. (Jan) Romkema,
Humaldastate 21, 8926RD
Leeuwarden. T: 058 2661509
E: j.romkema1934@kpnmail.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) Schoenmakers, 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: aoldejans@xs4all.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.
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poort in. Het was volop genieten; vooral aan
dek was het goed toeven, waarbij menige
hangtafel dan ook goed bezet en voorzien
was van de nodige drankjes.
De lunch rond 1 uur (allemaal bij de prijs
inbegrepen) mocht er zijn: een buffet dat
met een druk op de knop uit de vloer omhoog kwam en uitgebreid was voorzien met
koude en warme gerechten. Voor elk wat
wils dus. Kortom, het zag er fantastisch uit
en smaakte voortreffelijk. Ondertussen voer
de Spidoboot rustig verder langs de enorme
containerhavens en de booreilanden. Gigantisch zo groot dat dit allemaal is. Ook voeren
we langs het passagiersschip Rotterdam, dat
zijn dagen slijt als hotelschip, weliswaar is
het vergane glorie, maar schitterend zoals ze
daar lag.
Aan de hangtafels op het dek werden de
sterke verhalen steeds sterker, maar wat wil
je met al dat water om je heen en een dorst
die heviger werd. Zoals altijd was de dag
was veel te snel om.
Met z’n allen kunnen we terugzien op een
zeer geslaagde en perfect verzorgde dag
waarvan we nog lang kunnen nagenieten
en nakaarten als alle gemaakte foto’s klaar
zijn.
In een dankwoord van onze voorzitter Jos de
Graef voor het slagen van deze voortreffelijke dag, wenste hij allen een goede thuisreis
en tot ziens op onze volgende activiteit op 20
november a.s. bij onze bingo-middag.
Frits Heidendaal

afdeling

DRENTHE
afdeling

FRIESLAND

Clubgebouw: MFC Lieuwenburg, wijk Camminghaburen

afdeling

GRONINGEN

Clubgebouw: De Bunker, Rijksstraatweg, Haren
Na een rustige vakantieperiode is in Groningen de zaak weer los gegaan. Allereerst
opende de bunker op zaterdag 10 september
weer haar deuren en konden de aanwezigen
(Bond van Wapenbroeders en veteranen)
deelnemen aan een bingo.
Daarnaast is er het Indisch buffet voor leden
en relaties dat op zaterdag 17 september is
gehouden met tevens een lezing van KTZ H.
Ammerlaan, commandant van Hr.Ms. Zeven
Provinciën. De belangstelling hiervoor is
geweldig. Voor een reactioneel verslag van
de redacteur van VastWerken, Harry Faber,
zie hieronder.
Tot zover mijn verslag. Recht zo die gaat.
Joop Tak, voorzitter

had kapitein-ter-zee Hugo Ammerlaan, uitgenodigd om te vertellen over zijn belevenissen als commandant van Hr.Ms. De Zeven
Provinciën bij de piraterij-bestrijding in de
Somalische wateren. De afdeling Groningen
heeft namelijk dit schip geadopteerd. Daarnaast was er het Indisch buffet dat ook velen
zal hebben aangesproken.
Voordat deze door de
dames Linda, Rinn
en Paula op origineel
Indische wijze gereedgemaakte ‘blauwe hap’
werd genoten was er
een moment gelegenheid om de heer F. de
De drie kokkinnen
Smit het Nieuw-Guinea bedienden ook het
Herinneringskruis uit
buffet
te reiken.
Op verzoek van
de gedecoreerde
zelf gebeurde
dat door een
bestuurslid van
de afdeling,
secretaris Jim
Tigchelaar.
Het AVOMkoor Groningen
vermaakte de
aanwezigen
daarna met een
potpourri van
zeemans- en
vaderlandse
liedjes, sommige uit volle
borst meegezongen door de aanwezigen, met
name het Greunens Laid (Gronings Volkslied). Overigens bestonden de aanwezigen
niet alleen uit mensen van ‘Lauwerszee tot
Dollard tou’, maar was ook algemeen voorzitter Jan Bomhof met zijn echtgenote Paula
en dochter Linda naar Groningen gekomen.
Zij genoten daarna met alle anderen van het
verhaal van kolonel Ammerlaan over piraterij en de bestrijding daarvan.
Aan de hand van een
Power-Point-presentatie vernamen we
heel veel onbekende
wetenswaardigheden over de strijd er
tegen in de Hoorn van
Afrika. Een boeiend
verhaal, waarvan het
verslag een apart
artikel in dit nummer
rechtvaardigt (zie pag.
26-27). Een verhaal over een strijd die voor-

Oploopavond afdeling Groningen
druk bezocht

Zoals reeds gemeld door Joop Tak was er
veel belangstelling voor de oploopavond op
de 17e september. De zaal in ‘De Binker’ zal
mudvol. Met alle reden want het bestuur

De zaal in Groningen luisterde aandachtig naar
kolonel Hugo Ammerlaan

lopig en misschien wel nooit zal eindigen.
Kolonel Ammerlaan gaf aan dat hij inmiddels in Brussel bij het NATO hoofdkwartier
werkt en dat een van zijn werkdossiers Antipiraterij is. Men hing aan zijn lippen. Een
geboren verteller. Maar ook een geweldig
commandant zoals onlangs is gebleken toen
hij daarvoor een hoge onderscheiding kreeg,
de NATO Meritorious Service Medal.
Het bestuur van de afdeling bedankte bij
monde van voorzitter Joop Tak de kolonel
na zijn anderhalf uur durende voordracht
en overhandigde hem een aantal specifieke
Groningse produkten. Men bleef nog lang
nagenieten met een drankje en hapje.
Red. HF

afdeling

LIMBURG-NOORD
afdeling

LIMBURG-ZUID

Clubgebouw: Café De Mert, Grevenbicht.
Activiteiten: Ben ten Tije, T: 046 4527612

afdeling

NIJMEGEN

Clubgebouw Voor Anker, Winkelsteegseweg,
Sportpark Vossendijk, Nijmegen. Info over
route en OV: Ben van Loef, T: 024 3771111
Piet Stam is niet meer
“Ik ga nu alleen op
reis. Hartelijk dank
voor de vriendschapsband en de
uitgestoken hand.”
Dat liet Piet weten
na zijn overlijden,
70 jaar oud. Twee
weken daarvoor
belde hij me en heb
ik hem ten afscheid opgezocht in
Nijmegen. Hij was
opgegeven en was
er klaar mee.
We spraken o.a. over zijn diensttijd in Indië
en de Abraham van der Hulst en over de
Vierdaagse Nijmegen, die hij acht keer had
gelopen.
Op 10 augustus was de crematie. Een
indrukwekkende herinnering aan hem. De
kist werd geflankeerd door een erewacht met
o.a. AVOM-leden. Gerrit Povée, bestuurslid
AVOM Nijmegen memoreerde wat Piet voor
de afdeling had gedaan en betekend. “Hij was
het hart van de afdeling en van Voor Anker,
waar hij altijd was, want hij was trots op
het eigen clubhuis dat we totstand hadden
gebracht. Piet Stam was secretaris en cashgeldbewaarder, maker en hoofdredacteur
van zijn lijfblad ‘Aan de Bakstafel’.” Maar
een haast nog grotere hobby dan de AVOM
was het kleuterschooltje in Kalibru Manis
op Oost-Java. (Het verhaal daarvan kunt u
vinden in VW 2/2010).
Bij de crematie waren ook aanwezig AVOMvoorzitter Jan Bomhof, oud-secretaris Jim
Tigchelaar, oud-voorzitter Theo Luijckx. Met

de secretaris afd. Nijmegen Henk Stegeman,
haalden we tijdens de koffie onze eigen herinneringen op aan de sympathieke Piet. Markant, welbespraakt en nooit met zijn mond
vol tanden. Hij kon moeilijk delegeren , dat
leidde nog wel eens tot woordenwisselingen.
Maar het werd altijd snel bijgelegd, want het
werk moest immers doorgaan.
Wij wensen zijn vrouw Siny, zijn kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte bij het verlies
van hun dierbare en onze vriend.
Red., Harry Faber

afdeling

OOST-OVERIJSSEL

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

afdeling

SALLAND

Clubgebouw: De Vriendenpost, Molenkampsweg, Zwolle

afdeling

UTRECHT

Clubgebouw: Het Onderonsje, Nijemonde 16,
3434 AZ Nieuwegein

afdeling

Veluwe/Achterhoek

Clubgebouw: De Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk
10, 7218 NA Almen, T: 0575 431296
Beste mensen,
• De vakanties zitten erop, de kleding is
weer gedroogd en de paraplu’s zijn terug in
de kast. Dus denken wij dat jullie staan te
springen om met de AVOM de draad weer op
te pakken! Zoals op de foto’s te zien moesten
we de eerste bijeenkomst om te gaan klootschieten, door het weer aanpassen en hebben
we de bowlingschoenen maar aangedaan en
sommige dames hebben er de sjoelbak van
langs gegeven.

Bowlen in plaats van
klootschieten

Zijn ze niet lief bezig?

• De onderstaande data hebben we vastgelegd, de invulling van de anderen zullen we
in gezamenlijk overleg doen. Veel hieromtrent zal ook worden besproken op 19 oktober
a.s.
Woensdag 19 oktober 2011: Ingelaste ledenvergadering in De Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk 10, Almen, aanvang 13.30 uur.
Vrijdag 25 november 2011: Feestelijke middag als afsluiting van het verenigingsjaar in
De Nieuwe Aanleg, 13.30 uur.
Zondag 8 januari 2012: Nieuwjaarsreceptie

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
Per 31-08-2011 opgeheven en
overgegaan naar de afdeling
Eindhoven.
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 Woudenberg. T: 033 286 5048.
E: joopd13@kpnmail.nl
VELUWE/ACHTERHOEK
Voorzitter: F. Luca,
Rudolf Steinerstraat 67,
7207 PV Zutphen.
T: 0575 845087
E: f.luca@upcmail.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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in De Nieuwe Aanleg, 13.30 uur.
Donderdag 8 maart 2012: Jaarlijkse ledenvergadering in De Nieuwe Aanleg,
13.30 uur.
Ger Vergeer, secretaris.

afdeling

ZEELAND

Clubgebouw: Markaz (Marinekazerne),
Vlissingen.
Tijdens oploopmiddagen gelegenheid
een nasimaaltijd te nuttigen. Graag van
tevoren opgeven: Cor van Asperen, E:
corinvas@zeelandnet.nl T: 06 49744693

afdeling

ZUID-HOLLAND

Clubgebouwen:
Rotterdam: Maritime Hotel Rotterdam,
Zeemanshuis, Willemskade 13, Rotterdam (CS: tramlijn 7 ri Willemsplein,
eindhalte) of Metro lijn D ri De Akkers,
halte Leuvehaven.
Den Haag: Hotel Wassenaar, Katwijkseweg 33, Wassenaar (CS: bus 90 ri
Haarlem)
• Om vast te noteren voor volgend
jaar:
Vrijdag 13 januari 2012: Nieuwjaarsreceptie in ons gloednieuw onderkomen
Hotel Wassenaar, Katwijkseweg 33,
2242PC Wassenaar, 14.00-16.00u (met
uitloop).
Zaterdag 3 maart 2012: Ledenvergadering in de Van Ghentkazerne, Rotterdam, 11.00-13.00u.
• Bus naar Den Helder
Door onvoldoende deelname rijdt
er geen bus naar Den Helder op 30
sepember. Het betaalde bedrag van
€ 5,- voor deelname is aan de deelnemers door de penningmeester teruggestort.
• Oploopavonden Den Haag
Op onze oploopavond in Hotel Wassenaar zijn leden gekomen met de vraag
om eerder te beginnen. Na contact
met de heer Snackey blijkt dat geen
probleem te zijn en dus bent u vanaf
nu om 17.30u welkom en staat de koffie klaar. Om te beginnen dus op 22
september 2011. Sluiting ca. 21.00u.
We probeerden zoveel mogelijk leden
te informeren, maar mocht dit bericht
u toch later hebben bereikt, dan zult u
gemerkt hebben dat het proefdraaien
was.

Afdeling AVOM Zuid-Holland
heeft een eigen website

Voor onze leden met een e-mailadres
al geen nieuwtje meer, maar voor de
leden die geen computer hebben of zich
misschien niet meer geroepen voelen
om achter een toetsenbord te gaan
zitten en op het scherm van alles zien
verschijnen en soms ongevraagd ook
weer zien verdwijnen, wel een nieuwtje. In juli is de website de lucht in gegaan na inzet van heel wat uurtjes van
onze webmaster en initiatiefnemer,
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afd. ZUID-HOLLAND
Herhaalde uitnodiging
De jaarlijkse contactmiddag van AVOM Zuid-Holland is op woensdag
16 november a.s.
Maar let op: niet zoals eerder aangegeven, maar in Hotel Wassenaar,
Katwijkseweg 33, Wassenaar.
Van 14.00 tot 19.00u.
Consumpties d.m.v. consumptiebonnen.
Entertainment: Dansorkest ‘De Stalen Band’, zal deze middag 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 mooie en waardevolle prijzen.Eén lot krijgt u gratis bij uw entreebewijs , maar uiteraard kunt u meer loten kopen.
Parkeren: Op het terrein van het hotel.
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.
Dit mag u niet missen!
Adri Troost, PR-lid in het bestuur. Wat
hij onder de knoppen op het toetsenbord van zijn computer te voorschijn
heeft getoverd is geweldig. Hij mag dan
ook heel trots zijn op het resultaat en
een compliment onzerzijds is zeker op
zijn plaats. De website ziet er geweldig
uit en de reacties die binnen komen
zijn bijzonder goed. A3 bedankt voor al
je tijd en inzet.
Op de website: www.avom-zh.nl vindt
u heel veel informatie. Elke dag even
kijken, want zo denk je alles te weten
en de volgende dag staat er weer meer
informatie op.
Nu is er wel een vraag aan de leden.
Velen van u hebben eens een emailadres opgegeven, maar is dat nog
steeds in de lucht? Er zijn namelijk berichten terug gekomen. Wanneer u dit
leest en u hebt een e-mailadres doorgegeven en geen informatie gekregen
over de website, wilt u dan even een
mailtje sturen met uw huidige e-mailadres aan Tjitze Faber, secravomzh@
kpn.nl of Adri Troost info@avom-zh.nl
Wellicht zijn er nu ook onder u die
nu wel beschikken over een computer maar nog geen gegevens hebben
gestuurd naar de ledenadministratie,
graag ook even reageren.
Vast bedankt voor uw medewerking.
Uit ervaring spreek ik nu: Het is bijzonder leuk om regelmatig de website
te bekijken. Dus ga naar: www.avomzh.nl .

Nieuw locatie van afdeling
Zuid-Holland ‘in the middle of
nowhere’ is een succes

(Redactioneel)
Het bestuur van de afdeling ZuidHolland kreeg heel wat voor de kiezen.

Hotel Wassenaar

Allereerst de plotselinge sluiting van
de Rokwa waar de ‘zuidelijke’ leden
van de afdeling hun stek hadden in
het centrum van Rotterdam. Er is een
voorlopige oplossing gevonden in het
Zeemanshuis van het Maritime Hotel
Rotterdam. Vanaf augustus is daar
elke tweede vrijdagmiddag van de
maand een oploopmiddag.
De tweede tegenslagwas al enige tijd
bekend: de sluiting van de Alexanderkazerne in Den Haag. Voor de ‘noordelijken’ van de afdeling een gevoelig
verlies. Want, hoe smal ook, de Boei in
Den Haag was altijd gezellig. De laatste oploopavond werd daar op donderdag 28 juli j.l. feestelijk afgesloten.
Afscheid van
De Boei, van
John en ook
van Henny
Oldenburg als
‘hapjeskoningin’

Maar intussen had het bestuur niet
stil gezeten en werd. met hulp van Piet
Ruigrok, een oplossing gevonden. Met
uitzicht op het vroegere terrein van de
MLD, enkele kilometers buiten Wassenaar ligt een voormalig asielcentrum
dat in 2010 is omgetoverd tot een schitterend hotel/restaurant. Hier is met
hulp van de directeur ervan, Michael
Snacky een nieuwe stek gevonden.
Snacky heeft een marineverleden,
kapitein der mariniers b.d. Net als zijn
vader overigens die officier 8 was. Het
was afwachten voor het bestuur, want
voor velen leek de locatie in the middle
of nowhere te liggen. Maar dat viel
mee zoals bleek uit de grote opkomst
op donderdag 25 augustus. De eigen locatie in het hotel, die de afdeling daar
eens per maand heeft, was bomvol. Ook
de doorgewinterder ‘allesbezoekende’
ZH-ers die vanuit de regio Rotterdam
en verder waren opgetrokken, moesten
toegeven dat het met bus 90 vanuit
Den Haag Centraal goed te doen was.
Voorzitter Karel Janssen glom van
trots bij de opening van de eerste

mee en gezellig was het er! Het bestuur
kon zelfs leden begroeten die men in
Den Haag nooit of nauwelijks zag. ‘Elk
nadeel heb dus ook…’ enz.
Een punt van overleg is nog de wens
van velen om de aanvangstijd te
vervroegen of zelfs naar de middag te
verplaatsen. Even geduldig afwachten
dus, want hoe dan ook er is een fantastische locatie gevonden!
Harry Faber, red.
Voorzitter Karel Janssen geeft het woord aan Michael Snacky, die secretaris Tjitze Faber (rechts)
uitleg geeft over zijn locatie.
[foto Helma Bianchi]

oploopavond. Met recht was Karel in
z’n nopjes, de zaal was bijna te klein
om alle aanwezigen te herbergen. Een
prachtige, moderne zaal met bar, en
een schappelijke prijs voor de drankjes!
Wat wil je nog meer. Janssen haalde
in zijn openingswoord aan dat – als
gebruikelijk bij de AVOM – er ook weer
enige ‘afvalligen’ waren. Zij wilden het
volhouden tot november als de Boei definitief wordt gesloopt. Hij verwachtte
dat zij binnen afzienbare tijd wel ‘tot
bezinning’ zullen komen. Speelde bij
deze ‘afvalligen’ soms mee dat de keuze
van de nieuwe locatie volgens sommigen niet democratisch was verlopen.
Onterecht. want het bestuur heeft een
mandaat voor het zoeken naar een
nieuw home. Dat kan ook niet anders
want waar blijf je als iedereen, vlak
bij eigen huis natuurlijk, vindt dat
daar een oploopmiddag/avond perfect
kan worden gehouden. Wat bijna nooit
klopt natuurlijk, want er komt heel
wat kijken voor een egschikte locatie,
zoals o.a. de prijzen van de consumpties!
Ook ik ben met enige scepsis naar
‘Wassenaar buiten de grens’ afgereisd
per trein en bus. Maar de reis viel best

PS
Inmiddels heeft het bestuur al een
oplossing voor elkaar gekregen na ruggenspraak met Michael Snackey: de
oplopen in Wassenaar beginnen vanaf
heden om 17.30 uur!
• Onze eerste Oploopmiddag in
Rotterdam
Redelijk bezocht maar erg gezellig,
zo was de sfeer in het Maritiem Café
vrijdagmiddag 12 augustus. Gastvrouw Wil Been had een gezellige
tafelruimte geregeld met alvast wat
nootjes etc. Voorzitter Karel Janssen,
die zijn sympathieke vrouw bij zich
had, opende deze eerste oploop in het
café en refereerde tegelijk aan het
totstandkomen van onze eigen website.
Gezellige verhalen gingen direct weer
rond evenals de fraaie gele lampen, de
consumpties dus. Ter verhoging van
de sfeer hing de AVOM-vlag uit en ons
bestuurslid afd. PR, Coen Deering, had
alle moeite gedaan om weer aan spullen te komen voor de gratis verloting,
die onder hilariteit werd verzorgd
door Adri Troost, ook afd. PR, omdat
Coen aan het marsen was ergens in
Limburg. Jammer dat Gerda en Ruud,
gastheer en gastvrouw van ons oude
onderkomen, er niet waren.
Onze eigen marinefotograaf Fred Boog-

ert maakte weer prachtige foto’s van
de oploop zoals u hierbij ziet en die ook
te zien zijn op onze site: www.avom-zh.
nl . De sfeer werd nog beter toen Carla
Scholten enkele nieuwe leden bekendmaakte. De rondvlucht, die ze daardoor
verdiende, wilde ze niet zelf opnemen,
ze gaf hem aan Cees Rennings. Zijn
snor krulde ervan, maar dat kan ook
van wat anders zijn geweest. We kunnen terugzien op een gezellige middag.
Let ook bij bezoek van onze website op
de nog steeds lopende ledenwerfactie.
Tjitze Faber, secretaris

Veteranennieuws
Scholingscursus voor
veteranenhelpers
De Stichting Veteranenplatform biedt
voor veteranenhelpers een basistraining aan binnen het Scholiongsaanbod
2012. Deze bestaat uit twee delen en
en een soort opfris-themadag. Uiterlijk medio oktober moet iedereen die
gebruik wil maken van deze training
zich melden bij de contactpersoon van
de organisatie of vereniging. Voor de
AVOM is dat het HB-lid Martijn van
’t Veer. Daar kunt u ook terecht voor
nadere informatie, maar ter oriëntatie
hier enkele gegevens:

Deel 1 is een training van twee dagen
waar de deelnemer kennis krijgt over
de verschillende gespreksvormen en
technieken en er mee oefent aan de
hand van casuïstiek. Deel 2 van deze
cursus zal bestaan uit het behandelen van de casuïstiek die van tevoren
wordt aangeleverd door de deelnemers.
Deelnemers gaan zowel individueel
als in subgroepen aan de slag. Onderwerpen die o.a.worden behandeld zijn:
hulpvragen, fasen en aandachtspunten
in een gesprek en mogelijkheden tot
doorverwijzen.
Deelnemers worden geacht aan de
beide delen A en B deel te nemen.

De trainingen, waarvoor een eigen
bijdrage van € 15,– wordt gevraagd
worden gehouden in een drietal weekendkeuzes van data en één dooordeweekse training. Voor de data kunt u
contact opnemen met
Martijn van ’t Veer
E: martijnvantveer@avom.nl
of T: 06 14663132.
Voor degene die langer dan een jaar
geleden de basistraining heeft gevolgd
wordt een themadag geboden. Deze
worden gehouden op 11 februari en 10
maart 2012.

VASTWERKEN 4/2011

25

redactioneel

Piraterij en zeeroof: van alle tijden en moeilijk te bestrijden
Verslag van de Power-Point-presentatie, gehouden door kapitein-terzee Hugo Ammerlaan, commandant van Hr.Ms. De Zeven Provinciën,
op zaterdag 16 september j.l. bij de afdeling AvOM Groningen.
van alle containtervracht plaats. Zo
gaan er via de Golf van Aden 23.000 en
over dat deel van de Indische Oceaan
40.000 schepen per jaar. Overigens is
de kustlijn van Somalië groter dan de
afstand Noorwegen tot de zuidelijke
punt van Portugal en is het gebied
waarin de Koninklijke Marine met
anderen opereert groter dan geheel
Europa.
Ammerlaan. “Ik wil proberen te schetsen wat er gebeurt en wat we als marine tegen de piraterij daar wel en niet
Hr.Ms. De Zeven Provinciën
kunnen doen.” Hij legt dan eerst uit
dat het zeegebied waarin de Koninklijke Marine met anderen opereert in
Kolonel Ammerlaan begint zijn betoog oppervlakte groter is dan geheel Eumet vast te stellen dat piraterij of
ropa. De schepen volgen vanuit Japan,
zeeroof van alle tijden is. Al in de 15e
China, India en Pakistan het liefst de
eeuw kwam het voor in Noord-Afrika
kortste routes naar Europa (en vice
en de Middellandse Zee, in de 17e
versa). Er wordt ook in escortes gevaeeuw rond Jamaica, in de 18e bij Maren, maar het komt voor dat de plek na
dagascar en in de 19e eeuw o.a. in het
een melding van kaping zo’n duizend
Chinese Canton en het Amerikaanse
mijl verwijderd is de positie van onze
Louisiana. In de huidige tijd is pirateschepen.
rij een wereldwijd verschijnsel. Tijd is
Het doel van piraten is verschillend:
geld en dus zijn er specifieke plaatsen
het veroveren van lading (stukgoed,
waar de scheepvaartroutes zich conolie) van schepen, bezittingen van
centreren. 90% van het wereldhandels- bemanning, het hele schip dat dan als
volume gaat via zee en maar liefst 95% basis voor acties kan worden ingezet of
daarvan vaart via 9 zgn. ‘chokepoints’, losgeld voor mensen en/of schip te krij‘flessenhalzen’. En juist daar zoeken
gen. Dit laatste is vooral bij Somalie
piraten natuurlijk hun inkomsten. In
het geval.
EU en NATO-verband participeert Ne- De totale kosten van bestrijding, beveiderland in de bestrijding van de wateliging, omvaren en losgelden worden
ren ten oosten van Somalië en de Golf
geschat op € 8,3 miljard Euro per jaar.
van Aden, de zgn. Hoorn van Afrika. In Piraterij leidt tot menselijk leed
dat deel van de wereldzeeën vindt 50% (gijzelingen), en veel economische

De kustlijn van Somalië
met gearceerd aangegeven de
situatie m.b.t. piraterij
in maart 2011.

Uit de cv van kapitein-ter-zee Hugo
L.J. Ammerlaan, Staff officier
Maritime Plans van de Operations
Division bij NATO Headquarters in
Brussel:
In 1981 de maritieme carrière begonnen als adelborst bij het KIM. In
navolging van zijn zeepa en zee-opa
daarna gevaren bij de Onderzeedienst, het laatst als commandant van
Hr.Ms. Dolfijn. Daarna was hij o.a.
commandant van Hr.Ms. Willem van
der Zaan. In 2005 voor de eerste keer
naar de Hoorn van Afrika als Chef Staf
en, vanaf 2009 opnieuw als commandant van Hr.Ms. Zeven Provinciën in
het kader van Operatie Ocean Shield.
schade door verstoring van het handelsverkeer, afname van toerisme en
de visserij.
Over visserij gesproken. Dat is, zo
vervolgt Ammerlaan, één van de
oorzaken van piraterij in die streken.
De oceaan bij Somalië is rijk aan vis,
bijvoorbeeld tonijn. Door, in de ogen

Schepen rondn de Hoorn van Afrika worEen piratenskiff is getraceerd
den vanuit de lucht gecontroleerd op kapers

Koopvaardijschepen worden geëscorteerd
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van de Somalische bevolking,“illegale”
visserij in het verleden van Spanjaarden
Fransen, Chinezen en Japanners is de
straatarme bevolking van Somalië voor
een groot deel beroofd van haar inkomsten. In het begin trachtten de vissers
zich te verweren door vissersschepen
uit die landen aan te houden en hun
licenties te verkopen. Maar die acties
leiden tot het kapen van andere schepen
dan vissers en uiteindelijk is de piraterij
nu in handen van rijke bandieten. Deze
werven onder de Somalische bevolking
uiteraard met betaling van het grootste
deel van de buit aan hun bazen.
Sinds 1990 is de piraterij, meestal uitgevoerd met skiffs, zeer sterk gestegen en
sinds 2009 voeren landen en de Verenigde Naties actief acties uit tegen de
piraterij daar. Die skiffs met vaak twee
of meer buitenboordmotoren en worden
bemand door 6-8 mannen met aan boord
wapens, ladders enz. Zij kapen schepen,
gijzelen de bemanning en laten ze onder
bedreiging naar een ankerplaats varen.
Daar liggen vaak al meer gekaapte
schepen. De kapers gaan van boord en
er komen andere bewakers op het schip.
Dan begint de vaak langdurige onderhandeling over losgeld van schip en/of
mensen. Er zijn inmiddels professionele
onderhandelaars die namens de reders
optreden. Het zal duidelijk zijn dat die
dat niet voor niets doen. Ondertussen
verdienen ook andere partijen dan de
kapers geld aan de piraterij. Onderhandelaars, verzekeringsmaatschappijen,
piloten die het losgeld droppen etc. De
scheiding tussen goed en slecht is hierin
moeilijk te maken. Zo bestaat bijvoorbeeld de bijdrage van Luxemburg, dat
geen zeemacht heeft, uit het beschikbaar
stellen van voor verkenning onmisbare

patrouillevliegtuigen. Dat wordt uitbesteed aan particuliere maatschappijen
en is dus een lucratieve bezigheid.
Soms wordt van een gekaapt schip alleen de bemanning via losgeld vrijgelaten maar behouden de grote bazen het
vaartuig als moederschip voor kapingen.
In de wateren rond Mombassa en Mogadishu zijn o.a. ook schepen die hulpgoederen van de Verenigde Naties vervoeren doelwit. De VN hebben het geld niet
om moderne schepen in te zetten en dus
zijn ze een gemakkelijke prooi voor de
zeer goed uitgeruste kapers.
Wie hebben zoal te maken met de
piraterij? Dat zijn civiele organisaties
als de VN, reders, kapiteins, militairen in dienst van de NATO, de EU, de
CMF (Combined Maritime Forces) en
onafhankelijke landen (zoals Rusland,
China, Pakistan). Verder de regeringen
van Puntland en Somalieland (twee “onafhankelijke” landen in Somalië).
De anti-piraterij-missies moeten vanwege de vele belanghebbenden goed
gecoördineerd worden. Toch worden
goede resultaten geboekt o.a. door
verleggen van vaarroutes, instellen van
een internationale transit-corridor en
escorteren van schepen voor het World
Food Programme.
“Maar,” zo betoogt kolonel Ammerlaan,
“maakt u zich geen illusies, ik verwacht
niet dat piraterij binnen afzienbare tijd,
wellicht misschien wel nooit, geheel kan
worden opgelost. We kunnen het wel
in banen leiden door goede coördinatie
van zowel marine als koopvaardij. De
koopvaardij bijvoorbeeld moet zich beter
wapenen tegen kapingen door moderne
schepen uit te rusten met hoge gangboorden en andere voorzieningen die het
aan boord kunnen komen van kapers

Ook de kust wordt scherp in de gaten
gehouden

De Zeven Provinciën inspecteert een verdacht
Jeminitisch vissersschip

Gevangen piraten worden opgebracht

Een piratenschip wordt in brand gestoken

haast onmogelijk maakt.” Toch neemt
het aantal aanvallen nog steeds toe,
ook al omdat het betaalde losgeld hoger
wordt en men steeds meer risico neemt,
maar succesvolle kapingen worden
wel minder. Op dit moment zijn er 13
schepen gekaapt en bevinden zich op die
schepen 322 gijzelaars. Meer en meer
worden piraten vervolgd en men is bezig
in Somalië met het bouwen van rechtbanken en gevangenissen.
“Dan over de kapers. Zoals gezegd zijn
dat vaak arme mensen, die langdurig
op zee kunnen vertoeven en gewend zijn
aan ontberingen. Als we ze pakken dan
is vervolging en berechting nog niet eentwee-drie geregeld.” Kolonel Ammerlaan
legt uit hoe complex dan de procedures
zijn. Niet alleen moet een reder van het
schip waarop de kapers gevangen zijn
genomen toestemmen dat ze vervolgd
worden, ook het land van herkomst of
de vlag waaronder het schip vaart moet
meewerken aan berechting in eigen
land. Gebeurt dat niet dan moeten de
kapers worden vrijgelaten. “We halen
dan één van de buitenboordmotoren
van de skiff, geven ze zoveel benzine
dat ze de kust kunnen bereiken en een
lunchpakket mee. Dat klinkt te menselijk en dat is het ook, maar vergeet niet
dat deze jongens ook geronseld worden.
Opmerkingen die ik soms hoor, als
‘schiet ze dood of zet ze dan overboord’,
bieden allereerst geen oplossing, maar
zijn ook barbaars. Ik zou het niet voor
mijn rekening willen nemen dat ik deze
mensen, ook al hebben ze dan een misdadige handeling gepleegd, de zee op zou
sturen met de zekerheid dat ze de kust
niet kunnen halen. Zwemmen kunnen ze
geen van allen.”
De beveiligende schepen, zoals die van
onze marine, kunnen patrouilleren,
interceptie plegen, dreigen, schaduwen,
arresteren, overdragen of vrijlaten. Het
is echter geen situatie waarin je er maar
“op los kunt schieten”.
Vanaf 2010 is Nederland altijd met
minimaal ‘één schip in de regio’. Deze
schepen zijn standaard minimaal uitgerust met een helikopter, een SF-team
(mariniers), een tolk en medische apparatuur. Deze Nederlandse aanpak werkt
erg goed en moet in de toekomst nog
meer succes opleveren. Dat is noodzakelijk omdat we er allemaal bij betrokken
zijn want het overgrote deel van al onze
goederen wordt overzee aangevoerd. De
piraterij toestaan zou tot grote prijsstijgingen (en nog meer menselijk leed)
leiden.
Kolonel Ammerlaan besluit: “Een van de
kerndoelen is om de opdrachtgevers van
de piraten, de rijke bazen, op te pakken
en te veroordelen. De uiteindelijke oplossing van het probleem ligt echter op het
land. Als mensen geen armoede meer
hebben dan zijn ze niet langer geneigd
risico te nemen en schepen te kapen.”
Een warm applaus toonde overduidelijk
aan dat kolonel Ammerlaan zijn gehoor
veel had geleerd.
Harry Faber, red.
[foto’s o.a. IMS Operations]
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Reünies / Herdenkingen
Reünies
Reünies
Westgangers
in het
Mariniersmuseum

Wilt u komen?
Meld u dan aanvoor de nieuwsbrief.
www.mariniersmuseumrotterdam.nl/
agenda
Data:
26 okt. 2011: Aruba/Curaçao 1950-1960
30 nov 2011: Aruba/Curaçao 1960-1970
14 januari 2012: Aruba ‘70-’80
15 januari 2012: Curaçao ‘70-’80
11 februari 2012: Aruba ‘80-’90
12 februari 2012: Curaçao ‘80-’90
24 maart 2012: Aruba ‘90-’00
25 maart 2012: Curaçao ‘90-’00
12 mei 2012: Aruba ‘00-heden
13 mei 2012: Curaçao ‘00-heden

Vliegtuigkonstabels

Op woensdag 12 oktober 2011 wordt
in De Dukdalf op de Rijkswerf in Den
Helder een reünie gehouden voor
VLKNST, mw 25 controllers, seacat
richters en standaard missile controllers.
Info: E: willem.lenders@vlknst.nl of
gvelden@hccnet.nl

Zeven provinciën en NNG

De 21e reünie voor oud-opvarenden van
De Zeven Provinciën en Nieuw-Guinea
gangers van de KM zal worden gehouden op zondag 16 oktober 2011. De
reünies hebben een langjarige historie
en een wijd en zijd bekende klank. Leidraad blijft: vol=vol.
Locatie: Kumpulan, Bronbeek, Velperweg, Arnhem.

Marine Hospitaal Overveen

De Reüniecommissie wil op 7 oktober 2011 een reünie organiseren voor
alle oud-medewerkers van het Marine
Hospitaal Overveen, zowel burgers als
militairen, waaronder alle ziekenverplegers, die hun opleiding hebben gevolgd
op Tetrode.
Voor meer informatie:
www.marinehospitaal.nl

Hr.Ms. Bolsward M846

We hebben het plan opgevat om een reünie te organiseren voor de opvarenden
van de mijnenveger Hr.Ms. Bolsward
periode 1968-1972. Geïnteresseerden
kunnen zich opgeven via e-mail: losi@
home.nl of b.staden@planet.nl .
Maritieme groet,
Lou Paes, Pijperstraat 7,
6164XS Geleen.

Geschutmakers

Op woensdag 12 oktober 2011 wordt
op de Marinekazerne Erfprins in Den
Helder een reünie gehouden voor alle
actieve en postactieve (ook ZM-ers) der
KM van het voormalige dienstvak Geschutmaker.
Opgave (nieuwe) deelnemers bij R.J.
Jongman, T: 0223 641664,
E: rj.jongman@quicknet.nl
of J.G.A. Schintz, T: 0223 636201,
E: h.schintz@ziggo.nl
Opgave graag vóór 24 september.
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drankje niet.
Locatie: Marinekazerne Amsterdam,
tijd: 10.00-17.00u.
U kunt inschrijven bij Cees van Tol,
Boternesserstraat 38, 1382EC Weesp
en door € 15,– over te maken op gironr.
4906478 o.v.v. naam, volledig adres en
Contactdag HoBoKo’s. Komt u met eigen
auto tevens kenteken vermelden voor de
MBK.
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.

Reünie mariniers en
vlootpersoneel Fak-Fak

Mariniers en vlootpersoneel die in FakFak in vm. NNG hebben gediend worden
uitgenodigd voor een reünie op 29 oktober 2011. Locatie: Handboogschutterij
Houts Welvaren in Helmond.
Info/aanmelding: Jos van de Konijnenberg, T: 0492 534102 (9.00-pf 18.00u),
E: jos.vd.konijnenberg@upcmail.nl

Reünie der oude dame Poolster:

volgeladen met ex-bemanning
Het programma ziet er weer veelbelovend uit met verrassende elementen. Er
is een uitgebreide toko, en het Shantykoor Noodweer treedt op. In de filmzaal
ook deze keer weer een aantal films.
Deelname € 15,– pp, over te maken op
girorek. 9316837 t.n.v. Dtg Reün 7 Prov
& NNG, Brugakker 31-04, 3704LA Zeist.
En vergeet bij opgave niet adres en
woonplaats aan te geven.
Info: N.G.A.F. Meeuwsen, Lodewijk NaZaterdag 10 september j.l. was het
poleonstraat 9, 5361CD Grave, T: 0486
421138 / 06 47312240, E: ng.meeuwsen@ ouderwets gezellig bij de derde reünie
van ex-opvarenden van Hr.Ms. Poolhccnet.nl
ster. Gehouden in het Diepse gebouw
De Witte Raaf. Een weerzien van oudOud-officieren Erfprins
collega’s die elkaar soms in een kleine
De Stichting Oud Officieren van de Marinekazerne Erprins organiseert voor de vijftig jaar niet meer hadden gezien. De
weet-je-nog-’s en heb-je-gehoord dat…
5e keer de zgn. ‘Rijsttafel’ en het daarwaren niet van de lucht. Kortom een
aan voorafgaand aperitief en wel op
fijne bijeenkomst ter herdenking van
26 oktober 2011.
een fijn schip waar niks mee was. Aldus
Locatie: complex Dukdalf, Oude Rijksonze verslaggever ter plekke, Rob van
weg, Den Helder. Financiële bijdrage
Grondelle, die met een auto vol ex-sto€ 17,50.
kers vanuit het Rotterdamse naar Den
Deelnemers dienen de Koninklijke
Marine als officier te hebben verlaten en Helder was getrokken. Naar zijn zeggen
hadden ze echter onderweg al stokende,
tenminste één dag dienstverrichtingen
de ketels en turbines opgewarmd en op
hebben verricht hij de Marinekazerne
druk gebracht. Om zich geestelijk voor
Erfprins.
te bereiden. Met als resultaat uiteindeAanmelding voor deelname en opname
lijk: het smaakte naar meer!
in het adressenbestand via secretaris/
penningmeester MKERF: Co Dirks (LT- [foto’s Rob van Grondelle]
ZA2OC bd) T: 0223 644345,
E: codirks@kpnmail.nl
HoBoKo’s en LDV-ers

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de
HoBoKo’s voor het eerst bij elkaar kwamen. Op 4 november 2011 wordt dat
gevierd tijdens de jaarlijkse contactdag
van de hofmeesters, botteliers en koks.
Daar ontbreken natuurlijk een hapje en

AVOM Sportief
AVOM-zeilteam in actie met marine WR1-sloep

AVOM-sloep 413 aan de start

De sluitingswedstrijden van de Marine
Watersport Vereniging werden dit jaar
gehouden op 3 en 4 september.Het wordt
bijna eentonig maar het zeilteam van
de AVOM zag weer kans om de eerste
plaats te veroveren. Inmiddels is dat de
zevende keer. Nu was er dit jaar minder
concurrentie want er kwamen helaas
slechts zes sloepen aan de start. Ook het
aantal kajuitjachten (10) en de Kolibries
(5) was beduidend minder. De reden?
Schipper/stuurman Ruud van Leerdam
van onze AVOM-ploeg zag de bui vooraf
al enigszins hangen en had al twee keer
een oproep in het Helders Dagblad laten
plaatsen. Ook hij kan slechts gissen
naar de reden.
Maar goed, uit zijn uitvoerig verslag dat
wij van hem ontvingen nemen wij graag
enkele interessante passages op.
De sluitingswedstrijden van de MWV
worden naar traditie in het eerste
weekend van september gehouden. Twee
wedstrijden per dag op het water tussen
Den Helder en Texel, ook wel het ‘Eldorado’ genoemd omdat er bijna altijd wel
wind is. De getijdenstroom zorgt ervoor
dat de wedstrijden altijd spectaculair
zijn, door het publiek te volgen vanaf de
zeewering bij Lands End. Zeilers met
het meeste inzicht en het beste inschattingsvermogen kunnen hier hun kunnen
tonen en keuze voor de verkeerde zijde
van het vaarwater kan funeste gevolgen
hebben.

De AVOM-sloep zoekt vrije wind op.
Winnende slag bij T5 bij de 4e wedstrijd

de lijn vaart. Ben je te vroeg dan moet je
terug en opnieuw starten. Dat kost tijd
en de kans op een goede klassering is
dan vrijwel uitgesloten.
Op de eerste dag had onze AVOM-sloep
een goede start, rondde als eerste de
boei eern ging als eerste door de finish.
Tijdens de middagrace was de wind
gedraaid en zwak tot matig. De AVOMsloep had opnieuw een redelijke start
maar verloor terrein onder de Texelse
wal. We finishten als derde.
Zondagmorgen moesten de sloepen wegens vloedstroom worden gesleept, maar
kon wel zonder moeite worden gestart.
Twee sloepen konden niet op tijd finishen en één lukte het niet. Eerste plek
voor de AVOM!
Zondagmiddag stond er meer wind.
De AVOM-mannen kozen na het ronden voro een gunstiger stroom mee en
omdat de wedstrijdleiding de strijd ging
afkorten konden ze opnieuw als eerste
finishen!
Na het afmeren en het opruimen van de
zeilen naar de het MWV-clubschip Albatros voor de prijsuitreiking. Met drie
1ste en een 3de plaats werden we overtuigend winnaar van de sloepenrace.
De AVOM-zeilploeg bestond uit Cees
Hogervorst, Kees Reus, Herman Zaal,
Ben Reus, Merijn Dalmaijer, Fred
Wijma en Ruud van Leerdam.
Jaap Hart, secretaris van onze zeilploeg,
kon i.v.m. gezondheidsproblemen ook dit
jaar niet meezeilen. Maar volgend jaar
is hij weer bij ons aan boord. Daar is de
ploeg van overtuigd!

Sinds jaar en dag domineren de kajuitjachten in allerlei maten en modellen
wat aantallen betreft.
De Koninklijke Marine stelt voor de
sloepenwedstrijd haar WR-1’s ter beschikking. Deze 9,52 meter lange WR-1sloep heeft een diepgang van 1.10 meter.
Van de drie zeilen hebben het groot- en
midzeil een oppervlak van resp. 13.50
en 13.00 m², de 6.20m² grote fok completeert het geheel. Hoewel kajuit- en open
jachtzeilers vaak wat meewarig kijken
naar de sloep kan er zeer snel gevaren
worden, zeker bij krachtige wind.
Een minuut voor de start wordt voor
de sloepen vlag P gestreken. Dan is het
zaak om zo naar de startlijn te varen dat Met dank aan Ruud Leerdam, van wie
je pakweg 1 tot 5 seconden na het start- we ook de foto’s ontvingen.
sein op snelheid en in goede positie door Red.

Luchtvaartkalender 2012
Het thema van de vierentwintigste uitgave
van de serie luchtvaartkalenders is: “Nederlandse Militaire Luchtvaartkunst”.
Er is dit jaar gekozen voor reproducties van
luchtvaartschilderijen, een thema dat in 2000
ook met succes werd uitgebracht. De kalender
is tot stand kunnen gekomen met de medewerking van bekende luchtvaartschilders,
illustrators en beeldende kunstenaars. De
figuratieve schilderkunst, zoals die door de
betreffende luchtvaartschilders, tekenaars
en illustrators wordt beoefend, is erop gericht
vliegtuigen op treffende en sfeervolle wijze in
olieverf, acrylverf of gouache vast te legen. De
kalender is voorzien van 27 kleurrijke reproductiebeelden met o.a.de NFH90 en de N110
helikopters. Ook de Lockheed Neptune komt
aan bod, evenals de Brequet SP-13A Atlantic
waarvan de marine 9 stuks kocht van het uit
de vaart nemen van Hr.Ms. Karel Doorman.
En natuurlijk de Westland Lynx. Beelden dus
die vele marinemensen zullen interesseren.
Kalenderformaat 25x36 cm. Verkrijgbaar
bij: Luchtvaart Hobby Shop, Flash Aviation,
Aviodrome Museum, Militaire Luchtvaart
Museum en Traditiekamer MLD en te bestellen door het bedrag van € 16,- (incl. verz.)
over te maken op postgiro nr. 2567434 t.n.v.

Korbee-promotie: MLD/DHC te Rijnsburg
met vermelding: Kalender 2012 en uw postadres.
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Museumnieuws
middel van reünies bij de
tentoonstelling met Westgangers en hun families wordt
uitgevoerd. Op woensdag
26 oktober zal de eerste dag
van het Geheugen van de
West worden gehouden voor
de Westgangers in de jaren
1950 tot 1960 en op woensdag
AYO Antillen
80 jaar mariniers in de 30 november van 1960 tot
1970. Beide keren van 12.00West
16.00u. Iedere Westganger
wordt gevraagd minimaal één
foto mee te nemen. In 2012
volgen de reünies voor de
dagen vanaf 1970 tot heden.
De expositie AYO Antillen is
een bijzondere tentoonstelling die zich in de loop van de
duur ervan verder zal ontwikkelen en daardoor zal het
Expositie van van 23 juli 2011 geheugen van de West voor
t/m 2 september 2012.
de toekomst beter bewaard
De op 27 juli door commanblijven. Ook voor niet-Westdeur Peter W. Lenselink
gangers is het een interesgeopende tentoonstelling in
sante ervaring: Reis mee naar
het Mariniersmuseum was
de West en ervaar hoe het
een feest van herkenning voor tropenleven van een marinier
wie als marinier in de West
er uit ziet.
is geweest. Lenselink speelde
Lezing Anita van Dissel
overigens zelf een belangrijke
rol op het historisch vlak,
waar hij Commandant der
Zeemacht in het Caribisch
gebied was van 2007 tot 2010.
Op zijn initatief kwam er een
leeswijzer over het gebied en
werd het boek Krijgsmacht in
de West geschreven.
De herinneringen van de commandeur vormde de inleiding Anita van Dissel is universitair docent maritieme
van het Mariniersmuseum
geschiedenis aan de Universivoor het project Het geheuteit van Leiden. Zij houdt op
gen van de West, dat door
Mariniersmuseum

Wijnhaven 7-13, Rotterdam
Open di t/m vr 10.00-17.00, zazo 11.00-17.00u
T: 010 4129600
W: www.mariniersmuseumrotterdam.nl

dinsdag 18 oktober een lezing
‘Macht en zeemacht in de Nederlandse Cariben’, waarin de
ingrijpende politieke beleidswijziging in de naoorlogse
jaren wordt toegelicht.
Wilt u deze lezing, die om
16.00u begint, bijwonen meld
u dan aan via T: 010 4129600
of stuur een e-mail naar info@
mariniersmuseumrotterdam.
nl . Deelname is gratis.
Verzetsmuseum Amsterdam

Plantage Kerklaan 61
Open di t/m-vr 10.00-17.00, zazo-ma/feestdg 11.00-17.00u.
T: 020 6202535
W: www.verzetsmuseum.org

Amsterdam door
de lens van een
clandestiene camera
Expositie van 14 oktober 2011
t/m 1 april 2012.
Tijdens de Duitse bezetting
was het verboden om op
straat te fotograferen. Toch
probeerden sommige fotografen de oorlogsomstandigheden vast te leggen. In deze
tentoonstelling geven foto’s
van amateurfotograaf Karel
Bönnekamp (1914-2008) een
bijzonder beeld van het leven
in Amsterdam tijdens de
Duitse bezetting. Bönnekamp
fietste voor zijn verzetswerk
door heel Amsterdam en
maakte foto’s van alles wat
hem niet aanstond aan de
Duitse bezetting. Uniek is
dat hij erin is geslaagd om de

Hondenvordering bij het Olympisch
Stadion. Honden werden gebruikt
om voor de Duitse troepen uit te
lopen door gebieden waar landmijnen lagen. Grote honden werden in
beslag genomen want er was een
zeker gewicht nodig om een mijn tot
ontploffing te brengen.
[foto juli 1942 Karel Bönnekamp]

jodenvervolging uitgebreid
vast te leggen.
Bönnekamp verstopte zijn camera niet in bijvoorbeeld een
tas, zoals andere fotografen
deden, maar stelde zich verdekt op en maakte zijn foto’s
haastig. Zoals na de aanslag
op het bevolkingsregister.
Hij fotografeerde de ravage
vanachter het raam van een
café aan de overkant.
Hij werd slechts één keer
aangehouden toen hij de deportatie van een Joods gezin
vastlegde. Hij kwam vrij doordat hij een aanvraagformulier
om te mogen fotograferen
bij zich droeg. Een aanvraag
die hij overigens nooit heeft
ingediend.

Reactie
Het ingezonden stuk van de
oud marineman over “veteraan of niet?” in het augustusnummer van VastWerken
was recht in de roos althans
wat mij betreft en ik vermoed
ook van vele anderen. Een
prachtige en juiste opmerking
van hem zoals: Ook al ben
ik geen veteraan, gediend te
hebben bij de marine is voor
mij al status genoeg.
Ikzelf heb als wemnt 2 zm
maar 21 maanden kunnen
dienen en ben daardoor ook
niet in dreigende situaties
verzeild geraakt, misschien
gelukkig ook maar. Maar
daar zijn we dan ook niet
minder door dacht ik. Ook wij
weten wat hij aanhaalde, wat
plichtsbesef, verantwoorde-
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lijkheidsgevoel, enz. inhoudt.
Daar ben je marineman voor.
Ik moet nog al eens wat slikken in het veteraneninloophuis De Treffer in Eindhoven
waar ik met alle liefde en plezier al enige tijd vrijwilligerswerk verricht. De reden is
dat onze marinemannen daar
schitteren van afwezigheid.
Of in het zuiden zitten weinig
marinemannen/vrouwen of
men heeft drempelvrees of ze
weten de weg niet te vinden.
Wie we hier wel regelmatig
over de vloer hebben zijn
de mannen van het z.g.
elitecorps mariniers, aldus
dhr. Van de Pas, 86 jaar.
We lachen met hem mee en
laten hem maar in die waan.
Uiteraard sta ik als marine-

man toch wel een beetje aan
hun zijde. Gelachen en geluld
wordt er veel maar helaas
met dus een tekort aan onze
marinemensen.
Het zijn overigens niet alleen
ouwe knakkers ook de jongere
veteranen die belangstelling
tonen melden zich, de een
met, de ander zonder PTSS
waar een luisterend oor
voor is. En inderdaad, zoals
J.Gravestijn schreef: “PTSS
was in vroegere jaren nog niet
uitgevonden.”
Wat mij ook verbaast is dat er
wel aandacht wordt besteed
aan het nieuwe inloophuis
in Schaarsbergen, maar er
nooit aan ons inmiddels zes
jaar draaiende inloophuis in
Eindhoven, het tweede vete-

raneninloophuis in ons land.
Dus marinemensen wat let
u, neem die stap eens en toon
uw branie van weleer.
Veteraneninloophuis De Treffer Eindhoven:
www.svbzo.nl .
Vriendelijke marinegroet,
Charles Stoutjesdijk

Inloophuis Eindhoven
[foto SVBZO]

AVOM-shop
.

AVOM artikelen
nr.
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308

9309
9310
9312
9313
9314
9315

artikel		
AVOM-wapenschildje
€
Blazer-badge AVOM
€
Schouder-epauletten, stel
€
AVOM-stropdas
€
Sticker AVOM
€
Reversspeld (pin met logo)
€
AVOM-dasclip
€
AVOM-regenjack met logo
(binnenkort beschikbaar)
€
Set marineknopen voor blazer €
AVOM-broekriem, leer,
(tijdelijk niet leverbaar)
Leren avom-portefeuille
€
Parka met AVOM-logo
€
Polo met AVOM-logo
€
AVOM-badge met naam
€

prijs
17,50
4,50
9,00
11,00
0,50
2,50
2,75
22,50
7,50

Parka

Polo

Nylon en pvc, bovenstof
in donkerblauwe uitvoering. Met uitneembare
voering, dus in alle jaargetijden te gebruiken.
‘Gedecoreerd’ met het
AVOM-logo.

met het
AVOM-logo

Bestelmaten: L, XL, XXL
of groter.
Prijs € 69,00

14,00
69,00
17,50
14,50

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

Bestelmaten:
L, XL, XXL
Prijs
€ 17,50

Badge bestellen
Dat kan op dezelfde wijze als de overige
AVOM-artikelen door betaling van het
verschuldigde bedrag (€ 14,50)
Geef bij uw bestelling van een badge bij de penningmeester eveneens duidelijk de gewenste opdruk
op: naam met voornaam of voorletters plus eventueel afdeling of functie.

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

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

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

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 via de AVOM!
Prijs
Nederland
€
Verzendkosten Nederland € 2,00
Verzendkosten buitenland € 5,00

13,00

Bestellingen e-mail naar:
penningmeester@avom.nl
onder vermelding van kalender 2012 en
naam, adres, PC en woonplaats
met gelijktijdige betaling op bankrekening 58.86.31.116 (ABN AMRO) t.n.v.
EGO rekening

Bestel de kalender tijdig want de oplaag is gelimiteerd!
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Puzzelrubriek
Dankzij onze sponsor, de
firma BCC, u weet wel van de
slogan Everyday Low Pricing
Everyday High Service kunt
u een prijs winnen met de
puzzel.
We maken deze niet gemakkelijk, want de winnaar, die
door loting wordt getrokken,
wacht een fraaie prijs.
Oplossing puzzel 4/2013
Het facet was uit een foto van
de artist impression op pag.
14.
We ontvingen tientallen oplossingen en na loting kwam
als winnaar tevoorschijn:
G.W. Sprong te Losser.
Hij krijgt een dezer dagen
bericht.

Puzzel 4/2011

Hiernaast staat een facet uit
één van de foto’s in dit nummer 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.
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Het facet:

DEN HELDER
Uw oplossing: de pagina
waarop de foto staat en de
eerste twee woorden van het
daarbij staand onderschrift.
En natuurlijk vermeldt u uw
naam en adres.
Oplossingen inzenden vóór
7 september 2011.
De winnaar wordt in het
volgend nummer bekendgemaakt.

De prijs:

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

Een Kärchner K2.14 hogedrukreiniger
ter waarde van € 69,95
Deze compacte en draagbare hogedrukreiniger van Kärchner is
ideaal als je bijvoorbeeld je terras schoon wil maken. De reiniger
wordt geleverd inclusief vuilfrees en een 3 meter lange hogedrukreiniger.
Kenmerken:
* druk=100 bar * wateropbrengst = 340 liter per uur
* vermogen: 1300 Watt..

